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اإلعانات العامة المتاحة 

لسكان مقاطعة أالميدا 

 أثناء الجائحة

دخل الضمان التكميلي/اإلعانة التكميلية من 

 (SSI/SSPالوالية )

( هو برنامج فيدرالي متاح لألفراد ذوي الدخل SSIدخل الضمان التكميلي ) األهلية:

عاًما أو أكبر أو المكفوفين أو المعاقين. اإلعانة  65المنخفض الذين تبلغ أعمارهم 

( هي برنامج حكومي يعزز دخل الضمان التكميلي SSPالتكميلية من الوالية )

(SSI( تتم إدارة كل من دخل الضمان التكميلي .)SSI واإلعانة التكميلية من )

 (.SSA( من قبل إدارة الضمان االجتماعي )SSPالوالية )

لألفراد  2021في بحدود الدخل واألصول. مستويات المنح لعام يجب أن ت التفاصيل:

 من المعلومات:لمزيد  دوالًرا لألزواج. 1,598دوالًرا لألفراد و  955هي 

https://www.ssa.gov/benefits/ssi/ 

برنامج المعونات النقدية للمهاجرين 

(CAPI) 

( هو برنامج ممول من الوالية CAPIبرنامج المعونات النقدية للمهاجرين ) األهلية:

لغير المؤهلين للحصول على دخل الضمان التكميلي/اإلعانة التكميلية من  %100بنسبة 

( فقط بسبب حالة هجرتهم. يدار برنامج المعونات النقدية للمهاجرين SSI/SSPالوالية )

(CAPI)  من خالل( وكالة خدمات الرعاية الصحية بمقاطعة أالميداACSSA.) 

( تعادل تلك CAPIمدفوعات برنامج المعونات النقدية للمهاجرين ) التفاصيل:

 (.SSI/SSPالمقدمة من خالل دخل الضمان التكميلي/اإلعانة التكميلية من الوالية )

 لمزيد من المعلومات:

 -https://www.alamedacountysocialservices.org/our

Refugees/CAPI#overview-and-services/Immigrants

 CalFresh و CalFreshإعانات 

 المحّسنة

 .CalFreshيجب أن تكون مؤهالً للحصول على إعانة  األهلية:

الشهرية المناسبة  CalFreshتتلقى جميع األسر أقصى مبلغ إلعانات  التفاصيل:

لحجم األسرة، بغض النظر عن الدخل والمصروفات. باإلضافة إلى ذلك، تقدم 

. 2021في جميع اإلعانات حتى سبتمبر  %15زيادة بنسبة  CalFreshإعانات 

اإلعانات المتاحة من خالل عمليات األهلية وإعادة التحديد المنتظمة الخاصة 

 (.ACSSAصحية بمقاطعة أالميدا )بالمقاطعة / وكالة خدمات الرعاية ال

 لمزيد من المعلومات:

 -https://www.alamedacountysocialservices.org/our

Food/CalFresh/index-and-services/Health 

بطاقة تحويل اإلعانات اإللكترونية أثناء 

 2.0 (P-EBT)الجائحة 

األھلیة: األطفال الذین تتراوح أعمارھم من یوم حتى 6 سنوات والذین یشكلون 
جزًءا من أسرة تتلقى إعانة طعام ضمن CalFresh. األطفال في سن المدرسة 

المؤھلون للحصول على وجبات مجانیة أو مخفضة السعر عند حضور المدرسة من 
خالل التعلم عن بعد أو التعلم عن بعد الھجین والتعلم بالحضور الشخصي خالل 

العام الدراسي 2021-2020. 
التفاصیل: الحد األقصى لإلعانة ھو 123 دوالًر ا شھریًا لكل طفل. ال یوجد طلب 
 ،P-EBT)( 2.0 للحصول على بطاقة تحویل اإلعانات اإللكترونیة أثناء الجائحة

والذي سیتم إرسالھ تلقائیًا بالبرید من یولیو إلى أغسطس 2021 لألطفال دون سن 6 
وأغسطس - نوفمبر 2021 لألطفال في سن المدرسة. 

 https://capandemic-ebt.org/ :لمزید من المعلومات

برنامج التغذية التكميلية للنساء والرضع 

 (WICواألطفال )

( للنساء WICيتوفر برنامج التغذية التكميلية للنساء والرضع واألطفال ) األهلية:

الحوامل أو المرضعات والرضع واألطفال الصغار إذا كان لمقدم الطلب دخل سنوي 

دوالًرا أمريكيًا ألسرة  48,470من مستوى الفقر الفيدرالي )حاليًا  %185يقل عن 

مكونة من أربعة أفراد(. يمكن أن يكون األشخاص الذين فقدوا وظائفهم مؤخًرا أو غير 

 مؤهلين. 19-كوفيدقادرين على العمل بسبب 

يتم التقديم لبرنامج الصحة والتغذية للنساء واألطفال دون سن الخامسة  التفاصيل:

 من خالل إدارة الصحة العامة.

 /https://acphd.org/wic لمزيد من المعلومات:

توزيع األغذية الطارئة على المستوى 

 المحلي

الفرد أو األسرة التي تعاني من انعدام األمن الغذائي أو تحتاج إلى طعام  األهلية:

 طارئ أو خدمات توصيل الوجبات.

أو استخدم خريطة توزيع الطعام واالختبار  1-1-2اتصل على الرقم  التفاصيل:

لتحديد مواقع توزيع األغذية  19-والخدمات في مقاطعة أالميدا أثناء جائحة كوفيد

 يبة منك.القر

 لمزيد من المعلومات:

services.htm-https://www.acgov.org/maps/food 

https://www.ssa.gov/benefits/ssi/
https://acphd.org/wic/
https://acphd.org/wic/
https://acphd.org/wic/
https://www.acgov.org/maps/food-services.htm
https://capandemic-ebt.org/
https://www.alamedacountysocialservices.org/our-services/Immigrants-and-Refugees/CAPI#overview
https://www.alamedacountysocialservices.org/our-services/Health-and-Food/CalFresh/index
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وقف اإلخالء في 

 كاليفورنيا
 

من إجمالي اإليجار والذين  %25المستأجرون الذين ال يستطيعون دفع أكثر من  األهلية:

 .19 -يمكنهم إظهار صعوبات اقتصادية بسبب تأثيرات كوفيد

يمنع أمر وقف اإلخالء في كاليفورنيا اإلخالء بسبب عدم دفع المستأجرين  التفاصيل:

 30لإليجار. وينتهي أمر وقف اإلخالء هذا في  19 -الذين يعانون من مشقة كوفيد

 .2021أغسطس 

 لمزيد من المعلومات:

using.ca.gov/tenant/protection_guidelines.htmlhttps://ho 

 

 19-برنامج إعانة اإليجار أثناء كوفيد 
 

المستأجرون الذين يستوفون متطلبات الدخل ويحتاجون إلى مساعدة لدفع  األهلية:

. قد يتأهل 19-اإليجار وفواتير المرافق غير المدفوعة والمستقبلية بسبب كوفيد

 المتقدمون بغض النظر عن وضع الهجرة، ويجوز للمالك تقديم طلبات.

والمرافق من خالل من متأخرات اإليجار  %100قد يتم سداد ما يصل إلى  التفاصيل:

 البرنامج.

 لمزيد من المعلومات:

https://housing.ca.gov/covid_rr/program_overview.html 

 

برنامج موسم المشاركة 

(SOS) 
 

سكان مقاطعة أالميدا الذين لديهم أطفال معالون أو معاقون، والبالغون من  األهلية:

عاًما أو أكثر، وشباب الرعاية سابقًا، وقدامى المحاربين، والناجين من عنف  55العمر 

 الشريك الحميم والجرائم العنيفة، والحوامل.

ن يمكن حلها مساعدة لمرة واحدة لألشخاص الذين يعانون من أزمة في السك التفاصيل:

-272-510من خالل المساعدة لمرة واحدة. اتصل على خط الفحص المسبق على الرقم 

3700. 

 لمزيد من المعلومات:

 -https://www.alamedacountysocialservices.org/our

 -of-Support/season-Housing/Other-and-services/Shelter

sharing 

 

برنامج اإلسكان والمأوى في حاالت 

 (HELPالطوارئ )
 

األفراد البالغون غير المتزوجين الذين يعيشون في مقاطعة أالميدا والذين ال  األهلية:

، وبال مأوى أو معرضون (SOS)يستوفون معايير أهلية برنامج موسم المشاركة 

 لخطر التشرد، ولديهم دخل مستدام.

( مساعدة HELPسبقدم برنامج اإلسكان والمأوى في حاالت الطوارئ ) التفاصيل:

مالية لمرة واحدة على أساس األزمة لتلبية احتياجات اإلسكان الحرجة. للتقدم بطلب، 

أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى  2200-259 -510اتصل على 

HoEmLodgP@acgov.org. 

 لمزيد من المعلومات:

 -https://www.alamedacountysocialservices.org/our

Support/HELP-Housing/Other-and-services/Shelter 

 

النطاق العريض في حاالت إعانات 

 الطوارئ
 

األفراد ذوو اإلعاقة وغيرهم في األسر ذات الدخل المنخفض )بما في ذلك  األهلية:

 (Medi-Calأو  CalFreshأولئك الذين يتلقون إعانات 

دوالًرا شهريًا للمساعدة في تغطية تكلفة الوصول إلى  50يوفر ما يصل إلى  التفاصيل:

دوالر مقابل أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو األجهزة  100 اإلنترنت وراتب يصل إلى

 اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المؤهلة.

 لمزيد من المعلومات:

https://getemergencybroadband.org/ 

 

المساعدة للجنازات الناتجة عن 

 19-كوفيد

، وال توجد 20/01/20بعد  19-نفقات الجنازة للمتوفين بسبب كوفيد األهلية:

متطلبات جنسية للمتوفى على الرغم من أنه يجب أن يكون مقدم الطلب مواطنًا 

 أمريكيًا أو مواطن غير أمريكي أو أجنبي مؤهل.

 لمزيد من المعلومات:

 -http://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral

assistance/faq 

 

 

https://housing.ca.gov/tenant/protection_guidelines.html
https://housing.ca.gov/covid_rr/program_overview.html
mailto:HoEmLodgP@acgov.org
https://getemergencybroadband.org/
https://www.alamedacountysocialservices.org/our-services/Shelter-and-Housing/Other-Support/HELP
https://www.alamedacountysocialservices.org/our-services/Shelter-and-Housing/Other-Support/season-of-sharing
https://www.fema.gov/disaster/coronavirus/economic/funeral-assistance/faq
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تعويض البطالة في حاالت الطوارئ 

 (PEUCالوبائية )
 

أو بعد ذلك  8/7/2018( في UIبدأت مطالبة التأمين العادي ضد البطالة ) األهلية:

 (EDDالتاريخ. يجب التقديم من خالل وزارة تطوير التوظيف في كاليفورنيا )

أسبوًعا إضافيًا من التأمين ضد البطالة إذا كنت قد  53يوفر ما يصل إلى  التفاصيل:

أسبوًعا  29أسبوًعا، يتوفر  24استخدمت جميع اإلعانات المتاحة. بعد جمع أول 

 .4/9/21إلى  14/3/21إضافيًا من 

 لمزيد من المعلومات:

 -2019/cares-https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus

act.htm#PEUC 

 

إعانة البطالة الناجمة عن الجائحة 

(PUA) 
 

-األشخاص الذين ال يعملون أو يعملون لساعات مخفضة نتيجة مباشرة لـكوفيد األهلية:

، بما في ذلك أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والمقاولين المستقلين 19

وأولئك الذين لديهم تاريخ عمل محدود. يجب التقديم من خالل وزارة تطوير التوظيف 

 (.EDDفي كاليفورنيا )

 .4/9/21حتى  2/2/20متاحة من  التفاصيل:

 لمزيد من المعلومات:

 -2019/cares-https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus

act.htm#PUA 

 

التعويض اإلضافي أثناء الجائحة 

(FPUC aka PAC) 

األفراد الذين يتلقون التأمين ضد البطالة وتعويض البطالة في حاالت الطوارئ  األهلية:

( وإعانات البطالة األخرى. PUA( وإعانة البطالة الناجمة عن الجائحة )PEUCالوبائية )

 يجب أن تكون ممن يحصلون على إعانات بطالة، وال يلزم اتخاذ أي إجراء آخر.

 29/3/20دوالر أمريكي في الفترة من  600دفعة أسبوعية إضافية بقيمة  التفاصيل:

 .4/9/21حتى  27/12/20دوالر أمريكي من  300، و 25/6/20حتى 

 لمزيد من المعلومات:

 -2019/cares-oronavirushttps://edd.ca.gov/about_edd/c

act.htm#PAC 

 

برنامج تعويضات البطالة ألصحاب 

 مصادر الدخل المختلطة
 

األفراد الذين يتلقون التأمين ضد البطالة أو تعويض البطالة في حاالت  األهلية:

-FEDالخاصة بالوالية ) -( أو المدة الممتدة الفيدرالية PEUCالطوارئ الوبائية )

ED غير متاح ألولئك الذين يتلقون إعانات البطالة الناجمة عن الجائحة أو تمديد .)

وزارة تطوير التوظيف في كاليفورنيا (. يجب التقديم من خالل TEالتدريب )

(EDD.) 

دوالر أمريكي في األسبوع ألولئك الذين  100يوفر مبلغًا إضافيًا قدره  التفاصيل:

يحصلون على التأمين ضد البطالة المؤهلين وحصلوا على دخل من العمل الحر في 

 العام الذي يسبق مطالبتهم.

 لمزيد من المعلومات:

 -2019/cares-https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus

act.htm#MEUC 

 

وكالة موارد رعاية الطفل واإلحاالت: 

Bananas 
 

األسر التي تعيش في أالميدا أو ألباني أو بيركلي أو إميريفيل أو أوكالند أو  األهلية:

 بيدمونت.

 bananasbunch.org 510-658-0381 معلومات االتصال بوكالة اإلحاالت:

 

وكالة موارد رعاية الطفل واإلحاالت: مجلس رعاية 

 ( في مقاطعة أالميداCs 4الطفل المجتمعي )
 

األسر التي تعيش في كاسترو فالي أو فيرمونت أو هايوارد أو نيوآرك أو سان  األهلية:

 ليندرو أو سان لورينزو أو يونيون سيتي.

 info@4c-alameda.org 0506-244-510 معلومات االتصال بوكالة اإلحاالت:

وكالة موارد رعاية الطفل واإلحاالت: 

Hively 

 األسر التي تعيش في دبلن أو ليفرمور أو بليسانتون أو سنول. األهلية:

 hello@behively.org 8733-417-925معلومات االتصال بوكالة اإلحاالت: 

 

file:///C:/Users/Excel%20User/Downloads/bananasbunch.org
mailto:info@4c-alameda.org
mailto:hello@behively.org
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/cares-act.htm#PUA
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/cares-act.htm#PEUC
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/cares-act.htm#MEUC
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/cares-act.htm#PAC
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 الفيدرالية االئتمانات الضريبية 

  

 

 االئتمانات الضريبية بوالية كاليفورنيا 

  
 

  

 (EITCاالئتمان الضريبي للدخل المكتسب )
 

)متاح كل سنة ضريبية(، الدخل أقل من  2020يقدم اإلقرار الضريبي لعام  األهلية:

 حدود معينة لحجم األسرة.

 -دوالًرا للفرد  1052فقط، أقصى حد لالئتمان هو  2021للسنة الضريبية  التفاصيل:

دوالًرا. يمكن للزوجين اللذين  543أقصى حد لالئتمان للسنوات السابقة والتالية هو 

 دوالر. 6600أطفال أو أكثر استعادة ما يصل إلى  3لديهما 

https://www.irs.gov/credits-  لمزيد من المعلومات:

eitc-credit-tax-income-deductions/individuals/earned 

 (CTCاالئتمان الضريبي لألطفال )
 

، أو أدخل المعلومات في طلب 2020أو  2019قدّم إقراًرا ضريبيًا لعام  األهلية:

 عاًما. 18مصلحة اإليرادات الداخلية غير الُمقدم، ولديك طفاًل معااًل دون سن 

دوالر أمريكي  3,600فقط، ائتمان سنوي بقيمة  2021للسنة الضريبية  التفاصيل:

على دفعات  17-6للطفل في سن  3,000سنوات؛ ائتمان سنوي بقيمة  6للطفل دون سن 

 شهرية متاحة لنصف قيمة االئتمان.

https://www.irs.gov/credits-  لمزيد من المعلومات:

2021-in-payments-credit-tax-child-deductions/advance 

 االئتمان الضريبي لرعاية األطفال والمعالين
 

تعبئة اإلقرار الضريبي )متاح كل سنة ضريبية( لشخص ما لمراقبة طفل أو  األهلية:

 معال أثناء العمل أو البحث عن عمل.

دوالر  4,000، يبلغ الحد األقصى لالئتمان 2021بالنسبة للسنة الضريبية  التفاصيل:

 دوالر أمريكي للطفلين أو أكثر. 8,000أمريكي للطفل الواحد و 

https://www.irs.gov/forms-  لمزيد من المعلومات:

503-publication-ubs/aboutp 

 

 (EITCاالئتمان الضريبي للدخل المكتسب )

قد يتأهل شخص بالغ أو شخص لديه طفل مؤهل، ولديه رقم ضمان اجتماعي  األهلية:

(SSN أو رقم تعريف دافعي الضرائب الفردي )(ITIN)  ،صالح، ودخل مكتسب

 دوالر أو أقل. 30,000وملفات ضرائب، ودخل معدل قدره 

( هو CalEITCبرنامج االئتمان الضريبي للدخل المكتسب في كاليفورنيا ) التفاصيل:

تمان ضريبي قابل لالسترداد يهدف إلى مساعدة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ائ

دوالًرا ، ويمكن للزوجين اللذين لديهما ثالثة  243الحد األقصى لالئتمان للفرد هو 

 دوالًرا. 3,027أطفال أو أكثر الحصول على 

https://www.ftb.ca.gov/about-  لمزيد من المعلومات:

ftb/newsroom/caleitc/index.html 

 (YCTCاالئتمان الضريبي لألطفال الصغار )

اآلباء واألمهات العاملون ذوو الدخل المنخفض والمتوسط ألطفال تقل  األهلية:

سنوات، والذين يدفعون الضرائب. أولئك الذين يتأهلون لبرنامج  6أعمارهم عن 

CalEITC  من المحتمل أن يكونوا مؤهلين لبرنامجYCTC. 

( هو ائتمان YCTCبرنامج االئتمان الضريبي لألطفال الصغار ) التفاصيل:

قابل لالسترداد يهدف إلى مساعدة األسر ذوي الدخل المنخفض والمتوسط  ضريبي

 التي لديها أطفال صغار.

 دوالر لكل صاحب ضرائب. 1,000يتم تقديم المساعدة حتى 

 لمزيد من المعلومات:

 -https://www.ftb.ca.gov/file/personal/credits/california

credit.html-tax-income-earned 

https://www.irs.gov/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit-eitc
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-publication-503
https://www.ftb.ca.gov/file/personal/credits/california-earned-income-tax-credit.html
https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/caleitc/index.html
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، والمعروفة باسم "شيكات (EIP)مدفوعات األثر االقتصادي الفيدرالي 

 التحفيز"

مدفوعات التحفيز بوالية كاليفورنيا

2020مدفوعات األثر االقتصادي لعام 

، أو أدخل المعلومات في طلب مصلحة 2020أو  2019قدّم إقراًرا ضريبيًا لعام  األهلية:

 اإليرادات الداخلية غير الُمقدم، الدخل أقل من حدود معينة لحجم األسرة

ودفعة ثانية تصل إلى  2020دوالر في أبريل  1,200دفعة أولى تصل إلى  التفاصيل:

 معظم األموال.. تم بالفعل إدارة 2020دوالر في ديسمبر  600

 لمزيد من المعلومات:

credit-rebate-https://www.irs.gov/newsroom/recovery 

2021مدفوعات األثر االقتصادي لعام 

، أو أدخل المعلومات في طلب مصلحة 2020أو  2019قدّم إقراًرا ضريبيًا لعام  األهلية:

اإليرادات الداخلية غير الُمقدم، الدخل أقل من حدود معينة لحجم األسرة. المعالون البالغون 

 مؤهلون للحصول على دفعة في هذه الجولة فقط.

سيحصل معظم  - 2021دوالر في ربيع  1,400دفعة ثالثة تصل إلى  التفاصيل:

 األفراد المؤهلين على مدفوعاتهم تلقائيًا ولن يحتاجوا إلى اتخاذ إجراءات إضافية.

 لمزيد من المعلومات:

 -impact-economic-https://www.irs.gov/coronavirus/third

payment 

برنامج مدفوعات الوالية الذهبية التحفيزية األول 

(GSS I)

األھلیة: قدم إقراًر ا ضریبیًا لعام 2020 واحصل على ائتمان ضریبي للدخل المكتسب في 
كالیفورنیا )CalEITC) ، باإلضافة إلى ملفات الضرائب برقم تعریف دافع الضرائب 

الفردي )ITIN( بدخل معدل قدره 75,000 دوالر أو أقل. 
التفاصیل: تقدم مدفوعات الوالیة الذھبیة التحفیزیة )GSS I( دفعة لمرة واحدة بقیمة 600 
دوالر أو 1,200 دوالر لألسر ذات الدخل المنخفض واألشخاص المستبعدین من صنادیق 

التحفیز الفیدرالیة بسبب حالة الھجرة. 
https://www.ftb.ca.gov/about-  :لمزید من المعلومات
 ftb/newsroom/golden-state-stimulus/gss-i.html

برنامج مدفوعات الوالية الذهبية التحفيزية الثاني 

(GSS II)

األھلیة: قدمت إقراًر ا ضریبیًا لعام 2020 ولدیك دخل معدل قدره 75,000 دوالر أو أقل، 
وتعبئة رقم تعریف دافع الضرائب الفردي. 

التفاصیل: یوفر برنامج مدفوعات الوالیة الذھبیة التحفیزیة الثاني )GSS II( دفعة لمرة 
واحدة قدرھا 500 دوالر ألولئك الذین تلقوا برنامج مدفوعات الوالیة الذھبیة التحفیزیة 

األول )GSS I( ولدیھم معالون، و 600 دوالر ألولئك الذین لم یتلقوا برنامج مدفوعات 
الوالیة الذھبیة التحفیزیة الثاني )GSS II( مع 500 دوالر إضافي لألسر التي تعول، و 

500 دوالر )1,000 دوالر لمن لدیھم معالون( لتعبئة رقم تعریف دافع الضرائب الفردي. 

https://www.ftb.ca.gov/about-  :لمزید من المعلومات
 ftb/newsroom/golden-state-stimulus/gss-ii.html

http://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit
https://www.ftb.ca.gov/about-%20ftb/newsroom/golden-state-stimulus/gss-i.html
https://www.irs.gov/coronavirus/third-economic-impact-payment
https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/golden-state-stimulus/gss-ii.html
https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/golden-state-stimulus/gss-i.html



