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ငွေန်ာက််ထ�်အခွျက််အလက််မ်းျး�အတွေက်် 

TaxOutreach.org/TaxCredits သို့�ု�သို့ေး��ါ သို့�ု�မ်းဟု�တ်ွ 

IRS က်�ု 1-800-829-1040 ၌ ဖု�န််�ငွေခွ်ဆို�ု�ါ။

သင််သည်် ဖက််ဒရယ််ဝင််ငွေင်ေခွေန်် ခွရက််ဒစ််၊ က်ငွေး�အခွေန််ခွရက််
ဒစ််၊ သ့��မဟု�တ်် က်ငွေး�နှှင််် မှ�ခွ့�သူငွေစ်ာင်််ငွေရှာက််ငွေရ�ခွရက််ဒစ််
တ့်��က့်� သင််ငွေတ်ာင််�ဆို့�သည်််အခွိန့််၌ သင််သည်် သင််၏အခွေန််
ပြ�န််အမ်�ငွေင်ေတ်ေင်် ငွေဒ်းာငွေ�ာင််ငွေ�ါင််�မိာ�စ်ောအတ်ေက်် အရည််
ခွိင််�ပြ�ည်််မ�ငွေက်ာင််�ပြ�ည်််မ�နှ့�င််သည််။ သင််သည်် ယ်ခွ�နှှစ််တ်ေင်် 
အခွေန််ခွရက််ဒစ််တ်စ််ခွ� သ့��မဟု�တ်် တ်စ််ခွ��က််�့�ငွေသာ အခွေန််
ခွရက််ဒစ််မိာ�အတ်ေက်် အရည််အခွိင််�ပြ�ည်််မ��ါက်၊ သင််သည််
ယ်ခွင််�က်် ငွေင်ေ�့�ရနှ့�င််�ါသည််။

သို့�်၏အခွေန််ခွရက််ဒစ််မ်းျး�က်ု� ရယူနူ်ည်း်�-

1 သို့�်အရည်း်အခွျ�်��ပြည်း့်မ်းီ၊ မ်းမ်းီ က်ပြည်း့်�ါ 
 သင််မည််မှရနှ့�င််မည််က့်�  
TaxOutreach.org/TaxCredits တ်ေင််ရှာငွေဖေ�ါ။ 

2အခွမ်းဲ့အခွေန််အက်ူအည်းီက်ု�ရးှ�ါ
 ���မှန််အာ�ပြဖင််် သင််အခွေန််မငွေဆိုာင််းှင််�င်် 
GetYourRefund.org သ့��သော��ါ သ့��မဟု�တ်် 
800-906-9887, က့်�ဖ�န််�ငွေခွ်�ါ။

3 သို့�်၏အခွေန််မ်းျး�က်ု� တွ�်�ပြ�ါ
 ဧပြီ��း 18 ရက််ငွေန့်ငွေန်ာက််ဆို����ာ�၍ သင််၏အခွေန််ပြ�န််
အမ်�ငွေင်ေတ်င််ပြခွင််�ဆို့�င််ရာ အခွမ့်အက်ူအည်�က့်� ရယ်ူ�ါ။ 

အခွေန််ခွျန်ု်�ခွျက််မ်းသုို့�ု� ယူငူွေဆိုး�်လးရမ်းည်း့အ်ရး - 
❏  မှန််က်န််န်ည််�းမ်�က်ိငွေသာ ဓာာတ််��� ID 

❏   းူမုဖူး��ငွေရ�က်တ််၊ းူမုဖူး��ငွေရ�န်��ါတ််အတ်ည််ပြ�ုစ်ာ၊ 
သ့��မဟု�တ်် သင််၏အခွေန််ပြ�န််အမ်�ငွေင်ေငွေ�်တ်ေင််ရှ့သူအာ�း���
အတ်ေက်် ITIN 

❏  W-2 သ့��မဟု�တ် ်1099 ငွေဖာင််မိာ� 

❏   ငွေဖာင် ်1095-A

❏  က်ငွေး�ငွေစ်ာင်််ငွေရှာက််မုငွေင်ေငွေ��ငွေခွိမုမှတ််တ်မ်�မိာ� (က်ငွေး�နှှင််် 
မှ�ခွ့�သူငွေစ်ာင်််ငွေရှာက််ငွေရ�အခွေန််ခွရက််ဒစ််က့်� ငွေတ်ာင််�ဆို့��ါက်)

❏  IRS ငွေ��စ်ာ 6419၊ ကြိုက့်ုတ်င််က်ငွေး�အခွေန််ခွရက််ဒစ််ငွေင်ေငွေ��ငွေခွိ
မုမိာ� အ�ါအဝင်် မည််သည််် IRS အငွေ�က်ာင််��က်ာ�စ်ာမိာ�

MY

http://TaxOutreach.org/TaxCredits
http://TaxOutreach.org/TaxCredits
http://GetYourRefund.org


သို့�့တ်ွေ�်က်ငွေလ�ရှု�ါက် သင််သည်် အခွေန််ခွရက််ဒစ််သ���ခွ��့မှမည််သည်််တ်စ််ခွ�အတ်ေက််မဆ့ို� အရည််အခွိင််�ပြ�ည်််မ�
န့ှ�င််သည်် အက်ယ််၍-

ငွေန်ထ�ု�်ခွေ�့်-  
သင််၏က်ငွေး�မိာ�သည်် 2021 ခွ�နှှစ််၏ �က််ဝက််ငွေက်ိာ်�က်ာငွေအာင်် သင််နှှင်််အတ်ူငွေန်�့�င််ခွ့်သည််။  

အသို့က်် - က်ငွေလ�ပြဖုစ််ရမ်းည်း်-

  EITC- အသက်် 18 နှှစ်် သ့��မဟု�တ်် ဒ�ဇင််ဘာား 31 ရက်် 2021 ခွ�နှှစ််တ်ေင်် 18 နှှစ််ငွေအာက််ပြဖစ််ရမည်် (အခွိန့််ပြ�ည်််
ငွေက်ိာင််�သာ�မိာ�သည်် အသက်် 24 နှှစ််ငွေအာက််ပြဖစ််နှ့�င််ပြီ��� တ်စ််သက််း���နှှင််် း���ဝမသန််စ်ေမ်�ငွေသာက်ငွေး�မိာ�သည်် 
အသက််အရွယ််မငွေရွ�ပြဖစ််နှ့�င််�ါသည််။) 

  CTC- ဒ�ဇင််ဘာား 31 ရက််၊ 2021 ခွ�နှှစ််တ်ေင်် အသက်် 17 နှှစ်် သ့��မဟု�တ်် 17 နှှစ််ငွေအာက််ပြဖစ််ရမည််။ 

  CDCTC- ဒ�ဇင််ဘာား 31 ရက််၊ 2021 ခွ�နှှစ််တ်ေင်် အသက်် 13 နှှစ်် သ့��မဟု�တ်် 13 နှှစ််ငွေအာက််ပြဖစ််ရမည်် သ့��မဟု�တ်် 
၎င််�တ့်��က့်�ယ််တ့်�င််သည်် ၎င််�တ့်��အာ�ပြ�န််မငွေစ်ာင်််ငွေရှာက််နှ့�င််သည််် မှ�ခွ့�သူတ်စ််ငွေယ်ာက််ပြဖစ််ရမည််။ 

2021 ခွ�နှှစ််အတွေက်် ဝ�် ငွေ�ေ-

  ဖုက််ဒရယူ် CTC အတွေက််၊ အန့်မ််ဆို���ဝင််ငွေင်ေး့�အ�်ခွိက််မရှ့�ါ ဤခွရက််ဒစ််က့်�ရရှ့ရန််အတ်ေက်် ၎င််�သည်် အသက်် 5 
နှှစ််နှှင်််ငွေအာက််က်ငွေး�မိာ�အတ်ေက်် $3,600 အ�့တ်န််ဖ့��ရှ့ပြီ���  အသက်် 6 – 17 နှှစ််က်ငွေး�မိာ�အတ်ေက်် $3,000 
အ�့တ်န််ဖ့��ရှ့သည််။ 

   ဖုက််ဒရယူ် EITC အတွေက််၊ သင််၏ ဝင််ငွေင်ေမိာ�သည်် ငွေအာက််�ါက်န့််သတ််ခွိက််မိာ��က်် န့်မ််ရမည််ပြဖစ််သည််-

က်ငွေလ�အငွေရအတွေက််
ငွေအးက််�ါထက််န်ည််း� သို့ည့််းဝ�်ငွေ�ေရှုငွေသို့း 
တွစ််ငွေယူးက််တွည််း� အလ��်လ��်သူို့မ်းျး�-

ငွေအးက််�ါထက််န်ည််း�သို့ည့််းဝ�်ငွေ�ေရှုငွေသို့း 
အမ်ု်းငွေထး�်ရှ�်အလ��်လ��်သို့မူ်းျး�- EITC အထ-ု

က်ငွေလ� 1 ငွေယူးက်် $42,158 $48,108 $3,618

က်ငွေလ� 2 ငွေယူးက်် $47,915 $53,865 $5,980

က်ငွေလ� 3 ငွေယူးက်် 
သို့�ု�မ်းဟု�တွ် အထက်် $51,464 $57,414 $6,728

  ဖုက််ဒရယူ် CDCTC အတွေက််၊ သင််ပြ�န််ရန့ှ�င််သည််် ငွေင်ေ�မာဏသည်် ပြ�ုစ်�ငွေစ်ာင်််ငွေရှာက််�ာ�သည််် က်ငွေး�အငွေရအတ်ေက််၊ 
သင်််မ့သာ�စ်�၏ဝင််ငွေင်ေ နှှင််် ငွေစ်ာင်််ငွေရှာက််မုအငွေ�်တ်ေင်် အသ���ပြ�ုခ့်ွသည််် �မာဏအငွေ�်တ်ေင်် မူတ်ည််�ါသည််။

က်ငွေလ�အငွေရအတွေက်် 
2021 ခွ�နှစ်ှ်တွေ�် ငွေစ်း�့င်ွေရးှက််မု်း 
က်�န််က်ျစ်ရတ်ုွ�မ်းးဏ ဝ�်ငွေ�ေ အမ်းျး�ဆိုး��ခွရက််ဒစ််

က်ငွေလ� 1 ငွေယူးက်် $8,000 အ�့

$0-$125,000 $4,000

$125,000-$183,000 က်ေ့ပြ�ာ�သည််

$183,000-$400,000 $1,600

က်ငွေလ� 2 ငွေယူးက်် $16,000 အ�့

$0-$125,000 $8.000

$125,000-$183,000 က်ေ့ပြ�ာ�သည််

$183,000-$400,000 $3,200

က်ွန်ှ��် 
အရည််းအခွျ�်�
ပြ�ည်း့မ််း�ီါသို့လး�။ 
��မဆို���အကြိုက့်မ်အတ်ေက််၊ ယ်ခွင််က်
�က်် းူအမိာ�အပြ�ာ�သည်် ဖက််
ဒရယ််အခွေန််ခွရက််ဒစ််မိာ�အတ်ေက်် 
အရည််အခွိင််�ပြ�ည်််မ�မည််ပြဖစ််ပြီ��� 
အခွေန််ငွေဆိုာင််ခွိန့််တ်ေင်် ငွေင်ေပြ�န််ရန့ှ�င််
မည််ပြဖစ််သည််။ 

ရရှထုး�ငွေသို့း ဝ�်ငွေ�ေခွေန််ခွရက််ဒစ်် (Earned 
Income Tax Credit (EITC))- သင််
သည်် 2021 ခွ�နှှစ််တ်ေင်် အး��်း��်ခွ့်းှင််၊ 
အတ့်တ််က်ားတ်ေင်် အရည််အခွိင််�မပြ�ည်််မ�
ခွ့်းှင််�င်် EITC အတ်ေက်် အရည််အခွိင််�
ပြ�ည်််မ�နှ့�င််သည််။ 

က်ငွေလ�အခွေန််ခွရက််ဒစ်် (Child Tax Credit 
(CTC))- အ့မ်တ်ေင်် က်ငွေး�ရှ့ငွေသာ မ့သာ�စ်�
တ့်�င််�န်���ါ�သည်် 2021 ခွ�နှှစ််တ်ေင်် CTC 
အတ်ေက်် အရည််အခွိင််�ပြ�ည်််မ��က်သည််။ သင််
သည်် အပြီင့်မ်�စ်ာ�ယ်ူသူ၊ မသန််မစ်ေမ်�ပြဖစ််သူ 
သ့��မဟု�တ်် ယ်ခွင််က်အရည််အခွိင််�မပြ�ည်််မ�
ခွ့်းှင််�င်် ဤခွရက််ဒစ််က့်� သင််ရနှ့�င််သည််။ 
သင်် သည်် 2021 ခွ�နှှစ််တ်ေင်် CTC ကြိုက့်ုတ်င််
ငွေင်ေငွေ��ငွေခွိမုမိာ�က့်� ရရှ့ခွ့်းှင််�င်် ခွရက််ဒစ််
အပြ�ည်််ရရှ့ရန်် အခွေန််ပြ�န််အမ်�ငွေင်ေက့်�တ်င််�ါ။ 

က်ငွေလ�နှ�ှ့်မ်းှီခွ�ုသို့ငူွေစ်း�့်ငွေရးှက််ငွေရ� ခွရက််
ဒစ်် (Child & Dependent Care Credit 
(CDCTC))- က်ငွေး�နှှင််် အရွယ််ငွေရာက််ပြီ���
သူငွေစ်ာင်််ငွေရှာက််မုအတ်ေက်် ငွေင်ေငွေ��ငွေဆိုာင််
ငွေသာ သန််�ငွေ�ါင််�မိာ�စ်ောငွေသာ မ့သာ�စ်�
မိာ�သည်် CDCTC အတ်ေက်် အရည််အခွိင််�
ပြ�ည်််မ��က်သည််။ 

အမ်းျး�ပြ�ည်း်သို့ ူအက်ျ�ု�ခွးစ်း�ခွေ�့်မ်းျး�- ဤ
အခွေန််ခွရက််ဒစ််မိာ�က့်� ငွေတ်ာင််�ဆို့�ပြခွင််�သည်် 
SNAP (အစ်ာ�အငွေသာက််တ်�ဆို့�်ငွေခွါင််�
မိာ�)၊ SSI၊ Medicaid၊ ငွေင်ေသာ�အက်ူအည်� 
သ့��မဟု�တ်် အမိာ�ပြ�ည််သူအ့မ်ရာက့််သ့��
ငွေသာ ဖက််ဒရယ််အက်ိ ့ု �ခွ�စ်ာ�ခွေင်််မိာ�
အတ်ေက်် သင််၏အရည််အခွိင််�ပြ�ည်််မ�မုက့်� 
ငွေပြ�ာင််�း့မည််မဟု�တ််�ါ။ သင်််အခွေန််ပြ�န််
အမ်�ငွေင်ေက့်� သ့မ်��ာ��ါက်၊ ပြ�န််အမ်�ငွေင်ေ
က့်� းက််ခွ�ရရှ့ပြီ��� ၁၂ းအတ်ေင််� ဖက််ဒရယ််မှ
ငွေ�ာက််��်သည််် အက်ိ ့ု �ခွ�စ်ာ�ခွေင််် အစ်�အစ်
ဥ်အ်ရင််�အပြမစ််/�့�င််ဆို့�င််မုက်န့််သတ််မုမိာ�က့်� 
�ည်််သေင််�စ်ဥ်�်စ်ာ�မည််မဟု�တ််�ါ။

EITC, CTC နှ�ှ့် CDCTC အတွေက်် အရည်း်အခွျ�်�ပြ�ည်း့်မ်းီမ်းကု်�ု ��ု�်�ပြခွး�ပြခွ�်�-

သို့�့တ်ွေ�် က်ငွေလ�မ်းရှု�ါက် yသင််သည်် EITC 
အတ်ေက်် အရည််အခွိင််�ပြ�ည်််မ�န့ှ�င််သည်် အက်ယ််၍-

အသို့က််-
သင််သည်် 19 နှှစ််နှှင်််အ�က််ပြဖစ််သည််။ သင််သည်် 
2021 ခွ�နှှစ််တ်ေင်် 5 း�က််�့�၍ ငွေက်ိာင််�သာ�ပြဖစ််
ခ့်ွပြီ��� အသက်် 19 – 23 ပြဖစ််�ါက် �့�ခွရက််ဒစ််က့်�
ငွေတ်ာင််�ဆ့ို�၍မရ�ါ။  

2021 ခွ�နှစ်ှ် ဝ�်ငွေ�ေ-  
သင််သည်် $21,430  �က််န်ည််�ငွေသာဝင််ငွေင်ေ 
(းက််��်�ါက် $27,380)ရ့ှ�ါက်၊ သင််သည်် EITC 
က့်� $1,502 အ�့ရရ့ှန့ှ�င််သည််။ 

သို့�်သို့ည််း အငွေမ်းရကု်န်် နှ�ု�်�းသို့း�မ်းဟု�တ်ွ�ါက် အခွေန််ခွရက််ဒစ််သ���ခွ�
�့မှ မည််သည်််တ်စ််ခွ�မဆ့ို�အတ်ေက်် သင််သည််အရည််အခွိင််�ပြ�ည်််မ�

န့ှ�င််သည်် အက်ယ််၍-

  EITC- သင််၊ သင််၏အ့မ်ငွေ�ာင််ဖက်် နှှင််် သင််ငွေတ်ာင််�ဆ့ို�သည််် 
မည််သည်််က်ငွေး�၌မဆ့ို� မှန််က်န််သည််် းူမုဖူး��ငွေရ�န်��ါတ်် 
(SSN) တ်စ််ခွ�ရ့ှသည််။ 

  CTC- သင်််တ်ေင်် SSN မရ့ှးှင််�င်် သင််ငွေတ်ာင််�ဆ့ို�သည််် မည််
သည်််က်ငွေး�၌မဆ့ို� SSN တ်စ််ခွ�ရ့ှသည််။  

  CDCTC- သင်််တ်ေင်် SSN မရ့ှးှင််�င်် သင််ငွေတ်ာင််�ဆ့ို�သည််် မည််
သည်််က်ငွေး�၌မဆ့ို� SSN တ်စ််ခွ�ရ့ှသည််။


