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مزایای عمومی دوران  
شیوع جھانی برای 
ساکنان شھرستان  

Alameda 

  

  

  

عایدی تامینی مکمل/پرداخت مکمل 
 )SSI/SSPایالتی (

 
 65یک پروگرام فدرال است کھ برای افراد عایدی کم  SSI صالحیت:

یک  SSPسالھ یا باالتر یا افراد نابینا یا معلول طراحی شده است. 
تحت  SSPو ھم  SSIکند. ھم را مکمل می SSIپروگرام ایالتی است کھ 

 شوند.) اداره میSSAنظارت سازمان تامین اجتماعی (
باید پوره شوند. مبالغ  معیارھای حدود عایدی و دارایی جزییات:

 است. 1,598$و برای زوج  955$برای یک نفر  2021مصرف کمک
 /https://www.ssa.gov/benefits/ssi برای کسب معلومات اضافھ:

پروگرام کمک نقدی مخصوص مھاجران 
)CAPI( 

 
با بودیجھ ایالتی اجرا  %100یک پروگرام است کھ  CAPI صالحیت:

شود و برای افرادی کھ صرف بھ دلیل وضعیت مھاجرت شرایط می
SSI/SSP  .ندارند، استCAPI  ذریعھACSSA شود.اجرا می 

 SSI/SSPمعادل مبالغی است کھ ذریعھ  CAPIھای پرداخت جزییات:
 شود.ارائھ می

 برای کسب معلومات اضافھ:
 -https://www.alamedacountysocialservices.org/our

Refugees/CAPI#overview-and-services/Immigrants 

CalFresh  وEnhanced 
CalFresh 

 
 باید برآورده شود. CalFreshمعیارھای صالحیت  صالحیت:
را  CalFreshھمھ خانوارھا حداکثر مبلغ مزایای ماھانھ  جزییات:

نظر از عایدی و مخارج، دریافت متناسب با تعداد خانوار، و صرف
تشخیص -کنند. مزایا ذریعھ فرآیندھای عادی تعیین صالحیت و بازمی

 .شودارائھ می ACSSAشھرستان/
 برای کسب معلومات اضافھ:

https://www.alamedacountysocialservices.org/o
Food/CalFresh/index-and-services/Health -ur 

 

Pandemic-EBT (P-EBT) 
2.0 

 
سالھ کھ عضو خانوار ھستند و مزایای غذایی  6-0اطفال  صالحیت:

CalFresh کنند. اطفال محصل واجد شرایط غذای را دریافت می
ذریعھ  2021-2020قیمت کھ در سال تحصیلی رایگان یا ارزان

آموزش از دور یا ترکیب آموزش از دور و حضوری بھ مکتب 
 روند.می

برای ھر طفل.  123$حداکثر مزایای ماھانھ  جزییات:
وجود ندارد و این مزایا بھ طور  P-EBT 2.0ای برای نامھدرخواست

سال و از آگست  6برای اطفال زیر  2021اتومات از جوالی تا آگست 
 شود.برای اطفال سن مکتب پست می 2021تا نومبر 

 ebt.org/-https://capandemic برای کسب معلومات اضافھ:

برنامھ زنان، نوزادان و اطفال 
)WIC( 

 
برای زنان باردار یا شیرده، نوزادان و اطفال طراحی شده  WIC صالحیت:

خط فقر فدرال یا  %185است. البتھ عایدی ساالنھ متقاضی باید در سطح 
است). افرادی کھ  48,470$نفره این مبلغ -زیر آن باشد (برای فامیل چھار

اند یا دیگر شغل خود را از دست داده 19-اخیراً بھ دلیل شیوع کووید
 نند کار کنند، ممکن است واجد شرایط باشند.توانمی

سال،  5برنامھ سالمت و تغذیھ مخصوص زنان و اطفال زیر  جزییات:
 ذریعھ اداره بھداشت عمومی اقدام کنید.

 /https://acphd.org/wic برای کسب معلومات اضافھ:

توزیع اضطراری و محلی 
 غذا

 

ھایی کھ دچار ناامنی غذایی ھستند یا بھ ھمھ افراد و فامیل صالحیت:
 غذای اضطراری و خدمات تحویل غذا نیاز دارند.

تماس  1-1-2برای یافتن مراکز محلی و مجاور توزیع غذا با  جزییات:
استفاده  19-بگیرید یا از نقشھ توزیع غذا، آزمایش و خدمات کووید

 کنید.
 معلومات اضافھ:برای کسب 

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

https://www.ssa.gov/benefits/ssi/
https://www.ssa.gov/benefits/ssi/
https://www.ssa.gov/benefits/ssi/
https://www.alamedacountysocialservices.org/our-%20services/Immigrants-and-Refugees/CAPI#overview
https://www.alamedacountysocialservices.org/our-%20services/Immigrants-and-Refugees/CAPI#overview
https://www.alamedacountysocialservices.org/our-%20services/Health-and-Food/CalFresh/index
https://www.alamedacountysocialservices.org/our-%20services/Health-and-Food/CalFresh/index
https://acphd.org/wic/
https://acphd.org/wic/
https://acphd.org/wic/
https://www.acgov.org/maps/food-services.htm
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 کمک و ارجاع مراقبت از طفل
 
 

، تفص�الت ارجاع:  و��، برک�، فام�ل هایی که در الم�دا، البانیف اوکلیند، �ا ام�ی
 م�کنند، میتوانند به شمارە 

گ
ند �ا به  510-658-0381پ�دمونت زند� تماس بگ�ی

referrals@bananasbunch.org ��و و  ،ا�م�ل بفرستند. فام�ل هایی که در کاس�ت
 � کنند، ف��مونت، هیوارد، نیوارک، سان لیندرو،

گ
ف سییت زند� و، �ا یوننی ف  سان لور��ف

ند �ا به  510-244-0506میتوانند به شمارە   alameda.org-info@4cتماس بگ�ی
، نتون، لیورمور، ا�م�ل بفرستند. فام�ل های که در دو�لنف  �  پل�ف

گ
�ا سونول زند�

نشینان برنامھ حمایتی مخصوص اجاره
 19-در دوران کووید

کنند و بھ دلیل نشینانی کھ الزامات عایدی را برآورده میاجاره صالحیت:
نشده و آینده و مصرف در زمینھ پرداخت اجاره پرداخت 19-شیوع کووید

نظر از اند. متقاضیان ممکن است، صرفخدمات ھمگانی دچار مشکل شده
توانند درخواست ھا میوضعیت مھاجرت، واجد شرایط باشند و صاحبخانھ

 ارائھ کنند.خود را 
 توان ذریعھافتاده را میبھا و مصرف خدمات عقباجاره %100تا  جزییات:

 این برنامھ پرداخت کرد.
 برای کسب معلومات اضافھ:

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

برنامھ فصل 
 اشتراک

 
با اطفال تحت تکفل یا معلول، با سن  Alamedaساکنان شھرستان  صالحیت:

سربازان، بازماندگان خشونت یا باالتر، جوانان پرورشگاھی سابق، کھنھ 55
 شریک جنسی و جرایم خشن، و زنان باردار.

باره مخصوص افراد دچار بحران مسکن کھ امکان رفع -کمک یک جزییات:
ا خط ب 3700-272-510باره وجود دارد. با نمبر -آن ذریعھ کمک یک

 غربالگری تماس بگیرید.پیش
 برای کسب معلومات اضافھ:

 -https://www.alamedacountysocialservices.org/our
 -of-Support/season-Housing/Other-and-services/Shelter

sharing 

 

و اسکان اضطراری  برنامھ مسکن
)HELP( 

 
کھ شرایط  Alamedaکالنساالن مجرد ساکن شھرستان  صالحیت:
خانمانی خانمان یا در معرض خطر بیرا ندارند، و بی SOSصالحیت 

 ھستند، و عایدی پایدار دارند.
برای تامین نیازھای بحرانی مسکن بھ ارائھ کمک  HELP جزییات:
پردازد. برای ارائھ درخواست، با باره مبتنی بر بحران می-مالی یک

تماس بگیرید یا بھ نشانی  259-2200 -510
HoEmLodgP@acgov.org  .ایمیل بفرستید 

 برای کسب معلومات اضافھ:
https://www.alamedacountysocialservices.org/ou

-Housing/Other-and-services/Shelter -r
upport/HELPS 

 

باند مزیت پھن
 اضطراری

 
عایدی افراد دچار معلولیت و دیگر افراد عضو خانوارھای کم صالحیت:

 )Medi-Calیا  CalFresh(شامل گیرندگان 
ماه برای پوشش مصارف دسترسی اینترنت و مقرری بھ مبلغ /50$تا  جزییات:

 پردازد.تاپ، تبلت یا رایانھ بھ افراد واجد شرایط میبرای تھیھ لپ $100
 برای کسب معلومات اضافھ:

https://getemergencybroadband.org/ 

 

ودفن در مصرف کفنکمک
 19-دوران کووید

پس از  19-ودفن برای متوفیان ناشی از کوویدمخارج کفن صالحیت:
، شرط شھروندی برای فرد متوفی وجود ندارد، البتھ متقاضی 1/20/20

شھروند ایاالت متحده، تبعھ غیرشھروند یا شخص بیگانھ واجد باید 
 شرایط باشد.

 برای کسب معلومات اضافھ:
http://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/fu

assistance/faq -neral 

 

mailto:referrals@bananasbunch.org
mailto:info@4c-alameda.org
mailto:hello@behively.org
https://housing.ca.gov/covid_rr/program_overview.html
https://www.alamedacountysocialservices.org/our-%20services/Shelter-and-Housing/Other-Support/season-of-%20sharing
https://www.alamedacountysocialservices.org/our-%20services/Shelter-and-Housing/Other-Support/season-of-%20sharing
https://www.alamedacountysocialservices.org/our-%20services/Shelter-and-Housing/Other-Support/season-of-%20sharing
https://www.alamedacountysocialservices.org/our-%20services/Shelter-and-Housing/Other-Support/HELP
https://www.alamedacountysocialservices.org/our-%20services/Shelter-and-Housing/Other-Support/HELP
https://www.alamedacountysocialservices.org/our-%20services/Shelter-and-Housing/Other-Support/HELP
https://getemergencybroadband.org/
http://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-%20assistance/faq
http://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-%20assistance/faq
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 اعتبار مالیات فدرال

  

 

 اعتبار مالیاتی ایالت کالیفورنیا 

  
 

  

 )EITCاعتبار مالیات از عایدی (
 

(در ھر سال مالیاتی) ارائھ شده باشد، عواید  2020راپور مالیات  صالحیت:
 بر حسب تعداد خانوار، از سطح معینی کمتر باشد.

 1,052$، حداکثر اعتبار برای ھر نفر 2021فقط برای سال مالیاتی  جزییات:
است. بھ زوج متاھل با  543$است. حداکثر اعتبار برای سالھای قبل و بعد 

 تواند تادیھ شود.می 6,600$طفل تا  3حداقل 
https://www.irs.gov/credits-  برای کسب معلومات اضافھ:

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

 ) پیشرفتھCTCاعتبار مالیات طفل (
 

ارائھ شده باشد، یا معلومات  2020یا  2019راپور مالیاتی  صالحیت:
کند داخل کرده باشد و طفل تحت را مکمل نمی IRSشخص کھ تقاضانامھ 

 سال داشتھ باشد. 18تکفل کمتر از 
برای ھر  3,600$، اعتبار ساالنھ 2021فقط برای سال مالیاتی  جزییات:

سال.  17-6اعتبار ساالنھ برای اطفال  3,000$سال؛  6طفل کمتر از 
 ھای ماھوار برای نصف ارزش اعتبار وجود دارد.تادیھ

https://www.irs.gov/credits-  برای کسب معلومات اضافھ:
1202-in-payments-credit-tax-child-deductions/advance 

 اعتبار مالیاتی مراقبت از طفل و افراد تحت تکفل
 

کند، در دوران شخص کھ راپور مالیات (ھر سال مالیاتی) ارایھ می صالحیت:
اشتغال یا پیدا کردن وظیفھ، برای مراقبت از طفل یا فرد تحت تکفل یک 

 شخص را استخدام کرده باشد.
برای یک  4,000$، حداکثر اعتبار 2021برای سال مالیاتی  جزییات:
 برای دو طفل و بیشتر. 8,000$طفل و 

https://www.irs.gov/forms-  برای کسب معلومات اضافھ:
503-publication-ubs/aboutp 

 

اعتبار مالیات از عایدی حاصلھ 
 )CalEITCکالیفورنیا (

 ITINیا  SSNفرد کالنسال یا فرد دارای طفل واجد شرایط، با  صالحیت:
شده حداکثر معتبر، عایدی حاصلھ شخص مالیات دھنده و با عایدی تعدیل

 ممکن است واجد شرایط باشد. $30,000
یک نوع اعتبار مالیاتی است کھ باید عودت داده شود  CalEITC جزییات:

دارای عایدی اندک و میانھ  ھایرسانی بھ افراد و فامیلو برای کمک
و برای زوج متاھل با  243$طراحی شده است. حداکثر اعتبار برای فرد 

 است. 3,027$سھ طفل یا بیشتر حداکثر 
https://www.ftb.ca.gov/about-  برای کسب معلومات اضافھ:

tb/newsroom/caleitc/index.htmlf 

 )YCTCاعتبار مالیات طفل خردسال (

سال  6والدین شاغل با عایدی اندک و میانھ اطفال کمتر از  صالحیت:
احتماالً واجد شرایط  CalEITCدھند. افراد واجد شرایط کھ مالیات می

YCTC .ھستند 
یک نوع اعتبار مالیاتی است کھ باید عودت داده شود  YCTC جزییات:

ھایی با طفل خردسال و دارای عایدی اندک رسانی بھ فامیلو برای کمک
 و میانھ طراحی شده است.

 شود.ازای ھر فرد مالیات دھنده پرداخت میبھ 1,000$کمک بھ مبلغ حداکثر 
 برای کسب معلومات اضافھ:

https://www.ftb.ca.gov/file/personal/credits/californi
credit.html-tax-income-earned -a 

https://www.irs.gov/credits-%20deductions/individuals/earned-income-tax-credit-eitc
https://www.irs.gov/credits-%20deductions/individuals/earned-income-tax-credit-eitc
https://www.irs.gov/credits-%20deductions/individuals/earned-income-tax-credit-eitc
https://www.irs.gov/credits-%20deductions/individuals/earned-income-tax-credit-eitc
https://www.irs.gov/credits-%20deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/credits-%20deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/credits-%20deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/credits-%20deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
http://www.irs.gov/forms-
http://www.irs.gov/forms-
http://www.irs.gov/forms-
https://www.ftb.ca.gov/about-%20ftb/newsroom/caleitc/index.html
https://www.ftb.ca.gov/about-%20ftb/newsroom/caleitc/index.html
https://www.ftb.ca.gov/about-%20ftb/newsroom/caleitc/index.html
https://www.ftb.ca.gov/about-%20ftb/newsroom/caleitc/index.html
https://www.ftb.ca.gov/file/personal/credits/california-%20earned-income-tax-credit.html
https://www.ftb.ca.gov/file/personal/credits/california-%20earned-income-tax-credit.html
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معیارات «) فدرال، معروف بھ EIPھای تاثیر اقتصادی (پرداخت
 »محرک

  

 ھای محرک ایالت کالیفورنیا پرداخت 

  
 

 2020ھای تاثیر اقتصادی پرداخت

ارائھ شده باشد، یا معلومات ارایھ  2020یا  2019راپور مالیاتی  صالحیت:
برای غیر شخص مالیات دھنده باشد و بستھ بھ تعداد  IRSشده در تقاضانامھ 

 خانوار عایدی کمتر از مقدار معینی باشد
و دومین پرداخت تا  2020در آپریل  1,200$نخستین پرداخت تا  جزییات:

 . بیشتر وجوه قبالً مدیریت شده است.2020در دسمبر  $600
 برای کسب معلومات اضافھ:

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

 2021ھای تاثیر اقتصادی پرداخت

ارائھ شده باشد، یا معلومات ارایھ  2020یا  2019راپور مالیاتی  صالحیت:
غیر شخص مالیات دھنده باشد و بستھ بھ تعداد خانوار  IRSشده در تقاضانامھ 

عایدی کمتر از مقدار معینی باشد. افراد کالنسال تحت تکفل صرف در این 
 دور واجد شرایط پرداخت ھستند.

بیشتر افراد واجد  - 2021ر بھار د 1,400$پرداخت سوم تا  جزییات:
کنند و ضروت بھ کدام اقدام شرایط مبلغ خود را بھ طور اتومات دریافت می

 دیگر نیست.
 برای کسب معلومات اضافھ:

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

 I (GSS I)محرک ایالتی طالیی 

و دریافت اعتبار مالیات از عایدی  2020ارائھ راپور مالیاتی  صالحیت:
) و نیز نمبر شناسایی شخص مالیات دھنده CalEITCحاصلھ کالیفورنیا (

 .75,000$شده حداکثر گان با عایدی تعدیل) مالیات دھندهITINشخصی (
ھای را بھ فامیل 1,200$یا  600$پرداخت فقط یک بار  GSS I جزییات:

کھ بھ دلیل وضعیت مھاجرت از شمول وجوه محرک فدرال مستثنی  عایدیکم
 کند.اند ارائھ میشده

 برای کسب معلومات اضافھ:
 -https://www.ftb.ca.gov/about

i.html-stimulus/gss-state-/newsroom/goldenftb 

 II (GSS II)محرک ایالتی طالیی 

شده حداکثر و دارای عایدی تعدیل 2020ارائھ راپور مالیاتی  صالحیت:
 .ITINگان ، و مالیات دھنده$75,000

و دارای افراد  GSS Iرا بھ گیرندگان  500$باره -مبلغ یک GSS II جزییات:
اضافی برای  500$با  GSS Iبرای افراد غیر گیرنده  600$تحت تکفل، 

افراد دارای عائلھ)  1,000$( 500$ھای دارای افراد تحت تکفل، و فامیل
 پردازند.می ITINبرای پردازندگان 

 برای کسب معلومات اضافھ:
 -https://www.ftb.ca.gov/about

ii.html-stimulus/gss-state-ftb/newsroom/golden 

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