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DANH SÁCH QUYỀN LỢI
Danh sách thông tin để giúp quý vị xem khách hàng của quý vị
đã dùng hết tất cả các chương trình họ có thể đủ điều kiện nhận.
Cal EITC
CAL EITC là Tín Thuế Lợi Tức California.
Đơn xin CAL EITC không ảnh hưởng gì đến
các quyền lợi khác mà quý vị có thể được.
Để biết thêm thông tin, xin viếng:
CalEITC4Me.org/
CALFRESH
Quyền lợi được thực phẩm hàng tháng
để hỗ trợ các gia đình có lợi tức thấp mua
thực phẩm cần thiết để duy trì mức dinh
dưỡng đầy đủ.
benefitscal.org
CALWORKS
Chương trình trợ giúp công chúng, hỗ trợ
tiền mặt và phục vụ các gia đình đủ điều
kiện và có con nhỏ sống chung.

CalWORKs

benefitscal.org

HÃY LIÊN LẠC!
Tìm hiểu thêm internet giá rẻ và máy
điện toán miễn phí / giá rẻ cho gia đình.
Gọi số miễn phí 24/7: (844) 841-INFO (4636)
internetforallnow.org

WIC
Cung cấp giáo dục dinh dưỡng, viết séc
để mua thực phẩm hỗ trợ sức khỏe và giấy
giới thiệu đến những trung tâm chăm sóc
sức khỏe và các dịch vụ cộng đồng khác.
m.wic.ca.gov

Department of Health Care Services

MEDI-CAL
Chương trình Medicaid California, bảo
hiểm y tế miễn phí hoặc chi phí thấp cho
trẻ em và người lớn có lợi tức và nguồn
lực hạn chế.
coveredca.com/medi-cal

Head
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HEAD START
Chương trình giáo dục mầm non toàn diện,
sức khỏe, dinh dưỡng và các dịch vụ phụ
huynh tham gia cho trẻ em, có lợi tức thấp
và gia đình của các em.
eclkc.ohs.acf.hhs.gov

*NHẮN TIN EITC gửi đến số 555-888

để biết số tiền Cal EITC ước lượng quý vị có thể được bồi hoàn!

Vào mạng lưới CalEITC4Me.org/benefits để tìm hiểu thêm.

