
طالبوا بأموالكم
قد تكونوا مؤهلني للحصول عىل مبلغ يصل قدره إىل 6000 دوالراً أو أكرث من االسرتداد 

الرضيبي العائد لكم عندما تطالبون باالئتامن الرضيبي املحتسب عىل أساس الدخل 
.)CTC( واالئتامن الرضيبي لألوالد )EITC( املكتسب

* ال يزال ميكنكم املطالبة باالنتامءات الرضيبية إذا مل تستطيعوا إيجاد موقع بالقرب منكم 

للمساعدة يف تحضري اإلقرار الرضيبي مجاناً.

الساعة: التاريخ: 

رقم الهاتف: املكان: 

متى يجب عليكم تقديم إقراركم الرضيبي؟

للحصول عىل مزيد من املعلومات، يجب الذهاب إىل املوقع اإللكرتوين eitcoutreach.org/help أو االتصال بـ IRS )مصلحة رضيبة الدخل( 

عىل رقم الهاتف: 1-800-829-1040. 

 إليجاد أحد مواقع المساعدة في تحضير 
اإلقرار الضريبي مجاناً*

يجب الذهاب إىل املوقع اإللكرتوين التايل: irs.treasury.gov/freetaxprep أو 
االتصال برقم الهاتف 800-906-9887. 

لمعرفة إذا كنتم مؤهلين لذلك

 تبيّنوا مقدار املبلغ الذي قد تحصلون عليه بالذهاب إىل املوقع 
.eitcoutreach.org/help اإللكرتوين

قّدموا إقراراكم الضريبي

زوروا موقًعا مجانيًا بحلول 15 أبريل لتقديم إقراراتكم الرضيبية واستلموا 
أموالكم يف اسرتداد رضيبي.



هل أنا مؤهل)ة(؟
االئتامن الرضيبي املحتسب عىل أساس الدخل املكتسب )EITC( واالئتامن الرضيبي لألوالد )CTC( هام من املنافع الرضيبية للعاملني يف 

وظائف عمل.  قد يستحق عليكم قدراً أقل من الرضائب وتسرتدون مبلغاً مالياً! 

إذا كان لديكم أوالد
  العمر: فيام يتعلق بـ EITC، يجب أن يكون األوالد دون سن الـ 19 يف نهاية عام 2020 )ميكن أن يكون عمر   		

 األوالد الطلبة الذين يداومون دواماً كامالً دون سن الـ 24؛ وال يوجد حدود عىل العمر لألوالد املعاقني بشكل 

دائم وكيل(. فيام يتعلق بـ CTC، يجب أن يكون عمر األوالد دون سن الـ 17 عند نهاية عام 2020.

السكن: يجب أن يعيش األوالد معكم ملدة أكرث من نصف سنة يف عام 2020.  		

 الدخل لعام 2020: فيام يتعلق بـ CTC، إذا كسبتم أكرث من 2,500 دوالراً، فيمكنكم أن تطالبوا بائتامن رضيبي   		

يصل إىل 2,000 دوالر لكل ولد. 

فيام يتعلق بـ EITC، يجب أن يكون مقدار دخلكم املكتسب أقل من الحدود التالية:  

دالوأ مكيدل نكي مل اذإ
العمر: يجب أن يكون عمركم بني 25 و64 سنة.   		

  الدخل لعام 2020: إذا كسبتم أقل من 15,820 دوالراً )21,710 دوالراً للمتزوجني( فمن املحتمل أن   		

ً تحصلوا عىل EITC يصل إىل 538 دوالرا

ةيكيرمألا ةيسنجلا ةلمح نم اونوكت مل اذإ
EITC: يجب أن يكون لديكم ولدى زوجكم وكل ولد تضعون اسمه أو اسمها عىل اإلقرار الرضيبي رقم ضامن اجتامعي صالح.  		

CTC:  يجب أن يكون لديكم ولدى زوجكم رقم ضامن اجتامعي أو رقم تعريفي لدافع الرضيبة الفردي )ITIN(. يجب أن يكون لدى أي ولد   		

تضعون اسمه أو اسمها رقاًم للضامن االجتامعي.

لن تؤثر املطالبة بكل من هذين االئتامنيني  الرضيبيني عىل أهليتكم للحصول عىل منافع أخرى مثل SNAP )القسائم الغذائية( أو الـ SSI أو املديكيد أو املعونة النقدية أو 

اإلسكان العام. لن تُحسب املبالغ املسرتدة املودوعة يف حساباتكم املرصفية ضد حدود املوارد/األصول عند تقدميكم أو حصولكم عىل منافع من برامج ممولة فيدرالياً ملدة 12 شهراً 

بعد استالم االسرتداد الرضيبي. 

يحصلا نيمأتلا
 قد تكونوا مؤهلين للحصول على تأمين صحي مجاني أو بأسعار مخفضة من الميديكيد أو مع التخفيض الضريبي الخاص بالتأمين الصحي 

 )Premium Tax Credit(. سجلوا مع ميديكيد في أي وقت أو على الموقع HealthCare.gov بين 1 نوفمبر2020 و 15 ديسمبر 2020. 

 .www.HealthCare.gov احصلوا على مزيد من المعلومات باالتصال هاتفيًا بالرقم 2596-318-800-1 أو زيارة الموقع اإللكتروني

ما األشياء التي يجب عليكم إحضارها 

إلى موقع المساعدة في تحضير 

اإلقرار الضريبي مجاناً

 هوية شخصية ملصق عليها 	 

صورة حاملها صالحة المفعول

 بطاقة الضمان االجتماعي أو 	 

رسالة تثبّت صحة رقم الضمان 

ITIN االجتماعي أو

نماذج W-2 أو 1099	 

 	    1095-Aنموذج

EITC إىل حد:متزوج)ة(أعزب/عزباءاألوالد

1$41,756$47,646$3,584

2$47,440$53,330 $5,920

6,660$56,844$50,954$3 أو أكرث


