
لمساعدة العائالت خالل جائحة فيروس كورونا )COVID(، أجرت الحكومة األمريكية تغييرات على االئتمان الضريبي لألطفال. يمكن للعائالت 
الحصول على نصف االئتمان القابل لالسترداد بالكامل - بقيمة تصل إلى 3600 دوالر لكل طفل - كدفعات شهرية في عام 2021 والنصف اآلخر 

كاسترداد في عام 2022.

هل تريد استرداد االئتمان الضريبي لألطفال بالكامل فقط؟ إللغاء التسجيل من الدفعات المقدمة، استخدم بوابة تحديث االئتمان الضريبي لألطفال الخاصة بدائرة اإليرادات الداخلية 
.irs.gov على

للحصول على مدفوعات، تحتاج إلى تقديم إقرار ضريبي حتى لو لم تكن مديًنا بالمال. أنت مؤهل للحصول على مدفوعات حتى لو كنت مسجوًنا 
أو تعاني من التشرد. أسرع طريقة للحصول على الدفع هي اإليداع المباشر في حساب مصرفي.

الخطوات التالية:

15
يوليو

إننا هنا من أجل دعمك. إليك كيفية القيام بذلك:

توخَّ الحذر من الرسائل االحتيالية. لن تتواصل معك IRS عبر الهاتف 
أو عبر البريد اإللكتروني لمطالبتك بالدفع أو تقديم معلوماتك الشخصية 
للحصول على دفعة المقدمات. لن يحتاج معظم األشخاص إلى اتخاذ أي 

إجراء للحصول على المدفوعات.

Arabic | العربية

احصل على المال لعائلتك
بدأ مدفوعات االئتمان الضريبي لألطفال في 15 يوليو 2021

لقد قدمت إقراًرا ضريبًيا لعام 2019 أو 2020 أو استخدمت 
IRS Non-Filer Tool

أنت مطالب بتقديم إقرار ولكنك لم تقدم اإلقرار الضريبي لعام 2019 
أو 2020

ال يلزمك تقديم إقرار ألن AGI الخاص بك أقل من 12400 دوالر 
)مقدم ملف ضريبي فردي( أو 24800 دوالر )ملفات مشتركة(

ال ينبغي اتخاذ أي إجراء.

قدم إقرارك الضريبي مجاًنا من خالل إعداد اإلقرار الضريبي المجاني لمدينة نيويورك. 
انظر أدناه.

 IRS Child Tax Credit الخيار 1: استخدم أداة االشتراك في تقديم اإلقرار الضريبي
.irs.gov على Non-filer Sign-up Tool

الخيار 2: قدم إقرارك الضريبي مجاًنا من خالل إعداد اإلقرار الضريبي المجاني لمدينة 
نيويورك. انظر أدناه.

إعداد اإلقرار الضريبي بشكل مجاني

مقدمو اإلقرارات المتطوعون التابعون للبرنامج 
التطوعي للمساعدة الضريبية لذوي الدخل المنخفض 

 Volunteer Income Tax Assistance,(
VITA(/برنامج االستشارات الضريبية لكبار السن 

 )Tax Counseling for the Elderly, TCE(
والمعتَمدون من IRS يمكنهم إرشادك حول كيفية التأكد من حصولك على 

مدفوعاتك. الخدمات متوفرة على مدار السنة.

للحصول على معلومات أو لحجز موعد:

اتصل بالرقم 311 وقل tax preparation "إعداد اإلقرار الضريبي" 	
	 nyc.gov/taxprep قم بزيارة

استشارة مالية مجانية

قبل تقديم إقرارك الضريبي…

يمكن لمستشار مركز التمكين المالي لمدينة نيويورك 
مساعدتك في فتح حساب مصرفي آمن وميسور إذا لم يكن 

لديك حساب.

لحجز موعد:

اتصل بالرقم 311 وقل Financial Counseling "استشارات مالية" 	
	 nyc.gov/TalkMoney :تفضل بزيارة الرابط اإللكتروني

دفع مبلغ دفعة واحدة )االسترداد الضريبي لعام 2022(الدفع الشهري )يوليو - ديسمبر 2021(سن الطفل عام 2021

ما يصل إلى 1800 دوالر لكل طفلما يصل إلى 300 دوالر لكل طفل5–0

ما يصل إلى 1500 دوالر لكل طفلما يصل إلى 250 دوالر لكل طفل17–6

مهم:

	 .)ITIN( أو رقم تعريف دافع الضرائب الفردي SSN يمكنك الحصول على رقم .)SSN( يجب أن يكون لدى الطفل رقم ضمان اجتماعي
ستحصل على الحد األقصى من مبالغ الدفع إذا لم يكن لديك دخل أو دخل إجمالي معّدل )AGI( يصل إلى 75000 دوالر )مقدم ملف ضريبي فردي( أو 150 ألف دوالر  	

)مقّدمون مشتركون(.

https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool

