သင််သည်် ဖက််ဒရယ််ဝင််ငွေ�ေခွွန်် ခရက််ဒစ််၊ ကလေး�း�အခွွန််ခရက််

ငွေ�ေပြ�န််ရ
ရန််အတွွက််
အခွွန်ပြ် �န််

ဒစ််၊ သို့့�မဟုုတ်် ကလေး�း�နှှင့််� မှီီ�ခိုု�သူူစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�းခရက််ဒစ််
တို့့�ကိုု� သင််တော�ာင်းး�ဆိုု�သည့််�အချိိ�န််၌ သင််သည်် သင််၏အခွွန််

ပြ�န််အမ်းး�ငွေ�ေတွွင်် ဒေါ်�်လာာထော�ာင််ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�အတွွက်် အရည််
ချျင်းး�ပြ�ည့််�မီီကော�ာင်းး�ပြ�ည့််�မီီနိုု�င််သည််။ သင််သည်် ယခုုနှှစ််တွွင််
အခွွန််ခရက််ဒစ််တစ််ခုု သို့့�မဟုုတ်် တစ််ခုုထက််ပိုု�သော�ာ အခွွန််

ခရက််ဒစ််များ�း�အတွွက်် အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�မီီပါါက၊ သင််သည််
ယခင််ထက်် ငွေေ�ပိုု�ရနိုု�င််ပါါသည််။

သင််၏အခွွန််ခရက််ဒစ််များ�း�ကိုု� ရယူူနည်းး�-

1

သင်အရည်အချင်းပြည့်မီ၊ မမီ ကြည့်ပါ
 င််မည််မျှှရနိုု�င််မည််ကိုု�
သ
TaxOutreach.org/TaxCredits တွွင််ရှာာ�ဖွေ�ေပါါ။

အမ်းး�ငွေ�ေကိုု�

2

အခမဲ့အခွန်အကူအညီကိုရှာပါ

တင််ပါါ

3

သင်၏အခွန်များကို တင်ပြပါ

ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� သင််အခွွန််မဆော��ာင််လျှှင််ပင််

GetYourRefund.org သို့့�သွားး��ပါါ သို့့�မဟုုတ််
800-906-9887, ကိုု�ဖုုန်းး�ခေါ်�်ပါါ။

ဧပြီ�ီလ 18 ရက််နေ့�့နော�ာက််ဆုံးး��ထားး�၍ သင််၏အခွွန််ပြ�န််
အမ်းး�ငွေေ�တင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အခမဲ့့�အကူူအညီီကိုု� ရယူူပါါ။

အခွွန်ချိိ�န်းး
် �ချျက််မှုသို့
ု �့ ယူူဆော�ာင်လာာ
် ရမည့််�အရာာ ❏ မှှန််ကန််နည်းး�လမ်းး�ကျသော��ာ� ဓာာတ််ပုံံ� ID
❏ လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�းကတ််၊ လူူမှုုဖူူလုံံ�ရေး�းနံံပါါတ််အတည််ပြု�ုစာာ၊
သို့့�မဟုုတ်် သင််၏အခွွန််ပြ�န််အမ်းး�ငွေပေါ်���်�တွွင််ရှိိ�သူူအားး�လုံးး��
အတွွက်် ITIN

❏ W-2 သို့့�မဟုုတ်် 1099 ဖော�ာင််များ�း�
❏ ဖော�ာင်် 1095-A
❏ ကလေး�း�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုငွေပေး���း�ချေ�ေမှုုမှှတ််တမ်းး�များ�း� (ကလေး�း�နှှင့််�
မှီီ�ခိုု�သူူစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�းအခွွန််ခရက််ဒစ််ကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�ပါါက)
❏ IRS ပေး�းစာာ 6419၊ ကြို�ု�တင််ကလေး�း�အခွွန််ခရက််ဒစ််ငွေပေး���း�ချေ�ေ
မှုုများ��း အပါါအဝင်် မည််သည့််� IRS အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�စာာများ�း�
နော�ာက််ထပ််အချျက််အလက််များ�း�အတွွက််

TaxOutreach.org/TaxCredits သို့့သွားး�
� �ပါါ သို့့မ
� ဟုုတ််
IRS ကိုု� 1-800-829-1040 ၌ ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုုပါ
� ါ။

MY

EITC, CTC နှှင့််� CDCTC အတွွက်် အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�မီီမှုကို
ု �ု ပိုုင်းး
� �ခြား�း�ခြ�င်းး�-

ကျွွန်ုု�ပ််
အရည််အချျင်းး�
ပြ�ည့််�မီီပါါသလားး�။

သင့့်တွ
� ွင်် ကလေး�းမရှိိ�ပါါက yသင််သည်် EITC

ထဲဲမှှ မည််သည့််�တစ််ခုုမဆိုုအ
� တွွက်် သင််သည််အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�မီီ

အသက််-

နိုု�င်သ
် ည်် အကယ််၍-

သင််သည်် 19 နှှစ်နှ
် င့်
ှ အ
�် ထက််ဖြ�စ််သည််။ သင််သည််
2021 ခုုနှှစ်တွွ
် င်် 5 လထက််ပိုု၍
� ကျော�ာ�င်းး�သားး�ဖြ�စ််
တော�ာင်းး�ဆိုု၍
� မရပါါ။

ရရှိိ�ထားး�သော�ာ ဝင််ငွေေ�ခွွန််ခရက််ဒစ်် (Earned

နိုု�င်သ
် ည်် အကယ််၍-

အတိိတ််ကာာလတွွင်် အရည််အချျင်းး�မပြ�ည့််�မီီ

မည််သည့််�ကလေး�း�၌မဆိုု� မှှန်က
် န််သည့််� လူူမှုဖူ
ု လုံံ
ူ ရေး�းနံံပါ
�
ါတ််
(SSN) တစ််ခုုရှိိ�သည််။

 CTC- သင့််�တွွင်် SSN မရှိိ�လျှှင််ပင်် သင််တော�ာင်းး�ဆိုုသ
� ည့််� မည််

(လက််ထပ်ပါ
် ါက $27,380)ရှိိ�ပါါက၊ သင််သည်် EITC

သည်် 2021 ခုုနှှစ််တွွင်် အလုုပ််လုုပ််ခဲ့့�လျှှင််၊

 EITC- သင််၊ သင််၏အိိမ််ထော�ာင််ဖက်် နှှင့်�် သင််တော�ာင်းး�ဆိုုသ
� ည့််�

ခဲ့့�ပြီး��း အသက်် 19 – 23 ဖြ�စ််ပါါက ထိုု�ခရက််ဒစ််ကိုု�

ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ််အတွွက််၊ ယခင််က
ထက်် လူူအများ�း�အပြား�း�သည်် ဖက််
ဒရယ််အခွွန်ခ
် ရက််ဒစ််များ�း�အတွွက််
အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�မီီမည််ဖြ�စ််ပြီး��း
အခွွန်ဆော�
် ာင််ချိိ�န််တွွင်် ငွေေ�ပြ�န််ရနိုု�င််
မည််ဖြ�စ််သည််။
Income Tax Credit (EITC))- သင််

သင််သည်် အမေေရိိကန်် နိုုင်
� ငံံသား
်
း�မဟုုတ််ပါါက အခွွန်ခ
် ရက််ဒစ််သုံးး�� ခုု

အတွွက်် အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�မီီနိုုင်
� သ
် ည်် အကယ််၍-

2021 ခုုနှှစ်် ဝင််ငွေေ�-

သင််သည်် $21,430 ထက််နည်းး�သော�ာဝင််ငွေေ�

သည့််�ကလေး�း�၌မဆိုု� SSN တစ််ခုုရှိိ�သည််။

 CDCTC- သင့််�တွွင်် SSN မရှိိ�လျှှင််ပင်် သင််တော�ာင်းး�ဆိုုသ
� ည့််� မည််

ကိုု� $1,502 အထိိရရှိိ�နိုု�င်သ
် ည််။

သည့််�ကလေး�း�၌မဆိုု� SSN တစ််ခုုရှိိ�သည််။

သင့််�တွွင််ကလေး�းရှိိ�ပါါက သင််သည်် အခွွန်ခ
် ရက််ဒစ််သုံးး�� ခုုထဲဲမှှမည််သည့််�တစ််ခုုအတွွက််မဆိုု� အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�မီီ
နေ�ထိုု�င််ခွွင့််�-

သင််၏ကလေး�း�များ�း�သည်် 2021 ခုုနှှစ််၏ ထက််ဝက််ကျော်�်��ကြာ�ာအော�ာင်် သင််နှှင့််�အတူူနေေထိုု�င််ခဲ့့�သည််။

ခဲ့့�လျှှင််ပင်် EITC အတွွက်် အရည််အချျင်းး�

အသက်် - ကလေး�းဖြ�စ််ရမည််-

ပြ�ည့််�မီီနိုု�င််သည််။

 EITC- အသက်် 18 နှှစ်် သို့့�မဟုုတ်် ဒီီဇင််ဘာာလ 31 ရက်် 2021 ခုုနှှစ််တွွင်် 18 နှှစ််အော�ာက််ဖြ�စ််ရမည်် (အချိိ�န််ပြ�ည့််�

ကလေး�းအခွွန််ခရက််ဒစ်် (Child Tax Credit

(CTC))- အိိမ််တွွင်် ကလေး�း�ရှိသော����ာ မိိသားး�စုု
တိုု�င်းး�နီးး�ပါးး�သည်် 2021 ခုုနှှစ််တွွင်် CTC

အတွွက်် အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�မီီကြ�သည််။ သင််
သည်် အငြိ�ိမ်းး�စား�းယူူသူူ၊ မသန််မစွွမ်းး�ဖြ�စ််သူူ
သို့့�မဟုုတ်် ယခင််ကအရည််အချျင်းး�မပြ�ည့််�မီီ
ခဲ့့�လျှှင််ပင်် ဤခရက််ဒစ််ကိုု� သင််ရနိုု�င််သည််။
သင်် သည်် 2021 ခုုနှှစ််တွွင်် CTC ကြို�ု�တင််

ငွေပေး���း�ချေ�ေမှုုများ�း�ကိုု� ရရှိိ�ခဲ့့�လျှှင််ပင်် ခရက််ဒစ််
အပြ�ည့််�ရရှိိ�ရန်် အခွွန််ပြ�န််အမ်းး�ငွေေ�ကိုု�တင််ပါါ။
ကလေး�းနှှင့််�မှီီ�ခိုု�သူူစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�း ခရက််

ဒစ်် (Child & Dependent Care Credit

(CDCTC))- ကလေး�း�နှှင့််� အရွွယ််ရော�ာက််ပြီး�း�
သူူစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုအတွွက်် ငွေပေး���း�ဆော�ာင််
သော�ာ သန်းး�ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�သော�ာ မိိသားး�စုု

များ��းသည်် CDCTC အတွွက်် အရည််အချျင်းး�
ပြ�ည့််�မီီကြ�သည််။
အများ�း�ပြ�ည််သူူ အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့််�များ�း�- ဤ
အခွွန််ခရက််ဒစ််များ��းကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး�သည််
SNAP (အစား�းအသော�ာ�က််တံံဆိိပ််ခေါ�ါင်းး�

များ��း)၊ SSI၊ Medicaid၊ ငွေေ�သားး�အကူူအညီီ
သို့့�မဟုုတ်် အများ�း�ပြ�ည််သူူအိိမ််ရာာကဲ့့�သို့့�
သော�ာ ဖက််ဒရယ််အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့််�များ�း�
အတွွက်် သင််၏အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််�မီီမှုုကိုု�
ပြော��ာင်းး�လဲဲမည််မဟုုတ််ပါါ။ သင့််�အခွွန််ပြ�န််

ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ�း�သည်် အသက်် 24 နှှစ််အော�ာက််ဖြ�စ််နိုု�င််ပြီး�း� တစ််သက််လုံးး��နှှင့််� လုံးး��ဝမသန််စွွမ်းး�သော�ာကလေး�း�များ�း�သည််
အသက််အရွွယ််မရွေး�း��ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။)

 CTC- ဒီီဇင််ဘာာလ 31 ရက််၊ 2021 ခုုနှှစ််တွွင်် အသက်် 17 နှှစ်် သို့့�မဟုုတ်် 17 နှှစ််အော�ာက််ဖြ�စ််ရမည််။
 CDCTC- ဒီီဇင််ဘာာလ 31 ရက််၊ 2021 ခုုနှှစ််တွွင်် အသက်် 13 နှှစ်် သို့့�မဟုုတ်် 13 နှှစ််အော�ာက််ဖြ�စ််ရမည်် သို့့�မဟုုတ််
၎င်းး�တို့့�ကိုု�ယ််တိုု�င််သည်် ၎င်းး�တို့့�အားး�ပြ�န််မစော�ာ�င့််�ရှော�ာ�က််နိုု�င််သည့််� မှီီ�ခိုု�သူူတစ််ယော�ာက််ဖြ�စ််ရမည််။
2021 ခုုနှှစ််အတွွက်် ဝင််ငွေ
 ေ� ဖက််ဒရယ်် CTC အတွွက််၊ အနိိမ့််�ဆုံးး��ဝင််ငွေ�ေလိုု�အပ််ချျက််မရှိိ�ပါါ ဤခရက််ဒစ််ကိုု�ရရှိိ�ရန််အတွွက်် ၎င်းး�သည်် အသက်် 5

နှှစ််နှှင့််�အော�ာက််ကလေး�း�များ�း�အတွွက်် $3,600 အထိိတန််ဖိုးး��ရှိိ�ပြီး�း� အသက်် 6 – 17 နှှစ််ကလေး�း�များ�း�အတွွက်် $3,000
အထိိတန််ဖိုးး��ရှိိ�သည််။

 ဖက််ဒရယ်် EITC အတွွက််၊ သင််၏ ဝင််ငွေေ�များ�း�သည်် အော�ာက််ပါါကန့််�သတ််ချျက််များ�း�ထက်် နိိမ့််�ရမည််ဖြ�စ််သည််အော�ာက််ပါါထက််နည်းး� သည့့်ဝ
� င််ငွေေ�ရှိိ�သော�ာ
တစ််ယော�ာက််တည်းး� အလုုပ််လုုပ်သူ
် များ�
ူ း�-

အော�ာက််ပါါထက််နည်းး�သည့့်ဝ
� င််ငွေေ�ရှိိ�သော�ာ
အိိမ််ထော�ာင်ရှ
် င်
ှ အ
် လုုပ််လုုပ်သူ
် များ�
ူ း�-

EITC အထိိ-

ကလေး�း 1 ယော�ာက််

$42,158

$48,108

$3,618

ကလေး�း 2 ယော�ာက််

$47,915

$53,865

$5,980

ကလေး�း 3 ယော�ာက််
သို့့�မဟုုတ်် အထက််

$51,464

$57,414

$6,728

ကလေး�းအရေေအတွွက််

 ဖက််ဒရယ်် CDCTC အတွွက််၊ သင််ပြ�န််ရနိုု�င်သ
် ည့််� ငွေ�ေပမာာဏသည်် ပြု�ုစုုစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ထားး�သည့််� ကလေး�း�အရေ�ေအတွွက််၊
သင့််�မိိသားး�စုု၏ဝင််ငွေ�ေ နှှင့်�် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုအပေါ်�်�တွွ
ု
င်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့သ
� ည့််� ပမာာဏအပေါ်�်�တွွင်် မူူတည််ပါါသည််။
ကလေး�းအရေေအတွွက််

2021 ခုုနှှစ်တွ
် ွင်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု
ကုုန််ကျျစရိိတ််ပမာာဏ

အမ်းး�ငွေ�ေကိုု� သိိမ်းး�ထားး�ပါါက၊ ပြ�န််အမ်းး�ငွေေ�
ကိုု� လက််ခံံရရှိိ�ပြီး�း� ၁၂ လအတွွင်းး� ဖက််ဒရယ််မှှ
ထော�ာက််ပံ့့�သည့််� အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့််� အစီီအစ

ကလေး�း 1 ယော�ာက််

$8,000 အထိိ

ဥ််
အရင်းး�အမြ�စ််/ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုကန့််� သတ််မှုုများ�း�ကိုု�
ထည့််�သွွင်းး�စဥ်းး
�စား�းမည််မဟုုတ််ပါါ။

ကလေး�း 2 ယော�ာက််

$16,000 အထိိ

ဝင််ငွေေ�

အများ�း�ဆုံးး�� ခရက််ဒစ််

$0-$125,000

$4,000

$125,000-$183,000

ကွဲဲ�ပြား�း�သည််

$183,000-$400,000

$1,600

$0-$125,000

$8.000

$125,000-$183,000

ကွဲဲ�ပြား�း�သည််

$183,000-$400,000

$3,200

