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  ت تحفيزوأي مدفوعا 2021دوالراً أمريكياً لكل طفل شهرياً بموجب قانون االئتمان الضريبي لألطفال لعام  300 - 250احصل على 
  دوالر أمريكي للشخص الواحد! 3200 - 600فائتة لك وألطفالك/أو من تعولهم ما بين 

 FindYourFunds.org   نوفمبر! 15سّجل قبل 
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الضريبي في السنوات األخيرة، أو لديك طفل قد ال ليس لديك دخل/ دخلك منخفضاً، لم تقم أبداً بتقديم إقرارك الضريبي/ لم تقدم إقرارك 
 نوفمبر! 15سّجل قبل يمكنك الحصول على المدفوعات الفيدرالية هذا العام.   يكون مدرجاً في سجالت مصلحة الضرائب؟

FindYourFunds.org 
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وأي مدفوعات تحفيز  2021دوالراً أمريكياً لكل طفل شهرياً بموجب قانون االئتمان الضريبي لألطفال لعام  300 - 250احصل على 

  دوالر أمريكي للشخص الواحد! 3200 - 600فائتة لك وألطفالك/أو من تعولهم ما بين 
صول ح لى ال ال األموال هذه ع ر  ؤث لى ي ضع ع هجرة و خاص ال ك ال ضع أو ب شخاصا و ن أل ذي يش ال ع  ت

 FindYourFunds.org   !معهم

http://www.findyourfunds.org/
http://www.findyourfunds.org/
http://www.findyourfunds.org/
http://www.findyourfunds.org/
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 و
كنك الحصول ع� آ�ف الدو�رات من أموال

الدعم الفيدرالية

لديك دخل منخفض أو ليس لديك دخل لتحصل ع� هذه ا�موال
(SNAP) أو ا�ساعدة ا�نتقالية ل�� التي� يتم احتساب هذه ا�موال من ضمن برنامج مساعدة التغذية التكميلية

(SSI) (TAFDC)(MassHealth) .أو ا�سكان العام أو معظم ا�زايا ا�خرىأو الدخل التأميني ا�ضا�أو لديها أطفال معالون 

2021

300 - 250

3200 - 600
!

دو�راً أمريكياً لكل طفل احصل ع�

وأي مدفوعات تحفيز فائتة لك و�طفالك/أو
دو�ر أمري¨

شهرياً °وجب قانون ا�ئت»ن الªيبي ل�طفال لعام 

من تعولهم ما ب²
للشخص الواحد 

:يجب عليك التسجيل إذا كنت

لديك دخل منخفض أو ليس لديك دخل، و

(2021)
« تحصل ع� أموال شهرية °وجب قانون ا�ئت»ن الªيبي

�ي من أطفالك أو أي مدفوعات 
،

ل�طفال لعام 
تحفيزية لك و / أو �ن تعولهم 

2020

(IRS)(GetCTC.org)
(Non-Filer)

أو استخدمت ½وذج« ¾� ½وذج ا�قرار الªيبي لعام
� موقع دائرة ا�يرادات الد اخلية

 لطلبعÁ ا�نÀنت أو أدوات موقع
.

ا�عفاء الªيبي 

تأم² الªائب لطفلك هذا العام

GetCTC.org/malden :اعرف ا�زيد

؟كيف 
كنني التسجيل
15 .  نوفمÁسّجل قبل

(IRS) 15.2022 لتقديم الطلبات � أوائل عامتËين الثاÉ (نوفمÁ)، سيكون عليك ا�نتظار حتى إعادة فتح دائرة ا�يرادات الداخلية بعد

 15   نوفمÁسّجل قبل
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(ITIN)

1400) 2021

ً ؟ماذا لو كنت مهاجرا
:طا�ا لديك رقم ض»ن اجت»عي

:أما إذا « يكن لديك رقم ض»ن اجت»عي
إذا كان لديك أو حصلت ع� رقم تعريف دافع الªائب الفردي

وقمت بعمل إقرار Ìيبي، فقد تتمكن من الحصول ع�

وا�ئت»ن الªيبي ل�طفال)دو�ر
.

(ITIN)

.2021

فيمكنك،

 فبإمكانك الحصول ع� مدفوعات Ìيبية ودفعات تحفيز
لنفسك و�ي أطفال أو معال² ممن 
لكون رقم ض»ن اجت»عي.

•

•

•

دفعة التحفيز 

�طفالك الذين لديهم أرقام ض»ن اجت»عي 

وإذا « يكن لديك رقم تعريف Ìيبي فردي

 التقدم بطلب للحصول ع� واحد اÎن أو ح² تقّدم ا�قرار 
الªيبي لعام

 الحصول ع� هذه ا�موال � يؤثر ع�
 وضع الهجرة الخاص بك أو وضع

.ا�شخاص الذين تعيش معهم


كنك الحصول ع� ا�دفوعات   
ا�ؤهل لها بكل أمان

GetCTC.org/malden
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