
اس سال اپنے اقتصادی اثرات کی 
ادائیگی )محرک ادائیگی( حاصل کرنے 

 کے لیے آپ کو اکتوبر 2020 15 
تک کارروائی کرنی ہوگی۔

ادائیگی کی زیادہ سے زیادہ رقم 1,200$ فی بالغ اور 500$ فی بچہ ہے۔ 

ہم آپ کے سواالت کے جوابات دے سکتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنانے کے طریقے کی 
رہنمائی بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی محرک ادائیگی کیسے حاصل ہو۔

ذیل میں سے ایک یا دونوں خدمات کا استعمال کریں۔

اس سال اپنی محرک ادائیگی حاصل کرنے کے لیے آپ کو 15 اکتوبر 2020 
تک کارروائی کرنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے:

ٹیکس ریٹرن فائل کرنا۔ یا  	
اگر آپ کو اس وجہ سے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے  	

 Internal( کہ آپ کی آمدنی بہت کم ہے، تو داخلی محصوالت کی خدمت
Revenue Service, IRS( کی ویب سائٹ پر بطور "نان فائلر" اپنی 

ادائیگی کے لئے اندراج کرنا: 

 12,200$  سے کم )ایک فائلر( 	 

 24,400$  سے کم )مشترکہ فائلرز( 	 

NYC مفت ٹیکس کی تیاری کے IRS سے سند یافتہ VITA/TCE رضاکارانہ 
تیاری کرنے والے آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ مفت سروس استعمال کرنے 

کے لیے، آپ کی آمدنی، 64,000$  یا اس سے کم )کنبے( یا، 45,000$  یا اس 
سے کم )واحد فائلر( ہونی ضروری ہے۔

NYC مفت ٹیکس کی تیاری فراہم کرنے والوں اور ان سے رابطہ کرنے کے 
طریقے کے لیے nyc.gov/taxprep مالحظہ کریں۔

15
اکتوبر

 NYC Financial Empowerment( مالی تفویِض اختیار مراکز NYC
Centers( سے پیشہ ور مالی مشیر درج ذیل کے لیے فون پر دستیاب ہیں:

اہلیت کے بارے میں سواالت کے جوابات دینے کے لیے۔  	
بینک اکاؤنٹ کھولنے اور آپ کی ادائیگی کے لئے براہ راست ڈپازٹ سیٹ  	

اپ کرنے میں مدد کرنے کے لیے۔
ادائیگی کی حیثیت کی جانچ کرنے کے لیے۔ 	

اپائنٹمنٹ ُبک کرنے کے لیے  nyc.gov/TalkMoney  مالحظہ کریں۔
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فون کے ذریعے مفت 

مالی مشاورت
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You must act by 
October 15, 2020 to get your 
Economic Impact Payment 
(stimulus payment) this year.

The payment is up to $1,200 per adult and $500 per child. 

We can answer your questions and also guide you on how to 
make sure you get your stimulus payment.

Use one or both of the services below.
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You must take action by October 15, 2020 to receive your 
stimulus payment this year. This may mean:

 � Filing a tax return. OR 

 � Registering for your payment as a “non-filer” on the 
Internal Revenue Service (IRS) website if you are  
not required to file a tax return because your income 
was too low: 

• Under $12,200 (single filer) 

• Under $24,400 (joint filers) 

IRS certified VITA/TCE volunteer preparers from NYC Free 
Tax Prep can guide you. To use the free service, you must 
earn $64,000 or less (families) or $45,000 or less (single filer).

Visit nyc.gov/taxprep for NYC Free Tax Prep providers and 
how to contact them.

15
October

Free tax 
preparation 
online
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Professional financial counselors from NYC Financial 
Empowerment Centers are available by phone to:

 � Answer questions about eligibility. 

 � Help you open a bank account and set up  
direct deposit for your payment.

 � Check the status of a payment.

Visit nyc.gov/TalkMoney to book an appointment.

Free financial 
counseling  
by phone
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