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 تک کی معلومات پر مشتمل ہے۔  2021جون  24یہ اشاعت 
 کی بھی نگرانی کریں۔  nyc.gov/dcwpبراہ کرم 

 

 
 اہم

کے ایک یا زائد  ( محرک ادائیگی( )Economic Impact Payment, EIP)اگر آپ کو معاشی اثرات کی ادائیگی  •
 مرحلے موصول نہیں ہوئے تو زیادہ تاخیر نہیں ہوئی ہے۔ اس اشاعت میں آپ کے اختیار کرنے الئق اعمال شامل ہیں۔

"  پلس اپ پیمنٹ"بھی ( Internal Revenue Service, IRS)آپ کی صورتحال کی بنیاد پر، انٹرنل ریونیو سروس   •
 دیکھیں۔ 5جاری کر سکتی ہے۔ معلومات کے لیے صحفہ 

چاہے آپ قید میں ہوں یا بے گھری کا سامنا ہو تب بھی آپ محرک ادائیگی کے اہل ہیں۔ اگر آپ کے پاس مستقل پتہ   •
 دیکھیں۔ 5نہیں ہے تو صفحہ 

 اپنی ادائیگی موصول کرنے کا تیز تر اور محفوظ تر طریقہ ڈائریکٹ ڈپازٹ ہے۔  •

 

تیسرے مرحلے کے بارے میں آپ کو کیا  معاشی اثرات کی ادائیگیوں اور ریکوری ریبیٹ کریڈٹ کے  
 جاننے کی ضرورت ہے

 

کے ذریعہ یا آپ کے بینک اکاؤنٹ  ( کاغذی چیک یا پری پیڈ ڈیبٹ کارڈ)کے امریکن ریسکیو پالن ایکٹ کے تحت، اہل افراد اور اہل خانہ ڈاک  2021
کا تیسسرا مرحلہ وصول کریں گے۔ بیشتر وصول کنندگان کی  ( یا محرک ادائیگی EIP)میں ڈائریکٹ ڈپازٹ کے ذریعے معاشی اثرات کی ادائیگیوں 

 جانب سے کسی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ تفصیالت کے لئے نیچے مالحظہ کریں۔
 

 ائیگی کی رقم تیسرے مرحلے کی اہلیت اور اد
 

 مشترکہ دائر کنندگان  –ادائیگی کی رقم  واحد دائر کنندہ   –ادائیگی کی رقم  اہلیت 

 : آپ اہل ہیں اگر آپ
 

امریکی شہری، مستقل مکین، یا مکین  •
 پردیسی ہوں۔  

ایک درست سوشل سیکیورٹی نمبر   •
(Social Security number, SSN  )

 رکھتے ہوں۔  
آپ شادی شدہ جوڑے ہیں جو مشترکہ   •

طور پر فائل کرتے ہیں اور آپ میں سے  
 ہے۔   SSNصرف ایک کے پاس  

ادائیگی کی رقم کے لیے تنہا دائر کنندہ  )

 (دیکھیں۔
آپ فوجی جوڑے ہیں اور آپ میں سے   •

 ہے۔   SSNصرف ایک کے پاس  
ادائیگی کی رقم کے لیے مشترکہ طور پر )

 ( فائل کنندہ دیکھیں۔
ایڈجسٹ کردہ مجموعی آمدنی   •

(Adjusted Gross Income, AGI) 

 : میں ہو جو درج ذیل سے کم ہو 2020
 

 (تنہا دائر کنندہ)  80,000$ ▪
 (  مشترکہ دائر کنندگان)  160,000$ ▪

 

ادائیگی موصول کرنے کا اہل ہونے کے لیے،  
 : آپ یوں نہیں ہو سکتے

 

کہ منحصر فرد کے بطور دعوی کیا جائے   •
 ۔   ٹیکس ریٹرن پرکسی اور کے 

 AGIتک  75,000$
 

• 1,400$ 
 

 : AGIکے بیچ  $80,000اور  75,001$
 

کے لیے   $100سے اوپر ہر  75,000$ •
 کم 28$

 
   :نوٹ 
ہر منحصر بچے یا بالغ کے لیے اضافی   •

 ۔ ادائیگی ٹیکس دہندہ کو جاتی ہے۔ 1,400$

 : AGIتک  150,000$
 

• 2,800$   
 

 : AGIکے بیچ  $160,000اور  150,001$
 

کے لیے   $100سے اوپر ہر   150,000$ •
 کم   28$

 
 :  نوٹ 
ہر منحصر بچے یا بالغ کے لیے اضافی   •

 ادائیگی ٹیکس دہندہ کو جاتی ہے۔  ۔ 1,400$

 :  مثالیں
 

• 840$ (77,000$  AGI ) 

 : مثالیں
 

• 560$ (158,000$  AGI ) 

  مزید معلومات کے لیے،

irs.gov/coronavirus مالحظہ کریں 
 مالحظہ کریں irs.gov/eipادائیگی کی حالت چیک کرنے کے لیے، 

کورونا وائرس محرک  ر پ  aarp.orgدائر کنندگان اپنی تخمینی ادائیگی کی رقم چیک کرنے کے لیے  
 استعمال کر سکتے ہیں۔ چیک کا کیلکولیٹر

 < جاری 

https://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
https://www.irs.gov/coronavirus/second-eip-faqs
http://www.irs.gov/eip
https://www.aarp.org/money/investing/info-2021/coronavirus-stimulus-check-calculator.html
https://www.aarp.org/money/investing/info-2021/coronavirus-stimulus-check-calculator.html
https://icons8.com/icon/875/warning-shield


URDU │ 2/6 

 : نوٹ
 

 : نہیںکو  وںی گی ادائ 
 

 ٹیکس کے قابل آمدنی مانا جائے گا۔ •

، تغذیاتی Medicaidتب آمدنی کے بطور شمار کیا جائے گا جب وسائل کی تصدیق شدہ مراعات کے لیے اہلیت کا تعین کیا جائے گا جیسے   •
 اور سرکاری رہائش۔  ( Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)تکمالتی اعانت پروگرام 

 ۔  (سرکاری مراعات کے مقاصد سے) ماہ کے لیے وسائل کے بطور شمار کیا جائے گا  12 •

 
 تیسرے مرحلے کی محرک ادائیگیوں کے بارے میں اہم نوٹ

 

ہوئیں یا آپ کو    نہیںآپ کو ایک یا زائد مرحلے کی ادائیگیاں موصول  : آپ کو پہلے اور دوسرے مرحلے کی ادائیگیاں موصول ہوئیں 
 : مکمل ادائیگی کی رقوم موصول نہیں ہوئیں 

 

 : اگر آپ کو پہلی دو ادائیگیاں ڈائریکٹ ڈپازٹ کے ذریعہ موصول ہوئیں
 

ڈاک کے ذریعہ مختلف شکل میں    تیسرے مرحلہ کی ادائیگیآپ کو  •
پری  )کارڈ  EIPمل سکتی ہے؛ مثال کے طور پر، کاغذی چیک یا 

 ۔   (پیڈ ڈیبٹ کارڈ
 

اگر آپ کو وفاقی مراعات ملتی ہیں اور آپ عام طور پر ٹیکس ریٹرن 
   :فائل نہیں کرتے ہیں

 

کے   IRSمیں  2021اپریل   تیسرے مرحلہ کی ادائیگیآپ کو  •
 مطابق ملنی چاہیے۔ 

 
 

EIP  کارڈ کے بارے میں : 
 

کے پاس ریکارڈ میں درج   IRSکارڈ ڈاک کے ذریعے   EIPآپ کو  •
پتے پر ملے گا۔ یہ ایک سفید لفافے میں ہوگا جو امریکی محکمہ  

 ٹریژری کی مہر کے ساتھ ہوگا۔  

• EIP   کارڈ میں سامنے ویزا کا نام اور جاری کرنے والے بینک کا
 ، ہے۔  .MetaBank®, N.Aنام، 

کارڈ کو محفوظ طریقے سے چالو کرنے اور   EIPڈاک میں  •
 کے طریقوں پر ہدایات شامل ہوں گی۔  استعمال کرنے 

• EIP   ،کارڈ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، فیس سمیت
EIPCard.com   مالحظہ کریں 

 

، یا آپ کی واجب پوری  پہلے یا دوسرے مرحلے کی ادائیگیاگر آپ کو 
 : رقم موصول نہیں ہوئی 

 

• IRS  استعمال کریں، اگر   ٹول چائلڈ ٹیکس کریڈٹ نان فائل سائن اپ
کے وفاقی ٹیکس ریٹرن  2020یا اپنے ( دیکھیں 4صفحہ )اہل ہوں  

کی مفت ٹیکس   NYCپر ریکوری ریبیٹ کریڈٹ کا دعوی کریں۔ 
کی خدمات کے بارے میں   ( NYC Free Tax Prep)کی تیاری 

 دیکھیں جو پورے سال دستیاب ہیں۔ 6تفصیالت کے لیے صفحہ 
 

میں منظور شدہ کوویڈ راحت قانون سازی نے   2020دسمبر   :اہم بات
 :  اہلیت کے اصول میں توسیع کر دی ہے تاکہ اس میں شامل ہو جائیں

 

تے ہیں اور  وہ شادی شدہ جوڑے جو مشترکہ طور پر فائل کر •
 ہے  SSNصرف ایک شریک حیات کے پاس 

SSN   واال شریک حیات درج ذیل کو حاصل کرنے کے لیے
 : ریکوری ریبیٹ کریڈٹ کا دعوی کر سکتا ہے 

▪ SSN  پہلے  کی  $1,200والے ہر ایک اہل بچے کے لیے
 کی ادائیگی۔ $500نیز  مرحلہ کی ادائیگی

▪ SSN  دوسرے  کی  $600والے ہر ایک اہل بچے کے لیے
 کی ادائیگی۔ $600نیز  مرحلہ کی ادائیگی

 

 ہے  SSNفوجی جوڑے اور صرف ایک شریک حیات کے پاس  •
آپ درج ذیل کو حاصل کرنے کے لیے ریکوری ریبیٹ کریڈٹ کا   

 :دعوی کر سکتے ہیں
پہلے  کی  $1,200والے شریک حیات کے لیے  SSNبغیر  ▪

والے    SSNپہلے مرحلہ میں، صرف )۔ مرحلہ کی ادائیگی
 ( فوجی شریک حیات کو ہی ادائیگی ملی تھی۔

 

 وہ افراد جو قید میں ہیں •
کے لیے آپ ریکوری ریبیٹ کریڈٹ  محرک ادائیگی حاصل کرنے 

 کا دعوی کر سکتے ہیں۔
 

   وہ افراد جنہیں بے گھری کا سامنا ہو رہا ہے •

محرک ادائیگی حاصل کرنے کے لیے آپ ریکوری ریبیٹ  

 ۔دعوی کر سکتے ہیںکریڈٹ کا 

 
، یا آپ کی واجب پوری رقم  تیسرے مرحلے کی ادائیگیاگر آپ کو 

 : موصول نہیں ہوئی
 

کو درکار معلومات فراہم کرنے کے   IRSادائیگی بھیجنے کے لیے  •
 کے ٹیکس فائل کریں۔  2020لیے اپنے 

 
 < جاری 

 
 

https://www.eipcard.com/
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
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  کس کو تیسری خود کار ادائیگی موصول ہوگی
 

 : آپ کو تیسری خود کار ادائیگی موصول ہوگی اگر 
 

نان فائلر ٹول کا استعمال کر   IRSآپ نے  کا ٹیکس ریٹرن فائل کیا ہے یا  2020یا  2019آپ آمدنی کی اہلیت کو پورا کرتے ہیں اور آپ نے اپنا  •
 کے پہلے مرحلے کی ادائیگی کے لیے رجسٹر کیا ہو۔ 

 :  نہیں ہےذیل میں وفاقی مراعات میں سے ایک حاصل کریں اور ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت  •
 

سے  ( Veterans Affairs, VA)سابق فوجیوں کے امور  ▪
  معاوضہ اور پنشن کی مراعات 

 Social Security)سوشل سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن  ▪
Administration, SSA )  اس میں  )کی مراعات

ریٹائرمنٹ اور سوشل سیکیورٹی کی معذوری سے متعلق  
 ,Social Security Disability Income)آمدنی 

SSDI )شامل ہے ) 

 Supplemental Security)سپلیمنٹل سیکیورٹی انکم  ▪
Income, SSI ) 

 Railroad Retirement)ریل روڈ ریٹائرمنٹ بورڈ  ▪
Board, RRB )  کی مراعات 

 ( VA, SSA, RRB)ات متاثرین کے لیے مراع ▪
 

 

IRS  کے پاس آپ کی ادائیگی کی حالت چیک کرنے میں آپ کی مدد کے لیے ٹولز موجود ہیں۔ رہنمائی کے لیے ذیل کا جدول دیکھیں۔ 
 

 : استعمال کرنے کے لیے ٹول : آپ کے اختیار کرنے الئق عمل  : آپ

کا ٹیکس ریٹرن فائل کیا یا   2020یا  2019
IRS   نان فائلر ٹول کا استعمال کر کے رجسٹر

 کیا 

 کوئی نہیں 
 

 irs.gov/getmypayment 
 
اپنی ادائیگی کی حالت ٹریک کرنے  

کے لیے میری ادائیگی حاصل  
 ٹول استعمال کریں۔  IRSکریں کا 

 

SSA, RRB, SSI  یاVA معاوضہ اور پنشن 
کی مراعات حاصل کریں، فائل کرنے کی  

کوئی زیرکفالت  ان کا  ضرورت نہیں ہے، اور
  بچہ نہیں ہے

 
پہلے اور دوسرے مرحلہ کی ادائیگی کے  : نوٹ

سال سے کم عمر کے بچے اہل   17لیے صرف 
 قرار پائے ہیں۔

 کوئی نہیں 

SSA  یاRRB ،فائل   کی مراعات حاصل کریں
  ان کے پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور 

  زیر کفالت بچے ہیں
 

پہلے اور دوسرے مرحلہ کی ادائیگی کے  : نوٹ
سال سے کم عمر کے بچے اہل   17لیے صرف 

 قرار پائے ہیں۔

مرحلہ کی   دوسرےیا   پہلےاگر آپ کو اہل بچوں کے لیے 
 :  ادائیگیاں موصول نہیں ہوئیں تو 

 

کے وفاقی ٹیکس ریٹرن پر ریکوری   2020اپنے  •
 ریبیٹ کریڈٹ کا دعوی کریں۔

 

مرحلہ کی ادائیگیاں   تیسرےاگر آپ کو اہل بچوں کے لیے 
 :  موصول نہیں ہوئیں تو 

 

کسی اہل زیر کفالت فرد کے لیے ادائیگی بھیجنے کے   •
کو درکار معلومات فراہم کرنے کے لیے   IRSلیے 
  کے ٹیکس فائل کریں۔ 2020اپنے 

 

 مالحظہ کریں۔  کی مفت ٹیکس کی تیاری NYCپر  6صفحہ 

SSI  یاVA   معاوضہ اور پنشن کی مراعات
حاصل کریں، فائل کرنے کی ضرورت نہیں 

 ان کے پاس زیر کفالت بچے ہیں ہے، اور
 

پہلے اور دوسرے مرحلہ کی ادائیگی کے  : نوٹ
سال سے کم عمر کے بچے اہل   17لیے صرف 

 قرار پائے ہیں۔
 
 

مرحلہ کی   دوسرےیا   پہلےاگر آپ کو اہل بچوں کے لیے 
 :  ادائیگیاں موصول نہیں ہوئیں تو 

 

کے وفاقی ٹیکس ریٹرن پر ریکوری   2020اپنے  •
 ریبیٹ کریڈٹ کا دعوی کریں۔

 

مرحلہ کی ادائیگیاں   تیسرےاگر آپ کو اہل بچوں کے لیے 
 :  موصول نہیں ہوئیں تو 

 

کسی اہل زیر کفالت فرد کے لیے ادائیگی بھیجنے کے   •
کو درکار معلومات فراہم کرنے کے لیے   IRSلیے 
  کے ٹیکس فائل کریں۔ 2020اپنے 

 

 مالحظہ کریں۔  کی مفت ٹیکس کی تیاری NYCپر  6صفحہ 

 
 < جاری 

 

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
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  کسے تیسری خودکار ادائیگی موصول نہیں ہوگی
 

نان فائلر ٹول کا استعمال کر کے پہلے مرحلے کی ادائیگی کے لیے رجسٹر   IRSکا ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیا ہے یا   2020یا  2019اگر آپ نے 
 نہیں کیا ہے تو آپ کو دوسرے مرحلے کی خودکار ادائیگی موصول نہیں ہوگی۔ رہنمائی کے لیے ذیل کا جدول دیکھیں۔

 

 

 ریل روڈ ریٹائرمنٹ بورڈ: RRB :کلید
SSA :سوشل سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن 

SSI :سپلیمنٹل سیکیورٹی انکم 
VA : سابق فوجیوں کے امور سے معاوضہ اور پنشن کی مراعات 

 
 < جاری 

 

  IRSیگی حاصل کریں کا کیا آپ میری ادائ : آپ کے اختیار کرنے الئق عمل  : آپ
 ٹول استعمال کرتے ہیں؟ 

 

irs.gov/getmypayment 

آپ کو ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت ہے یا  
ریٹرن فائل کرنے کا آپ کا ارادہ ہے کیونکہ آپ  

پر ٹیکس واجب االدا ہے یا ریفنڈ کی توقع ہے  
کا ٹیکس ریٹرن   2020یا  2019اور آپ نے 

 فائل نہیں کیا ہے 

مرحلہ کی ادائیگیاں   دوسرے یا  پہلے اگر آپ کو 
 :  موصول نہیں ہوئیں تو 

 

کے وفاقی ٹیکس ریٹرن پر   2020اپنے  •
 ریکوری ریبیٹ کریڈٹ کا دعوی کریں۔ 

 

مرحلے کی ادائیگی موصول   تیسرےاگر آپ کو 
 :  نہیں ہوئی

 

کو درکار   IRSادائیگی بھیجنے کے لیے  •
  2020معلومات فراہم کرنے کے لیے اپنے 

 کے ٹیکس فائل کریں۔ 
 

  کی مفت ٹیکس کی تیاری NYCپر  6صفحہ 
 مالحظہ کریں۔

 نہیں 

عام طور پر ٹیکس فائل نہ کرائیں کیونکہ آپ کو  
فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور  † ریٹرن

*  VAیا * SSA*, RRB*, SSIآپ کو 
 کی مراعات نہیں ملتی ہیں  معاوضہ اور پنشن

 
ان اہل افراد اور کنبوں پر اطالق ہوتا ہے جن  †

  :مخصوص رقم کے تحت ہے  AGIکی 
 

2019   
AGI  تحت : 

 (تنہا دائر کنندہ)  12,200$ •

 ( مشترکہ دائر کنندہ)  24,400$ •
 

2020   
AGI  تحت : 

 (   تنہا دائر کنندہ)  12,400$ •

 (مشترکہ دائر کنندگان)  24,800$ •
 

 کلید نیچے مالحظہ کریں۔ *

مرحلہ کی ادائیگیاں   دوسرے یا  پہلے اگر آپ کو 
 :  موصول نہیں ہوئیں تو 

 

 : 1اختیار 
 

• Irs.gov  پرIRS   چائلڈ ٹیکس کریڈٹ نان
کا استعمال کریں۔ اگر آپ   ٹول  فائلر سائن اپ 

آپ ریکوری   یبھکے پاس بچے نہ ہوں تو 
ریبیٹ کریڈٹ کا دعوی کرنے کے لیے یہ  

اور تیسرے مرحلہ  ٹول استعمال کر سکتے 
 کی اپنی ادائیگی پا سکتے ہیں۔

 

 : 2اختیار 
 

کے وفاقی ٹیکس ریٹرن پر   2020اپنے  •
 ریکوری ریبیٹ کریڈٹ کا دعوی کریں۔ 

 

 : آپ کو درج ذیل چیزیں درکار ہوں گی
 

 SR-1040  فارم   یا  1040فارم  ▪
اگر آپ کو کوئی ادائیگی )  1444نوٹس  ▪

موصول ہوئی؛ کریڈٹ کا حساب کرنے  
   ( کے لیے مطلوب ہے

 
مرحلے کی ادائیگی موصول   تیسرےاگر آپ کو 
 :  نہیں ہوئی

 

کو درکار   IRSادائیگی بھیجنے کے لیے  •
  2020معلومات فراہم کرنے کے لیے اپنے 

 کے ٹیکس فائل کریں۔ 
 

  کی مفت ٹیکس کی تیاری NYCپر  6صفحہ 
 ۔مالحظہ کریں

 ہاں 
 
اپنی ادائیگی کی حالت کو ٹریک کرنے کیلئے  

 ٹول کا استعمال کریں۔ 

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
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
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 بغیر مستقل پتہ والے افراد کے لیے اہم معلومات
 

مالی تفویض اختیار کے   NYCآپ محرک ادائیگیاں پا سکتے ہیں چاہے آپ کو بے گھری کا سامنا ہو رہا ہو یا آپ کے پاس مستقل ڈاک کا پتہ نہ ہو۔ 
 : والے سیکشن میں مالحظہ کریں تاکہ   وسائل اور مفت مددپر  6کو صفحہ  کی مفت ٹیکس کی تیاری NYCاور مراکز 

 

 یا  /ہے تو ڈائریکٹ ڈپازٹ سیٹ اپ کر نے کے لیے ایک محفوظ اور قابل گنجائش بینک اکاؤنٹ کھولیں۔ اوراگر آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں  .1
 ٹیکس ریٹرن فائل کریں۔  .2

 

 فائل کرنے کے لیے آپ کو کیا چیز درکار نہیں ہے  فائل کرنے کے لیے آپ کو کیا چیز درکار ہے 

 IDبا تصویر  
 

 : قابل قبول شکلیں
 

   ڈرائیونگ یا نان ڈرائیونگ الئسنسID 
 IDNYC 
   مالزم کیID 
   اسکول کیID 
  فوجیID   
   پاسپورٹ 
 امریکی ویزا 
  نیشنلID  کارڈ 

 

کی مفت ٹیکس کی   NYC کی اضافی شکلوں کے لیے  IDقابل قبول 
 تیاری کی سائٹ چیک کریں۔ 

 
 ID کس یٹ

 

  یا سوشل سیکیورٹی نمبر 
  انفرادی ٹیکس ادا کنندہ کا شناختی نمبر(Individual 

Taxpayer Identification Number, ITIN ) 

 مستقل پتہ 
 

 : آپ فراہم کر سکتے ہیں
 

   کسی دوست کا پتہ 
  کسی رشتہ کا پتہ 
  ہپناہ گا)بھروسہ مند خدمت فراہم کنندہ یا غیر منفعتی تنظیم  ،

 کا پتہ ( پروگرامڈراپ ان ڈے کیئر، عبوری رہائش 

 … ان سے محتاط رہیں 
 

بامعاوضہ تیار کنندگان جو کئی سو ڈالر کے کمیشن کے عوض آپ کی 
 ادائیگیاں حاصل کرنے کی پیشکش کرتے ہیں۔  

 

واجب االدا ٹیکس یا واجب االدا ریفنڈ کی بنیاد پر فیس وصول کرنا ٹیکس  
 تیار کرنے والے کے لیے غیر قانونی ہے۔ 

 
 ادائیگیوں کے بارے میں اہم معلوماتپلس اپ 

 
IRS  ،اضافی ادائیگیاں ہیں جو  " پلس اپ ادائیگیاں"کے مطابقIRS ان لوگوں کو بھیج رہا ہے : 

 

 موصول ہوئیں۔سے موصولہ معلومات کی بنیاد پر  VA ، یاSSA،  RRBکے ٹیکس ریٹرن یا  2019محرک ادائیگی  تیسریجنہیں  •

 بڑی ادائیگی کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔کے ٹیکس ریٹرن کی بنیاد پر  2020اپنے جو  •
 

 :لوگوں کو پلس اپ ادائیگی موصول ہونے کی وجوہات میں شامل ہیں
 

 کی آمدنی میں گراوٹ۔    2020کی آمدنی کے مقابلے  2019 •

 کے ٹیکس ریٹرن پر نئے بچے یا زیر کفالت فرد کا دعوی کیا گیا۔ 2020 •
 

بھی چیک کر سکتے  حالت ٹول استعمال کر کے پلس اپ ادائیگیوں کی  IRSپر میری ادائیگی حاصل کریں کا  irs.gov/getmypaymentآپ  
 ہیں۔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
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 وسائل اور مفت مدد
 

 :  مالی تفویض اختتیارات کے مراکز 
مالحظہ کریں یا   nyc.gov/TalkMoneyآپ بذات خود یا بذریعہ فون مفت مالی مشاورت حاصل کر سکتے ہیں۔ اپائنٹمنٹ بُک کرنے کے لیے  

ے مشیر کے ساتھ کام کریں تاکہ آپ براہ راست ڈپازٹ ترتیب دے سکیں؛ اپنے گھریلو بجٹ یا  پر کال کریں۔ بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اپن  311
اکاؤنٹ کھولنے میں مدد   NYC SafeStartآمدنی میں تبدیلی کا نظم کریں؛ قرض دہندگان سے رابطہ کریں؛ اور مزید بہت کچھ کریں۔ آپ کا مشیر 

 (نیچے مالحظہ کریں)کر سکتا ہے 
 

NYC  کی تیاری کی مفت ٹیکس : 
nyc.gov/taxprep  پر کال کر کے   311مالحظہ کر کے یاIRS  سے مصدقہVITA/TCE   کے رضاکار تیار کرنے والے کی مدد سے اپنے

آن الئن مدد کے ساتھ از خود  )ٹیکس مفت میں فائل کرنے کے طریقوں کے بارے میں جانیں۔ اعانت بذات خود، بشمول ڈراپ آف سروس یا آن الئن  
 دستیاب ہے۔ ( تیاری، ورچوئل ٹیکس کی تیاری

 
کی مفت ٹیکس کی تیاری کا استعمال کر کے اب   NYCتھی تاہم آپ  2021مئی  17کا وفاقی ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی آخری تاریخ  2020: نوٹ

 ۔ بھی اپنے ٹیکسز فائل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس حکومت کی رقم واجب االدا ہے، تو آگاہ رہیں کہ دیر سے فائل کرنے پر جرمانے لگیں گے
 

NYC  کا اہل ہونے کے لیے،    کی مفت ٹیکس کی تیاری
 : الزمی ہے کہ

 

   $48,000یا ( اہل خانہ)  $68,000آپ  •
 سے کم کماتے ہوں ( تنہا دائر کنندہ)

 

 : آن الئن سروس استعمال کرنے کے لیے 
 
 

 کمپیوٹر، ٹیبلٹ، یا اسمارٹ فون تک آپ کو رسائی ہونا ضروری ہے   •

 ایک مستحکم انٹرنیٹ کنیکشن کا ہونا ضروری ہے   •

 نمبر پر کال کریں۔   •
 ( مدد کے ساتھ از خود تیاری )

 ویڈیو کانفرنس کا محفوظ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے کی اہلیت   •
 ( ٹیکس کی ورچوئل تیاری کے لئے) 

 
NYC  محکمہ برائے صارف اور کارکن کا تحفظ(Department of Consumer and Worker Protection, DCWP :) 

 :  دیکھیں، بشمول nyc.gov/safestartبینکاری کے اختیارات اور اضافی وسائل کے بارے میں معلومات کیلئے، 
 

• NYC SafeStart  اکاؤنٹ 
ئی بینکوں اور کریڈٹ یونینوں میں سے ایک میں  آپ ک

  NYC SafeStartاکاؤنٹ کھول سکتے ہیں جو 
اکاؤنٹ کی پیشکش کرتے ہیں، ایک محفوظ اور سستا  

  اسٹارٹر بچت اکاؤنٹ۔ 
 

• IDNYC  
آپ کسی ایسے ادارے میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں 

کی بنیادی شکل کے طور پر   IDکو   IDNYCجو  
 قبول کرتا ہو۔ 

 بینک آن  •
آپ آن الئن اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں جو بینک آن سے  

 تصدیق یافتہ ہے۔ 
 

 بخشش کے پیسے کی اپنی شیٹس سے مزید کام کریں  •
 

  چیکنگ اکاؤنٹ کھولیں
 

 پری پیڈ کارڈ کو سمجھیں

 
AccessNYC : 

مالحظہ کریں جس میں   updates-19-covid-access.nyc.gov/coronavirusسٹی ایجنسی کی خدمات کے بارے میں جاننے کے لیے، 
ٹیسٹنگ اور ٹیکہ کاری کی جگہ، مراعات سے متعلق معلومات، اسکولوں اور بچوں کی دیکھ بھال، اور بہت کچھ شامل   COVID-19رہائش، کھانا، 

 ہے۔  
 

IRS : 
IRS   آپ کو ایک عجیب و غریب رقم میں جعلی چیک جاری نہیں کرے گا، پھر نقد حاصل کرنے کے لئے آپ کو کسی نمبر پر کال کرنے یا معلومات

 مالحظہ کریں۔   IRS.gov/coronavirusرنے کو کہے گا۔ گھوٹالے کا یہ عام ہتھکنڈا اور دیگر ہتھکنڈا دیکھیں۔ کی آن الئن تصدیق ک
 پر کلک کریں۔ صارفین کی انتباہات/ ٹیکس کے گھوٹالے

 
 
 
 

 

https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/open-savings-account.page
https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/consumers/OFE_CheckingAccount.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/consumers/OFE_PrepaidCards.pdf
https://access.nyc.gov/coronavirus-covid-19-updates/
https://www.irs.gov/newsroom/tax-scams-consumer-alerts

