သင့္ေငၾေတာင္းဆုိပၝ
အလုပ္လုပ္ရာမႀ ရသည့္ဝင္ေငၾအခၾန္ဴပန္အမ္းေငၾႎႀင့္ ကေလးအတၾက္
အခၾန္ဴပန္အမ္းေငၾတိုႛမႀ ေေတာင္းဆိုသည့္အခၝ ေဒၞလာ ၆၀၀၀
ႎႀင့္အထက္ ဴပန္ရႎိုင္ပၝသည္။

ေနရာ ရႀာပၝ *
irs.treasury.gov/freetaxprep တၾင္ ဳကည့္ပၝ။
သိုႛမဟုတ္ 800-906-9887 ကုိ ဖုန္းဆက္ပၝ။

သင္အကဵ းံႂ ဝင္မဝင္ ဳကည့္ပၝ
eitcoutreach.org/help တ ၾင္ သင္မည္မ ႖ရႎိုင္မည္ကုိ
ဳ ကည့္ပၝ။

အေကာက္ခၾန္တင္သၾင္းပၝ

အေကာက္ခၾန္မဵားတင္သၾင္းရန္ႎႀင့္ အေကာက္ခၾန္
ဴပန္အမ္းေငၾရရႀရန္
ိ အခမဲ့ဴပင္ဆင္ေပးသည့္ ေနရာသိုႛ
ဧဴပီလ ၁၈ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ သၾားပၝ။
*သင့္အနီးအနားတၾင္ အေကာက္ခၾန္အခမဲ့ဴပင္ဆင္ေပးသည့္ ေနရာ
မရႀေေသာ္
ိ
လည္း အခၾန္ေငၾဴပန္ရရႀရန္
ိ သင္ေတာင္းဆိုႎုိင္ပၝသည္။

သင္အေကာက္ခၾန္ မည္သည့္အခၝတၾင္ တင္သၾင္းမည္နည္း။
ရက္စၾ။ဲ ။
ေနရာ။ ။

အခဵ ိန္။ ။
ဖုန္း။ ။

အခဵက္အလက္မဵားပိုမိုရယူရန္ eitcoutreach.org/help တ ၾင္ ဳ ကည့္ပၝ။ သိမ
ု ႛ ဟုတ္
(အေကာက္ခ ၾန္ ဦးစီးဌာန) IRS သိႚု 1-800-829-1040 တ ၾင္ ဖုန္းဆက္ပၝ။

BU

က႗ႎ္ုပ္ အကဵ းံႂ ဝင္ပၝသလား။

အလုပ္လုပ္ရာမႀရသည့္ဝင္ေငၾ အခၾန္ဴပန္အမ္းေငၾႎႀင့္ ကေလးအတၾက္ အခၾန္ဴပန္အမ္းေငၾတိုႛသည္
အလုပ္လုပ္သူမဵားအတၾက္သာလ႖င္ရသည့္ အခၾန္ အကဵ ိႂးခံစားခၾင့္ဴဖစ္ပၝသည္။ သင္ေပးရသည့္အခၾန္ေငၾ နည္းပၝးႎိုင္ဴပီး၊
ေငၾဴပန္ရႎိုင္ပၝသည္။
ဤေငၾမဵားဴပန္ရရႀရန္
ိ ေတာင္းဆိုသဴဖင့္ SNAP (ဖုစတင့္ အစာေထာက္ပံ့ေဳကး)၊ (လူမႁဖူလံုေရးဝင္ေငၾေထာက္ပံ့ေဳကး) SSI (မယ္ဒီကိတ္) Medicaid ေငၾသားေထာက္ပံ့ေဳကး
သိုႛမဟုတ္ ဴပည္သူႛအိုးအိမ္ အစရႀသည္
ိ
့ အဴခားအကဵ ိႂးခံစားခၾင့္မဵားအတၾက္ သင္၏အကဵ ံႂးဝင္မႁအေပၞ ထိခိုက္ဴခင္း မရႀပၝ။
ိ ဴပန္လည္ရရႀသည္
ိ
့ေငၾမဵားအား စုေဆာင္းပၝက
၄င္းေငၾဴပန္လည္ရရႀဴပီ
ိ း ၁၂ လ အထိ ႎိုင္ငံေတာ္မႀေထာက္ပံ့သည့္ အကဵ ိႂးခံစားခၾင့္ အစီအစဥ္မဵားအတၾက္ အရင္းအဴမစ္/ပိုင္ဆိုင္မႁ ကန္ႛသတ္ခဵက္အေပၞ ထိခိုက္ဴခင္းမရႀပၝ။
ိ

သင့္တၾင္ သားသမီးရႀပၝက
ိ

အသက္ - (အလုပ္လုပ္ရာမႀရသည့္ဝင္ေငၾအခၾန္ဴပန္အမ္းေငၾ) EITC အတၾက္ သားသမီးမဵားမႀာ
၂၀၁၆ ခုႎႀစ္အဆံုးတၾင္ အသက္ ၁၉ ႎႀစ္ေအာက္ဴဖစ္ ရပၝမည္ (အခဵ ိန္ဴပည့္ေကဵာင္းတက္ေန
သူမဵားမႀာ အသက္ ၂၄ ႎႀစ္ေအာက္ ဴဖစ္ႎုိင္ဴပီး၊ ရာသက္ပန္ လံုးဝမသန္စၾမ္းသူကေလးမဵားမႀာ
မည္သည့္အသက္အရၾယ္မဆို ဴဖစ္ႎုိင္ပၝသည္)။ (ကေလးအတၾက္အခၾန္ဴပန္ရေငၾ) CTC အတၾက္
သားသမီးမဵားမႀာ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ အဆံုးတၾင္ အသက္ ၁၇ ႎႀစ္ေအာက္ ဴဖစ္ရပၝမည္။
ေနထိုင္မႁကာလ - ကေလးမဵားမႀာ သင္ႎႀင့္အတူ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္၏ ႎႀစ္ဝက္ထက္ ပို၍
အတူေနထိုင္ရပၝမည္။
၂၀၁၆ ခုႎႀစ္အတၾက္ ဝင္ေငၾ - (ကေလးအတၾက္အခၾန္ဴပန္အမ္းေငၾ) CTC အတၾက္ သင္သည္
အလုပ္လုပ္ရာမႀ ေဒၞလာ ၃၀၀၀ ေကဵာ္ ဝင္ေငၾရလ႖င္ ကေလးတစ္ဦးလ႖င္ ေဒၞလာ ၁၀၀၀ အထိ ဴပန္
အမ္းေငၾေတာင္းဆိုႎုိင္ပၝသည္။
(သင္အလုပ္လုပ္ရာမႀ ရသည့္ဝင္ေငၾ) အခၾန္ဴပန္အမ္းေငၾ EITC အတၾက္ သင္၏ဝင္ေငၾမႀာ ေအာက္ပၝ
ကန္ႚသတ္ခဵက္မဵားထက္ ပိုနည္းရပၝမည္ -

သားသမီးမဵား

လူလၾတ္

အိမ္ေထာင္သည္

EITC ကန္ႛသတ္ခဵက္

၁

$ ၃၉၂၉၆

$ ၄၄၈၄၆

$ ၃၃၇၃

၂

$ ၄၄၆၄၈

$ ၅၀၁၉၈

$ ၅၅၇၂

၃ ဦးႎႀင့္အထက္

$ ၄၇၉၅၅

$ ၅၃၅၀၅

$ ၆၂၆၉

အခမဲ့အေကာက္ခၾန္
ဴပင္ဆင္ေပးသည့္ေနရာသိုႛ
ယူေဆာင္လာရန္
•
•

ဓာတ္ပံုပၝသည့္ အကဵ ံႂးဝင္သည့္ ID

•
•

W-2 သိုႛမဟုတ္ 1099 ပံုစံမဵား

ဆိုရႀယ္စကဵႃရီတီကတ္၊
ဆိုရႀယ္စကဵႃရီတီ နံပၝတ္
ေထာက္ခံစာ သိုႛမဟုတ္ ITIN
ကဵန္းမာေရးအာမခံ
အေထာက္အထား
(1095-A၊ 1095-B
သိုႛမဟုတ္ 1095-C ပံုစံမဵား)

သင့္တၾင္ သားသမီးမရႀပၝက
ိ
အသက္ - သင္သည္ ၂၅ ႎႀစ္ႎႀင့္ ၆၄ ႎႀစ္ အဳကားအသက္အရၾယ္ရႀသူ
ိ ဴဖစ္ေနရပၝမည္။
၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဝင္ေငၾ သင့္ဝင္ေငၾမႀာ $၁၄၈၈၀ ေအာက္ (အိမ္ေထာင္သည္အတၾက္ $၂၀၄၃၀ ေအာက္) ဆိုလ႖င္ EITC ေငၾ $၅၀၆ အထိ
ဴပန္ရႎိုင္ပၝသည္။

သင္အေမရိကန္ႎုိင္ငံသားမဟုတ္ပၝက
EITC - သင္၊ သင့္ဇနီး၊ ခင္ပၾန္းႎႀင့္ သင္ေတာင္းဆိုသည့္ ကေလးမဵားတၾင္ အကဵ းံႂ ဝင္သည့္ ဆိုရႀယ္စကဵႃရီတီ နံပၝတ္ရႀရပၝမည္
ိ
။
CTC - သင္၊ သင့္ဇနီး၊ ခင္ပၾန္းႎႀင့္ သင္ေတာင္းဆိုသည့္ ကေလးမဵားတၾင္ ဆိုရႀယ္စကဵႃရီတီ နံပၝတ္ သိုႛမဟုတ္ တစ္ဦးခဵင္း
အေကာက္ခၾန္ေပးသည့္ နံပၝတ္ (ITIN) ရႀရပၝမည္
ိ
။

ကဵန္းမာေရးအာမခံ

သင့္တၾင္ကဵန္းမာေရးအာမခံမရႀပၝက
ိ
အေကာက္ခၾန္မႀအထူးဴပန္အမ္းေေငၾမႀ ကဵန္းမာေရးအာမခံအစီအစဥ္အတၾက္ ကုန္ကဵစရိတ္
အမဵားစုကာမိႎုိင္ပၝသည္။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေနႛႎႀင့္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလ ၃၁ ရက္ေနႛ အဳကား စာရင္းေပးပၝ။
အာမခံမရႀသူ
ိ အခဵ ိႂႚမႀာ ဒဏ္ေငၾရိုက္ခံရႎိုင္ပၝသည္။ 1-800-318-2596 သိုႛမဟုတ္ www.HealthCare.gov တၾင္ အခဵက္အလက္မဵား
ပိုမိုရယူပၝ။

