
የርሶ ገንዘብ እንዲሰጦት ይጠይቁ
ከደሞዝ/ከስራ ገቢ የተነሳ የሚታሰብ የታክስ አበል/ክሬዲት እና በልጅ 
ምክንያት የሚሰጥ የታክስ አበል/ክሬዲት እንዲሰጦት ከጠየቁ እስከ 
$6000 ወይም ከዛ የበለጠ የታክስ ክፍያ ማግኘት ይችላሉ።

*�በእርሶ አቅራቢያ ነፃ የታክስ መሙያ ቦታ ማግኘት ባይችሉም የታክስ 
አበል/ክሬዲት መጠየቅ ይችላሉ።

ቀን:� ሰአት:
ቦታ:� ስልክ:

መቼ ነው የታክስ ፎርሞችን የሚሞሉት?

የበለጠ መረጃ ለማግኘት፣ወደ eitcoutreach.org/help ይሂዱ ወይም ለIRS ይደውሉ በ 1-800-829-1040።

ነፃ የታክስ መሙያ ቦታ ይፈልጉ*
ወደ irs.treasury.gov/freetaxprep ይሂዱ ወይም 
800-906-9887 ላይ ይደውሉ።

መስፈርቱን ማሟላት እንደሚችሉ ያረጋግጡ
ምን ያህል እንደሚከፈሎት ለማወቅ eitcoutreach.org/help 
ይመልከቱ።

የታክስ ፎርሞችን ሞልተው ይላኩ
ከኤፕሪል 15 በፊት በነፃ የግብር [ታክስ] አገልግሎት ግብርዎን 
በማሰራት ተመላሽ ገንዘብ ያግኙ።

AM



መስፈርቱን አሟላለሁ እንዴ?
ከደሞዝ/ከስራ ገቢ የተነሳ የሚታሰብ የታክስ አበል/ክሬዲት እና በልጅ ምክንያት የሚሰጥ የታክስ አበል/ክሬዲት ስራ ለሚሰሩ 
ሰዎች የሚሰጡ የታክስ ጥቅማጥቅሞች ናቸው። የታክስ እዳዎ አነስተኛ ሊሆን እና ገንዘብ ሊመለስሎት ይችላል! 

ልጆች ካሎት
		 እድሜ: ለ EITC፣ በ2020 መጨረሻ ላይ የልጆች እድሜ ከ19 ዓመት በታች መሆን 

ይኖርበታል (የሙሉ ፈረቃ [full-time] ተማሪዎች ከ24 ዓመት በታች መሆን ይችላሉ፣ 
ቋሚና ሙሉ የአካል ጉዳተኛ የሆኑ ልጆች በማንኛውም እድሜ ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ)። ለ 
CTC፣ በ2020 መጨረሻ ላይ የልጆች እድሜ ከ17 ዓመት በታች መሆን ይኖርበታል። 

		 ነዋሪነት: በ2020 የአመቱን ግማሽ ለሚበልጥ ጊዜ ልጆቹ ከእርሶ ጋር መኖር አለባቸው።
		 የ2020 ገቢ: ለ CTC፣ ከ$2,500 የሚበልጥ ገቢ ካስገቡ፣ ለእያንዳንዱ ልጅ እስከ 

$2,000 አበል [ክሬዲት]ማግኘት ይችላሉ።  
� ለ EITC፣ የርሶ ገቢዎች ከሚከተሉት ገደቦች በታች መሆን አለባቸው:

ልጆች ያላገባች /ያላገባ ያገባች/ያገባ EITC እስከ:
1 $41,756 $47,646 $3,584
2 $47,440 $53,330 $5,920

3 ወይም የበለጠ $50,954 $56,844 $6,660

ልጆች ከሌሎት 
		 እድሜ: በ25 እና 64 አመት እድሜ መካከል መሆን አለቦት።�
		 የ2020 ገቢ: ገቢዎ ከ $15,820 በታች ከሆነ ($21,710 ባለትዳር ከሆኑ)፣ እስከ $538 የሚሆን የEITC  

ተመላሽ ክፍያ ሊያገኙ ይችላሉ።

የአሜሪካ ዜጋ ካልሆኑ
		 EITC: እርሶ፣ ባለቤትዎ፣ እና ልጆቼ ናቸው ብለው ያስመዘገቧቸው በሙሉ የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር ሊኖራቸው ይገባል። 
		 CTC: እርሶና ባለቤትዎ የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር ወይም የታክስ ከፋይ መታወቂያ ቁጥር (ITIN) ሊኖራቸው ይገባል። እርሶ፣ 

ባለቤትዎ፣ እና ልጆቼ ናቸው ብለው ያስመዘገቧቸው በሙሉ የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር ሊኖራችው ይገባል። 

እነዚህ የታክስ አበሎች/ክሬዲቶች እንዲሰጦት በመጠየቆ ምክንያት የSNAP (የምግብ እርዳታ)፣ የሶሻል ሴኩሪቲ ገቢ (SSI)፣ሜዲኬይድ፣ የገንዘብ እርዳታ፣ ወይም የመንግስት 
መኖሪያ ቤት የመሳሰሉ ሌሎች ጥቅማጥቅሞችን ለማግኘት ባሎት ችሎታ ላይ ጫና አይፈጥርም። የታክስ ክፍያዎን ካጠራቀሙ፣ ክፍያው በፌዴራል መንግስት በሚደገፈው 
የጥቅም መርሃግብር የንብረት/የሀብት መጠን ስሌት ውስጥ አይገባም የታክስ ክፍያው ከተወሰደ  በኋላ ለ12 ወራት። 

የጤና ኢንሹራንስ/ዋስትና
በሜዲኬድ ወይም በፕሪሚየም የግብር [ታክስ] አበል ነፃ ወይም የቅናሽ የህክምና መድህን [insurance] ማግኘት ይችሉ 
ይሆናል። በማንኛውም ጊዜ ለሜዲኬድ መመዝገብ ይችላሉ ወይም ከኖቬምበር 1፣ 2020 እስከ ዲሴምበር15፣ 2020 በ 
HealthCare.gov መጠቀም ይችላሉ። ተጨማሪ መረጃ በ 1-800-318-2596 ላይ ወይም በwww.HealthCare.gov።

ወደ ነፃ የታክስ መሙያ 
ቦታ ሲሄዱ ማምጣት 

ያለቦት ነገሮች

• ህጋዊ የመታወቂያ ካርድ 

• የሶሻል ሴኩሪቲ ካርድ፣ 
የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር 
ማረጋገጫ ደብዳቤ፣  
ወይም ITIN

• W-2 ወይም  
የ1099 ፎርሞች

• ቅጽ 1095-A


