Did you know that most states (like California) offer public assistance programs to low income
families, including families with young children, the elderly and disabled adults? The goal of
these programs is to help those in crisis by providing access to timely public services, such as
those offered through the County of Orange Social Services Agency.
CalWORKs
The California Work Opportunity and Responsibility to Kids (CalWORKs) program
is a cash aid program for low income families with children which assists with
basic needs, as well as provides education, employment and training programs.
To be eligible, the family must have a child(ren) under age 18 who is/are deprived
of parental support or care if either or both parent(s) are: deceased, physically or
mentally incapacitated, unemployed, and/or continually absent from the home.

CalFresh
The CalFresh program is a federal nutrition program that helps eligible, low-income
people purchase food necessary for good health. CalFresh benefits are not cash. For
most households, CalFresh benefits are only part of their food budget and some
households will be required to spend some of their own cash along with their CalFresh
benefits. Households that are eligible will receive an electronic benefit transfer (EBT)
card which can be used at most grocery stores when buying food items.

Medi-Cal
The Medi-Cal program provides free or low cost medical services for children and
adults with limited income and resources. Eligibility for Medi-Cal is primarily based
on income with some programs requiring an asset test. An individual’s citizenship/
immigration status, as well as California residency, is used to determine eligibility
and level of Medi-Cal benefits. Medi-Cal benefits cover a core set of medical services,
including doctor visits, hospital care, dental benefits, mental health services,
COVID-19 testing and pregnancy-related services.

Apply for CalWORKs, CalFresh and Medi-Cal or check on existing case information:
Online: mybenefitscalwin.org
By phone: (800) 281-9799, Monday – Friday 6:30 a.m. to 8:00 p.m. or
Saturday 7:00 a.m. to 4:30 p.m.
In-person (for immediate needs): operating hours and locations subject to change;
visit ssa.ocgov.com/locations for more information
For additional information and resources, visit:
ssa.ocgov.com

¿Sabía usted que la mayoría de los estados (como California) ofrecen programas de
asistencia pública a familias de bajos ingresos, incluidas familias con niños pequeños,
ancianos y adultos discapacitados? El objetivo de estos programas es ayudar a las
personas en crisis proporcionando acceso a servicios públicos oportunos, como los
ofrecidos a través de la Agencia de Servicios Sociales del Condado de Orange.
CalWORKs

El programa De Oportunidad y Responsabilidad para Niños de California (CalWORKs)
es un programa de ayuda en efectivo para familias de bajos ingresos con niños que
ayuda con las necesidades básicas, así como proporciona programas de educación,
empleo y capacitación. Para ser elegible, la familia debe tener uno o mas hijos
menores de 18 años que carezcan de manutención o cuidado de los padres si uno
o ambos padres están: fallecidos, incapacitados física o mentalmente,
desempleados y/o ausentes continuamente del hogar.

CalFresh

El programa CalFresh es un programa federal de nutrición que ayuda a las personas
elegibles y de bajos ingresos a comprar los alimentos necesarios para una buena
salud. Los beneficios de CalFresh no son en efectivo. Para la mayoría de los hogares,
los beneficios de CalFresh son sólo una parte de su presupuesto de alimentos y
algunos los hogares tendrán que gastar parte de su propio dinero junto con sus
beneficios de CalFresh. Los hogares que son elegibles recibirán una tarjeta de
transferencia electrónica de beneficios (EBT) que se puede utilizar en la mayoría de
las tiendas de comestibles al comprar alimentos.

Medi-Cal

El programa de Medi-Cal proporciona servicios médicos gratuitos o de bajo costo
para niños y adultos con ingresos y recursos limitados. La elegibilidad para Medi-Cal
se basa principalmente en los ingresos, con algunos programas que tambien
consideran limites en los recursos de la familia. El estatus de ciudadanía/inmigración
de una persona, así como la residencia en California, se utiliza para determinar la
elegibilidad y el nivel de beneficios de Medi-Cal. Los beneficios de Medi-Cal cubren
un conjunto básico de servicios médicos, incluyendo visitas al médico, atención
hospitalaria, beneficios dentales, servicios de salud mental, pruebas COVID-19 y
servicios relacionados al embarazo.

Solicite CalWORKs, CalFresh y Medi-Cal o revise la información de su caso existente:

ssa.ocgov.com/locations
Para obtener información y recursos adicionales, visite: ssa.ocgov.com

Quí vị có biết hầu hết các tiểu bang (như California) đều cung cấp các chương trình trợ giúp công
cộng cho các gia đình có thu nhập thấp, bao gồm các gia đình có con nhỏ, người già và người lớn
khuyết tật không? Mục đích của các chương trình này là giúp những người gặp hoàn cảnh khó
khăn bằng cách cung cấp các dịch vụ công cộng kịp thời, chẳng hạn như các dịch vụ được cung
cấp thông qua Cơ quan Dịch vụ Xã hội của Quận Cam.
CalWORKs
Chương trình Tạo Cơ Hội Việc Làm và Trách Nhiệm với Trẻ Em (CalWORKs) của
California là một chương trình trợ cấp tiền mặt dành cho các gia đình có con nhỏ và
có thu nhập thấp nhằm hỗ trợ các nhu cầu căn bản, cũng như cung cấp các chương
trình giáo dục, việc làm và đào tạo. Để hội đủ điều kiện, gia đình phải có trẻ em
dưới 18 tuổi thiếu sự hỗ trợ hoặc chăm sóc của cha mẹ nếu một trong hai hoặc cả
hai cha mẹ đã qua đời, khuyết tật, mất khả năng về thể chất hoặc tinh thần, thất
nghiệp và / hoặc liên tục vắng mặt tại nhà.

CalFresh
CalFresh là một chương trình dinh dưỡng của tiểu bang và liên bang giúp những người
hội đủ điều kiện, thu nhập thấp, mua thực phẩm họ cần để có sức khỏe tốt. Phúc lợi
CalFresh không phải là tiền mặt. Hầu hết các hộ gia cần phải xài thêm tiền mặt và phúc
lợi CalFresh để đủ chi tiêu cho thực phẩm. Nếu được chấp thuận, quý vị sẽ nhận được
thẻ Chuyển Lợi Ích Điện Tử (EBT) để mua thực phẩm tại các cửa hàng tạp hóa, chợ, và
một số nhà hàng.

Medi-Cal
Chương trình trợ cấp phúc lợi Medi-Cal cung cấp các dịch vụ y tế miễn phí hoặc chi phí
thấp cho trẻ em và người lớn có thu nhập và nguồn tài chánh hạn chế. Điều kiện nhận
Medi-Cal chủ yếu dựa trên thu nhập trong đó có một số chương trình yêu cầu kiểm tra
tài sản. Tình trạng công dân, tình trạng nhập cư, cũng như tình trạng cư trú tại
California, được sử dụng để xác định hội đủ điều kiện cho chương trình trợ cấp MediCal. Phúc lợi Medi-Cal trả các dịch vụ y tế bao gồm đi thăm khám bác sĩ, chăm sóc tại
bệnh viện, nha khoa, dịch vụ sức khỏe tâm thần, xét nghiệm COVID-19 và các dịch vụ
liên quan đến thai kỳ.

Nộp đơn xin CalWORKs, CalFresh và Medi-Cal hoặc kiểm tra thông tin hồ sơ:

ssa.ocgov.com/locations

Để biết thêm thông tin và các nguồn trợ giúp trong cộng đồng, hãy truy cập vào trang mạng của chúng tôi:
ssa.ocgov.com

