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اإلعانات العامة المتاحة  
لسكان مقاطعة أالمیدا 

 أثناء الجائحة 

  

  

  

  

دخل الضمان التكمیلي/اإلعانة التكمیلیة من 
 )SSI/SSPالوالیة (

 
) ھو برنامج فیدرالي متاح لألفراد ذوي الدخل SSIدخل الضمان التكمیلي ( األھلیة:

عاًما أو أكبر أو المكفوفین أو المعاقین. اإلعانة  65المنخفض الذین تبلغ أعمارھم 
) ھي برنامج حكومي یعزز دخل الضمان التكمیلي SSPالتكمیلیة من الوالیة (

)SSI) تتم إدارة كل من دخل الضمان التكمیلي .(SSI واإلعانة التكمیلیة من (
 ).SSA) من قبل إدارة الضمان االجتماعي (SSPالوالیة (

لألفراد  2021في بحدود الدخل واألصول. مستویات المنح لعام یجب أن ت التفاصیل:
 من المعلومات:لمزید  دوالًرا لألزواج. 1,598دوالًرا لألفراد و  955ھي 

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

برنامج المعونات النقدیة للمھاجرین 
)CAPI( 

 
) ھو برنامج ممول من الوالیة CAPIبرنامج المعونات النقدیة للمھاجرین ( األھلیة:

لغیر المؤھلین للحصول على دخل الضمان التكمیلي/اإلعانة التكمیلیة من  %100بنسبة 
) فقط بسبب حالة ھجرتھم. یدار برنامج المعونات النقدیة للمھاجرین SSI/SSPالوالیة (

)CAPI(  من خالل) وكالة خدمات الرعایة الصحیة بمقاطعة أالمیداACSSA.( 
) تعادل تلك CAPIمدفوعات برنامج المعونات النقدیة للمھاجرین ( التفاصیل:

 ).SSI/SSPالمقدمة من خالل دخل الضمان التكمیلي/اإلعانة التكمیلیة من الوالیة (
 لمزید من المعلومات:

 -https://www.alamedacountysocialservices.org/our
Refugees/CAPI#overview-and-services/Immigrants 

و CalFreshإعانات 
بطاقة تحویل اإلعانات اإللكترونیة أثناء 

 2.0 (P-EBT)الجائحة 
 

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

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 

 .2021-2020العام الدراسي 
دوالًرا شھریًا لكل طفل. ال یوجد طلب  123الحد األقصى لإلعانة ھو  التفاصیل:

، 2.0 (P-EBT)للحصول على بطاقة تحویل اإلعانات اإللكترونیة أثناء الجائحة 
لألطفال دون سن  2021یولیو إلى أغسطس  والذي سیتم إرسالھ تلقائیًا بالبرید من

 لألطفال في سن المدرسة. 2021نوفمبر  -وأغسطس  6
 ebt.org/-https://capandemic مزید من المعلومات:ل

برنامج التغذیة التكمیلیة للنساء والرضع 
 )WICواألطفال (

 
) للنساء WICیتوفر برنامج التغذیة التكمیلیة للنساء والرضع واألطفال ( األھلیة:

الحوامل أو المرضعات والرضع واألطفال الصغار إذا كان لمقدم الطلب دخل سنوي 
دوالًرا أمریكیًا ألسرة  48,470من مستوى الفقر الفیدرالي (حالیًا  %185یقل عن 

مكونة من أربعة أفراد). یمكن أن یكون األشخاص الذین فقدوا وظائفھم مؤخًرا أو غیر 
 مؤھلین. 19-كوفیدقادرین على العمل بسبب 

یتم التقدیم لبرنامج الصحة والتغذیة للنساء واألطفال دون سن الخامسة  التفاصیل:
 من خالل إدارة الصحة العامة.

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

توزیع األغذیة الطارئة على المستوى 
 المحلي

 

الفرد أو األسرة التي تعاني من انعدام األمن الغذائي أو تحتاج إلى طعام  األھلیة:
 طارئ أو خدمات توصیل الوجبات.

أو استخدم خریطة توزیع الطعام واالختبار  1-1-2اتصل على الرقم  التفاصیل:
لتحدید مواقع توزیع األغذیة  19-والخدمات في مقاطعة أالمیدا أثناء جائحة كوفید

 یبة منك.القر
 لمزید من المعلومات:

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

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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برنامج موسم المشاركة 
)SOS( 

 
سكان مقاطعة أالمیدا الذین لدیھم أطفال معالون أو معاقون، والبالغون من  األھلیة:
عاًما أو أكثر، وشباب الرعایة سابقًا، وقدامى المحاربین، والناجین من عنف  55العمر 

 الشریك الحمیم والجرائم العنیفة، والحوامل.
ن یمكن حلھا مساعدة لمرة واحدة لألشخاص الذین یعانون من أزمة في السك التفاصیل:

-272-510من خالل المساعدة لمرة واحدة. اتصل على خط الفحص المسبق على الرقم 
3700. 

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

sharing 

 

كان والمأوى في حاالت برنامج اإلس
 )HELPالطوارئ (

 
األفراد البالغون غیر المتزوجین الذین یعیشون في مقاطعة أالمیدا والذین ال  األھلیة:

، وبال مأوى أو معرضون (SOS)یستوفون معاییر أھلیة برنامج موسم المشاركة 
 لخطر التشرد، ولدیھم دخل مستدام.

) مساعدة HELPسبقدم برنامج اإلسكان والمأوى في حاالت الطوارئ ( التفاصیل:
مالیة لمرة واحدة على أساس األزمة لتلبیة احتیاجات اإلسكان الحرجة. للتقدم بطلب، 

أو أرسل بریدًا إلكترونیًا إلى  2200-259 -510اتصل على 
HoEmLodgP@acgov.org. 

 لمزید من المعلومات:
 -https://www.alamedacountysocialservices.org/our

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

 

إعانات النطاق العریض في حاالت 
 الطوارئ

 
األفراد ذوو اإلعاقة وغیرھم في األسر ذات الدخل المنخفض (بما في ذلك  األھلیة:

 )Medi-Calأو  CalFreshأولئك الذین یتلقون إعانات 
دوالًرا شھریًا للمساعدة في تغطیة تكلفة الوصول إلى  50یوفر ما یصل إلى  التفاصیل:

ة أو األجھزة دوالر مقابل أجھزة الكمبیوتر المحمول 100اإلنترنت وراتب یصل إلى 
 اللوحیة أو أجھزة الكمبیوتر المؤھلة.

 لمزید من المعلومات:
https://getemergencybroadband.org/ 

 

المساعدة للجنازات الناتجة عن 
 19-كوفید

، وال توجد 20/01/20بعد  19-نفقات الجنازة للمتوفین بسبب كوفید األھلیة:
متطلبات جنسیة للمتوفى على الرغم من أنھ یجب أن یكون مقدم الطلب مواطنًا 

 أمریكیًا أو مواطن غیر أمریكي أو أجنبي مؤھل.
 لمزید من المعلومات:

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

 
 

  وكاالت موارد رعایة الطفل واإلحاالت  
 

بیركلي أو إمیریفیل أو ألسر التي تعیش في أالمیدا أو ألباني أو ل بالنسبة :تفاصیل اإلحالة
أو عن طریق البرید  510-658-0381، یمكنھم االتصال على الرقم أوكالند أو بیدمونت

التي تعیش في  بالنسبة لألسر .referrals@bananasbunch.orgاإللكتروني 
كاسترو فالي أو فیرمونت أو ھایوارد أو نیوآرك أو سان لیندرو أو سان لورینزو أو 

أو عن طریق البرید  510-244-0506یمكنھم االتصال على الرقم  یونیون سیتي
في دبلن أو  التي تعیش . بالنسبة لألسرalameda.org-info@4cاإللكتروني 

أو عن  925-417-8733، یمكنھم االتصال على الرقم لیفرمور أو بلیسانتون أو سنول
 . hello@behively.orطریق البرید اإللكتروني 

 19-برنامج إعانة اإلیجار أثناء كوفید 
 

المستأجرون الذین یستوفون متطلبات الدخل ویحتاجون إلى مساعدة لدفع  األھلیة:
. قد یتأھل 19-اإلیجار وفواتیر المرافق غیر المدفوعة والمستقبلیة بسبب كوفید

 المتقدمون بغض النظر عن وضع الھجرة، ویجوز للمالك تقدیم طلبات.
والمرافق من خالل من متأخرات اإلیجار  %100قد یتم سداد ما یصل إلى  التفاصیل:
 البرنامج.

 لمزید من المعلومات:
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
mailto:HoEmLodgP@acgov.org
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
mailto:referrals@bananasbunch.org
mailto:info@4c-alameda.org
mailto:hello@behively.or
https://housing.ca.gov/covid_rr/program_overview.html
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 االئتمانات الضریبیة الفیدرالیة 

  

 

 االئتمانات الضریبیة بوالیة كالیفورنیا

  
 

  

 )EITCاالئتمان الضریبي للدخل المكتسب (
 

(متاح كل سنة ضریبیة)، الدخل أقل من  2020یقدم اإلقرار الضریبي لعام  األھلیة:
 حدود معینة لحجم األسرة.

 -دوالًرا للفرد  1052فقط، أقصى حد لالئتمان ھو  2021للسنة الضریبیة  التفاصیل:
دوالًرا. یمكن للزوجین اللذین  543أقصى حد لالئتمان للسنوات السابقة والتالیة ھو 

 دوالر. 6600أطفال أو أكثر استعادة ما یصل إلى  3ھما لدی
https://www.irs.gov/credits-  لمزید من المعلومات:

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

 )CTCاالئتمان الضریبي لألطفال (
 

، أو أدخل المعلومات في طلب 2020أو  2019قدّم إقراًرا ضریبیًا لعام  األھلیة:
 عاًما. 18مصلحة اإلیرادات الداخلیة غیر الُمقدم، ولدیك طفًال معاًال دون سن 

دوالر أمریكي  3,600فقط، ائتمان سنوي بقیمة  2021للسنة الضریبیة  التفاصیل:
على دفعات  17-6للطفل في سن  3,000سنوات؛ ائتمان سنوي بقیمة  6للطفل دون سن 

 شھریة متاحة لنصف قیمة االئتمان.
https://www.irs.gov/credits-  لمزید من المعلومات:

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

 االئتمان الضریبي لرعایة األطفال والمعالین
 

تعبئة اإلقرار الضریبي (متاح كل سنة ضریبیة) لشخص ما لمراقبة طفل أو  األھلیة:
 معال أثناء العمل أو البحث عن عمل.

دوالر  4,000، یبلغ الحد األقصى لالئتمان 2021بالنسبة للسنة الضریبیة  التفاصیل:
 دوالر أمریكي للطفلین أو أكثر. 8,000أمریكي للطفل الواحد و 

https://www.irs.gov/forms-  لمزید من المعلومات:
503-publication-ubs/aboutp 

 

 )EITCاالئتمان الضریبي للدخل المكتسب (

قد یتأھل شخص بالغ أو شخص لدیھ طفل مؤھل، ولدیھ رقم ضمان اجتماعي  األھلیة:
)SSN أو رقم تعریف دافعي الضرائب الفردي ((ITIN)  ،صالح، ودخل مكتسب

 دوالر أو أقل. 30,000وملفات ضرائب، ودخل معدل قدره 
) ھو CalEITCبرنامج االئتمان الضریبي للدخل المكتسب في كالیفورنیا ( التفاصیل:

تمان ضریبي قابل لالسترداد یھدف إلى مساعدة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ائ
دوالًرا ، ویمكن للزوجین اللذین لدیھما ثالثة  243الحد األقصى لالئتمان للفرد ھو 

 دوالًرا. 3,027أطفال أو أكثر الحصول على 
https://www.ftb.ca.gov/about-  لمزید من المعلومات:

ftb/newsroom/caleitc/index.html 

 )YCTCاالئتمان الضریبي لألطفال الصغار (

اآلباء واألمھات العاملون ذوو الدخل المنخفض والمتوسط ألطفال تقل  األھلیة:
سنوات، والذین یدفعون الضرائب. أولئك الذین یتأھلون لبرنامج  6أعمارھم عن 

CalEITC  من المحتمل أن یكونوا مؤھلین لبرنامجYCTC. 
) ھو ائتمان YCTCبرنامج االئتمان الضریبي لألطفال الصغار ( التفاصیل:

قابل لالسترداد یھدف إلى مساعدة األسر ذوي الدخل المنخفض والمتوسط  ضریبي
 التي لدیھا أطفال صغار.
 دوالر لكل صاحب ضرائب. 1,000یتم تقدیم المساعدة حتى 

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

credit.html-tax-income-earned 

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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، والمعروفة باسم "شیكات  (EIP)مدفوعات األثر االقتصادي الفیدرالي 
 التحفیز" 

  

 مدفوعات التحفیز بوالیة كالیفورنیا 

  
 

 2020مدفوعات األثر االقتصادي لعام 

، أو أدخل المعلومات في طلب مصلحة 2020أو  2019قدّم إقراًرا ضریبیًا لعام  األھلیة:
 اإلیرادات الداخلیة غیر الُمقدم، الدخل أقل من حدود معینة لحجم األسرة

ودفعة ثانیة تصل إلى  2020دوالر في أبریل  1,200دفعة أولى تصل إلى  التفاصیل:
 معظم األموال.. تم بالفعل إدارة 2020دوالر في دیسمبر  600

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

 2021مدفوعات األثر االقتصادي لعام 

، أو أدخل المعلومات في طلب مصلحة 2020أو  2019قدّم إقراًرا ضریبیًا لعام  األھلیة:
اإلیرادات الداخلیة غیر الُمقدم، الدخل أقل من حدود معینة لحجم األسرة. المعالون البالغون 

 مؤھلون للحصول على دفعة في ھذه الجولة فقط.
سیحصل معظم  - 2021دوالر في ربیع  1,400دفعة ثالثة تصل إلى  التفاصیل:

 األفراد المؤھلین على مدفوعاتھم تلقائیًا ولن یحتاجوا إلى اتخاذ إجراءات إضافیة.
 لمزید من المعلومات:

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

برنامج مدفوعات الوالیة الذھبیة التحفیزیة األول 
)GSS I( 

واحصل على ائتمان ضریبي للدخل المكتسب في  2020قدم إقراًرا ضریبیًا لعام  األھلیة:
، باإلضافة إلى ملفات الضرائب برقم تعریف دافع الضرائب  (CalEITCكالیفورنیا (

 دوالر أو أقل. 75,000) بدخل معدل قدره ITINالفردي (
 600لمرة واحدة بقیمة  ) دفعةGSS Iتقدم مدفوعات الوالیة الذھبیة التحفیزیة ( التفاصیل:
دوالر لألسر ذات الدخل المنخفض واألشخاص المستبعدین من صنادیق  1,200دوالر أو 

 التحفیز الفیدرالیة بسبب حالة الھجرة.
ftb.ca.gov/abouthttps://www.-  لمزید من المعلومات:

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

برنامج مدفوعات الوالیة الذھبیة التحفیزیة الثاني 
)GSS II( 

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

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

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

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