
 يروس كورونامدفوعات حوافز ف 
 ز الفردية والعائلية من حكومة الواليات المتحدةفواحلمدفوعات ا

 2400دوالر لألفراد و  1200، سيحصل معظم األمريكيين على دفعة لمرة واحدة تصل إلى (CARES) فيروس كورونال المساعدة واإلغاثة واألمن االقتصادي بموجب قانون

من طلب  الى تقديم حاجةال ، ولن يتم فرض ضرائب على المستلمين. سديدهاتإعادة يلزم ال هذه الدفعة دوالر لكل طفل في األسرة(.  500دوالر لألزواج )باإلضافة إلى ما يصل إلى 

 .payments-impact-https://www.irs.gov/coronavirus/economic: الموقع مزيد من المعلومات ، يرجى زيارةلل ز.فاوحعات الألفراد المؤهلين لتلقي مدفوقبل ا

 دفعة؟الهل سأحصل على 
 :أن ، يجب عليكزفواحاللكي تكون مؤهالً للحصول على دفعة 

؛ إذا لم تقدم 2019أو /و 2018اإلقرار الضريبي لعام  مت  قد   قد تكون •

لن تكون ف وإل  ، فقم بتقديم ملف الضرائب الخاصة بك من العامين ي   أل

 ز.فواحهالً لتلقي مدفوعات المؤ

 نافذ (Social Security number) جتماعيإرقم ضمان يكون لديك  •

 في اإلقرار الضريبي الخاص بك تم استخدامهقد ي ذلوا للعمل

ً ابعت و لستعاًما  18كون عمرك أكثر من ي نأ • قرار الضرائب إضمن  ا

 (ُمعاللشخص آخر )

 مواطنًا أمريكيًا أو حامل البطاقة الخضراء أو أجنبيًا مقيًماكون تأن  •

دولر أمريكي إذا كنت أعزبًا أو  99,000ن مقل أوي سنال كدخل يكون •

دولر  136,500دولر أمريكي إذا كنت متزوًجا أو  198,000

 ةرسألاكي إذا كنت رب أمري

. األشخاص الذين خاصشالدخل على أحدث اإلقرارات الضريبية لأل تحديد سيعتمد

 يًضا.جتماعي والذين ل يقدمون الضرائب مؤهلون أيتلقون مزايا الضمان اإل

 ك الخاص بي؟صسأحصل على ال متى 

 لحسابك المصرفي ز الخاصة بك عن طريق اإليداع المباشرفواحعات ال، فيجب أن تتلقى مدفوالمصرفيلحسابك  إذا تلقيت اإلقرار الضريبي الخاص بك عن طريق اإليداع المباشر

الخزانة  إدارةأشهر. تعمل  4-3ز عبر البريد. قد يستغرق هذا ما يصل إلى فواحالك ص، فسوف ترسل الحكومة . إذا لم يكن لديك إيداع مباشر2020 (أبريلنيسان ) 17في أو بعد 

ستالم إ، حتى يتمكنوا من على اإلنترنت  (IRS) لتقديم معلوماتهم المصرفية إلى مصلحة الضرائب شخاصروني لألموقع إلكت على تطوير (US Treasury Dept) يكيةاألمر

 حديثات.للحصول على الت https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments الموقع اإللكتروني دفوعات في وقت أقرب. تحقق منمال

 

 من المحتمل أن تستلم

 دوالر 1,200

 
دوالر 1200الى  0  

 
دوالر 0  

 
 دوالر +   1200  

 والر لكل طفلد 500

 

 دوالر + 1200- 0

 والر لكل طفلد 500الى حد 

 

 دوالر +   2400

 لوالر لكل طفد 500

  
 دوالر + 0024- 0

 طفل لوالر لكد 500الى حد 

 

 
دوالر 0  

 

 
عتبارها نصيحة ضريبية أو قانونية. نوصي بشدة بالتشاور مع محاسب و / أو إ، ولكن ل ينبغي ضل ما لدينافم التحقق من المعلومات الواردة في هذا المستند بأت

ر إلى ، وبالنظأفضل جهودنابذل م من على الرغ أغالطعدم وجود أخطاء أو  (Global Detroit )ديترويت  غلوبال تخاذ إجراء. ل يمكن أن تضمنإ محام قبل
في هذا المستند. تم تحرير هذا المستند آخر  الواردة  ، فقد تحدث تغييرات بعد وقت النشر تؤثر على دقة المعلوماتة في الظروف الحاليةعالطبيعة المتغيرة بسر

 2020 (أبريلنيسان ) 9مرة في 
 

  

 أستلم؟ وفكم س                   
 

 

 

 رب األسرة تسل

 
 

 

 أعزب                                                                          

 
 

 رب األسرة

 

 

 

 متزوج                                                                              
                                                                                          )دخل مشترك(                                                                      

 ؟ ةمختلط حالةذو أو أعيش في منزل  اماذا لو كنت غير موثقً 
لضريبي األخير الخاص بك بشكل مشترك وأي اإذا تم تقديم اإلقرار 

، (ITIN)دافع الضرائب لردي الفتعريف الستخدم رقم ي في األسرة شخص

مزيد من المعلومات حول أهلية ل. لةلدفعستالم اتك مؤهلة إلأسرلن تكون 

، راجع الوثيقة الموجودة هنا: ةلة المختلطوذات الحا ينالمهاجر رأُس  

bit.ly/NILCPPP  أخصائي ئباضر دع  ة إختصاصي مُ راشتسقم بإأو 

 حول وضع أسرتك الفريد.

 ؟H1B أو TPS أو DACA اتضمن الفئماذا لو كنت 
، الحالة المؤقتة (DACA) ال الوافدينطفأللبالنسبة المؤجل  اإلجراء

تلقوا مدفوعات يجب أن ي H1B الفيزا من نوع ( وحامليTPSالمحمية )

 للعمل. نافذةاالجتماعي  أرقام الضمان لهم راصداإل تم ز ألنهفواحال

 الدخل السنوي

 دوالر 75,000أقل من 

 
 الف دوالر 99 –الف  75

 
 أكثر من

 الف دوالر 99

 

 أقل من
  الف دوالر 136

 
 من كثرأ
  الف دوالر 136

 
 أقل من

  الف دوالر 150

 
 

 دوالر الف 198 – الف150
 
 
 

 الف دوالر198أكثر من 

https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments

