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អ្ននក់អាចូ�ន្ធសិូទធិទទួលិបាន្ធប្របាក់់រា�់ពាន់្ធ�ុល្លាា រ
រ�ស់ូអ្ននក់មក់វិញិតាមរយៈៈការ�ងិិ្វិលិសូង្វិប្របាក់់
ពន្ធធដើ�ដើពលិអ្ននក់ដើសូនើសំុូឥណទាន្ធពន្ធធសូហព័ន្ធធ
ដើលិើប្របាក់់ចំូណូលិន្ថែ�លិរក់បាន្ធ ឥណទាន្ធពន្ធធ
សូប្រ��់កូ់ន្ធ ឬឥណទាន្ធពន្ធធន្ថែ�ទំាកូ់ន្ធ និ្ធង្វិមនុ្ធសូស
ក់នុង្វិ�ន្ធទុក់។ ប្រ�សិូន្ធដើ�ើ�ី�ៗដើន្ធះអ្ននក់�ន្ធសិូទធិទទួលិ
បាន្ធឥណទាន្ធពន្ធធមួយៈ ឬដើប្រចូើន្ធក់នុង្វិឆ្នាំន ំដើន្ធះ អ្ននក់
អាចូទទួលិបាន្ធប្របាក់់ដើប្រចូើន្ធជាង្វិដើពលិមុន្ធៗ។

រដើ�ៀ�ទទួលិបាន្ធឥណទាន្ធពន្ធធរ�ស់ូអ្ននក់៖រដើ�ៀ�ទទួលិបាន្ធឥណទាន្ធពន្ធធរ�ស់ូអ្ននក់៖

១១ សូូមពិនិ្ធតយដើមើលិថាដើតើអ្ននក់�ន្ធសិូទិធទទួលិសូូមពិនិ្ធតយដើមើលិថាដើតើអ្ននក់�ន្ធសិូទិធទទួលិ
បាន្ធន្ថែ�រឬដើទ បាន្ធន្ថែ�រឬដើទ 
 សូូមរក់ដើមើលិចំូនួ្ធន្ធទឹក់ប្របាក់់ន្ថែ�លិអ្ននក់អាចូទទួលិបាន្ធ 
តាមរយៈៈដើ�ហទំព័រ TaxOutreach.org/TaxCredits។

2សូូមន្ថែសូងិ្វិរក់ជំនួ្ធយៈពន្ធធដើដាយៈឥត�ិតថ�ាសូូមន្ថែសូងិ្វិរក់ជំនួ្ធយៈពន្ធធដើដាយៈឥត�ិតថ�ា
 សូូមចូូលិដើ�កាន់្ធដើ�ហទំព័រ GetYourRefund.org ឬ 
ទូរស័ូពទដើ�ដើលិខិ 800-906-9887 ដើទាះ��តាមធមីតា 
អ្ននក់មិន្ធបាន្ធដាក់់ឯក់សារប្រ�កាសូពន្ធធក៏់ដើដាយៈ។

3 សូូមដាក់់ឯក់សារប្រ�កាសូពន្ធធរ�ស់ូអ្ននក់សូូមដាក់់ឯក់សារប្រ�កាសូពន្ធធរ�ស់ូអ្ននក់
 សូូមទទួលិយៈក់ជំនួ្ធយៈឥត�ិតថ�ាចំូដើពាះការ
ដាក់់លិិខិិតប្រ�កាសូពន្ធធរ�ស់ូអ្ននក់ឲ្យយបាន្ធប្រតឹម
ថ�ៃទ�១៨ ន្ថែខិដើមសា។ 

ឯក់សារអ្និ�ខិាះន្ថែ�លិប្រតូវិយៈក់ដើ�ជាមួយៈតាមការឯក់សារអ្និ�ខិាះន្ថែ�លិប្រតូវិយៈក់ដើ�ជាមួយៈតាមការ
ណាត់សូប្រ��់ការប្រ�កាសូពន្ធធ៖ណាត់សូប្រ��់ការប្រ�កាសូពន្ធធ៖
❏  អ្នតតសូញ្ញាា ណ�័ណណន្ថែ�លិ�ន្ធរ�ូ�ត�ន្ធសុូពលិភាព

❏   ណណសូន្ធតិសុូខិសូង្វិគម លិិខិិតពិនិ្ធតយ�ញ្ញាា ក់់ដើលិខិសូន្ធតិសុូខិសូង្វិគម 
ឬ ដើលិខិ ITIN រ�ស់ូ�ុ�គលិសូប្រ��់ការប្រ�កាសូពន្ធធរ�ស់ូអ្ននក់។

❏  ទប្រមង់្វិ W-2 ឬទប្រមង់្វិ 1099

❏   ទប្រមង់្វិ 1095-A

❏  របាយៈការណ៍អំ្នព�ការទូទាត់ចំូណាយៈន្ថែ�ទំាកូ់ន្ធ (ប្រ�សិូន្ធដើ�ើ
�ន្ធការដើសូនើសំុូឥណទាន្ធពន្ធធន្ថែ�ទំាកូ់ន្ធ និ្ធង្វិមនុ្ធសូសក់នុង្វិ�ន្ធទុក់) 

❏  ដើសូចូក់ត�ជូន្ធ�ំណឹង្វិរ�ស់ូ IRS រមួ�ន្ធលិិខិិតរ�ស់ូ IRS ដើលិខិ 
៦៤១៩ ការទូទាត់ឥណទាន្ធពន្ធធសូប្រ��់កូ់ន្ធជាមុន្ធ

KM

http://TaxOutreach.org/TaxCredits
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ប្រ�សិូន្ធដើ�ើអ្ននក់�ន្ធកូ់ន្ធប្រ�សិូន្ធដើ�ើអ្ននក់�ន្ធកូ់ន្ធ អ្ននក់អាចូ�ន្ធសិូទិធទទួលិបាន្ធឥណទាន្ធពន្ធធណាមួយៈក់នុង្វិចំូដើណាម
ឥណទាន្ធពន្ធធទំាង្វិ��ដើន្ធះប្រ�សិូន្ធដើ�ើ៖

ទ�លំិដើ�៖ ទ�លំិដើ�៖ 
កូ់ន្ធរ�ស់ូអ្ននក់បាន្ធរស់ូដើ�ជាមួយៈអ្ននក់អ្នស់ូរយៈៈដើពលិដើប្រចូើន្ធជាង្វិពាក់់ក់ណាត លិឆ្នាំន ំ2០2១។ 

អាយុៈ - កូ់ន្ធប្រតូវិន្ថែត៖អាយុៈ - កូ់ន្ធប្រតូវិន្ថែត៖

  EITC៖៖ �ន្ធអាយុៈ១៨ ឆ្នាំន ំ ឬតិចូជាង្វិដើន្ធះ �ិតប្រតឹមថ�ៃទ�3១ ន្ថែខិធនូ ឆ្នាំន ំ2០2១ (សិូសូសដើពញដើ�ោ ង្វិអាចូ�ន្ធអាយុៈ
ដើប្រកាម2៤ឆ្នាំន ំ ដើហើយៈកូ់ន្ធន្ថែ�លិ�ន្ធពិការភាពជាអ្នចិូថ�ន្ធតយ៍ៈនិ្ធង្វិទំាង្វិស្រុសូុង្វិអាចូសូែិតដើ�ក់នុង្វិអាយុៈណាក៏់បាន្ធ)។

  CTC៖៖ �ន្ធអាយុៈ ១៧ ឆ្នាំន ំ ឬតិចូជាង្វិដើន្ធះ�ិតប្រតឹមថ�ៃទ�3១ ន្ថែខិធនូ ឆ្នាំន ំ2០2១។

  CDCTC៖៖ �ន្ធអាយុៈ១3ឆ្នាំន ំ ឬតិចូជាង្វិដើន្ធះ�ិតប្រតឹមថ�ៃទ�3១ ន្ថែខិធនូ ឆ្នាំន ំ2០2១ ឬជាមនុ្ធសូសដើ�ក់នុង្វិ�ន្ធទុក់
ន្ថែ�លិមិន្ធអាចូដើមើលិន្ថែ�ខិាួន្ធឯង្វិបាន្ធ។

ប្របាក់់ចំូណូលិសូប្រ��់ឆ្នាំន ំ2០2១៖ ប្របាក់់ចំូណូលិសូប្រ��់ឆ្នាំន ំ2០2១៖ 

  សូប្រ��់  សូប្រ��់ CTC សូហព័ន្ធធសូហព័ន្ធធ មិន្ធតប្រមូវិឲ្យយ�ន្ធប្របាក់់ចំូណូលិអ្ន�ី�រ� ដើ�ើមី�ទទួលិបាន្ធឥណទាន្ធដើន្ធះដើ�ើយៈ។ 
វា�ន្ធទឹក់ប្របាក់់រហូត�ល់ិ $3,600 �ុល្លាា រសូប្រ��់ដើក់ីង្វិន្ថែ�លិ�ន្ធអាយុៈ ៥ ឆ្នាំន ំ ឬអាយុៈដើប្រកាមដើន្ធះ និ្ធង្វិ�ន្ធ
ទឹក់ប្របាក់់រហូត�ល់ិ $3,000 �ុល្លាា រសូប្រ��់ដើក់ីង្វិន្ថែ�លិ�ន្ធអាយុៈព� ៦-១៧ ឆ្នាំន ំ។

   សូប្រ��់សូប្រ��់ EITC សូហព័ន្ធធសូហព័ន្ធធ ប្របាក់់ចំូណូលិរ�ស់ូអ្ននក់ប្រតូវិន្ថែតទា�ជាង្វិការក់ប្រមិត�ូចូខាង្វិដើប្រកាម៖ 

ចំូនួ្ធន្ធកូ់ន្ធចំូនួ្ធន្ធកូ់ន្ធ
ក់មីក់រន្ថែ�លិដើ�លិ�វិន្ថែ�លិក់មីក់រន្ថែ�លិដើ�លិ�វិន្ថែ�លិ
�ន្ធប្របាក់់ចំូណូលិតិចូជាង្វិ៖�ន្ធប្របាក់់ចំូណូលិតិចូជាង្វិ៖

ក់មីក់រន្ថែ�លិ�ន្ធប្រ�ួសារន្ថែ�លិក់មីក់រន្ថែ�លិ�ន្ធប្រ�ួសារន្ថែ�លិ
�ន្ធប្របាក់់ចំូណូលិតិចូជាង្វិ៖�ន្ធប្របាក់់ចំូណូលិតិចូជាង្វិ៖

EITC �ន្ធ�ន្ធ
ទឹក់ប្របាក់់ទឹក់ប្របាក់់
រហូត�ល់ិ៖រហូត�ល់ិ៖

កូ់ន្ធ ១ នាក់់កូ់ន្ធ ១ នាក់់ 42,158 �ុល្លាា រ $48,108 �ុល្លាា រ $3,618 �ុល្លាា រ

កូ់ន្ធ 2 នាក់់កូ់ន្ធ 2 នាក់់ $47,915 �ុល្លាា រ $53,865 �ុល្លាា រ $5,980 �ុល្លាា រ

កូ់ន្ធ 3 នាក់់ ឬដើប្រចូើន្ធជាង្វិដើន្ធះកូ់ន្ធ 3 នាក់់ ឬដើប្រចូើន្ធជាង្វិដើន្ធះ $51,464 �ុល្លាា រ $57,414 �ុល្លាា រ $6,728 �ុល្លាា រ

  សូប្រ��់ សូប្រ��់ CDCTC សូហព័ន្ធធសូហព័ន្ធធ ចំូនួ្ធន្ធទឹក់ប្របាក់់ន្ថែ�លិអ្ននក់អាចូទទួលិបាន្ធមក់វិញិអាស្រុស័ូយៈដើលិើចំូនួ្ធន្ធកូ់ន្ធន្ថែ�លិ
សូែិតដើ�ក់នុង្វិការន្ថែ�ទំា ប្របាក់់ចំូណូលិប្រ�ួសាររ�ស់ូអ្ននក់ និ្ធង្វិចំូនួ្ធន្ធទឹក់ប្របាក់់ន្ថែ�លិបាន្ធចំូណាយៈដើលិើការន្ថែ�ទំា។

ចំូនួ្ធន្ធកូ់ន្ធចំូនួ្ធន្ធកូ់ន្ធ

ចំូនួ្ធន្ធទឹក់ប្របាក់់ចំូណាយៈចំូនួ្ធន្ធទឹក់ប្របាក់់ចំូណាយៈ

ដើលិើការន្ថែ�ទំាក់នុង្វិឆ្នាំន ំ2០2១ដើលិើការន្ថែ�ទំាក់នុង្វិឆ្នាំន ំ2០2១ ប្របាក់់ចំូណូលិប្របាក់់ចំូណូលិ

ឥណទាន្ធឥណទាន្ធ

អ្នតិ�រ�អ្នតិ�រ�

កូ់ន្ធ ១ នាក់់កូ់ន្ធ ១ នាក់់
�ន្ធទឹក់ប្របាក់់រហូត�ល់ិ 
$8,000 �ុល្លាា រ

$0-$125,000 �ុល្លាា រ $4,000 �ុល្លាា រ

$125,000-$183,000 �ុល្លាា រ ឈាន្ធដើ��ល់ិ

$183,000-$400,000 �ុល្លាា រ $1,600 �ុល្លាា រ

កូ់ន្ធ 2 នាក់់កូ់ន្ធ 2 នាក់់ �ន្ធទឹក់ប្របាក់់រហូត�ល់ិ 
$16,000 �ុល្លាា រ

$0-$125,000 �ុល្លាា រ $8.000 �ុល្លាា រ 

$125,000-$183,000 �ុល្លាា រ ឈាន្ធដើ��ល់ិ

$183,000-$400,000 �ុល្លាា រ $3,200 �ុល្លាា រ

ដើតើខិំុំ�ន្ធដើតើខិំុំ�ន្ធ
សិូទិធទទួលិសិូទិធទទួលិ
បាន្ធន្ថែ�រឬដើទ?បាន្ធន្ថែ�រឬដើទ?
ជាដើលិើក់�ំ�ូង្វិដើហើយៈន្ថែ�លិ�ន្ធ
មនុ្ធសូសដើប្រចូើន្ធជាង្វិមុន្ធនឹ្ធង្វិ�ន្ធ
សិូទធិទទួលិបាន្ធឥណទាន្ធពន្ធធ 
សូហព័ន្ធធដើហើយៈអាចូទទួលិ
បាន្ធប្របាក់់មក់វិញិដើ�ដើពលិ
ប្រ�កាសូពន្ធធ។

ឥណទាន្ធពន្ធធដើលិើប្របាក់់ចំូណូលិន្ថែ�លិឥណទាន្ធពន្ធធដើលិើប្របាក់់ចំូណូលិន្ថែ�លិ
រក់បាន្ធរក់បាន្ធ (EITC)៖៖ ប្រ�សិូន្ធដើ�ើអ្ននក់បាន្ធដើធិើការ
ដើ�ក់នុង្វិឆ្នាំន ំ2០2១ អ្ននក់អាចូ�ន្ធសិូទធិ
ទទួលិបាន្ធ EITC ដើទាះ��ព�មុន្ធ អ្ននក់មិន្ធ
�ន្ធក៏់ដើដាយៈ។

ឥណទាន្ធពន្ធធសូបីារកូ់់ន្្ធឥណទាន្ធពន្ធធសូបីារកូ់់ន្្ធ (CTC)៖៖ ប្រ�ួសារ
ដើសូទើរន្ថែតទំាង្វិអ្នស់ូន្ថែ�លិ�ន្ធកូ់ន្ធដើ�ផ្ទះទះ�ន្ធ
សិូទធិទទួលិបាន្ធ CTC ដើ�ក់នុង្វិឆ្នាំន ំ2០2១។ 
អ្ននក់អាចូទទួលិបាន្ធឥណទាន្ធដើន្ធះ 
ដើទាះ��ជាអ្ននក់ចូូលិនិ្ធវិតតន៍្ធ �ន្ធពិការភាព 
ឬព�មុន្ធអ្ននក់មិន្ធទទួលិបាន្ធឥណទាន្ធដើន្ធះ
ក៏់ដើដាយៈ។ សូូមដាក់់លិិខិិតប្រ�កាសូពន្ធធ
ដើ�ើមី�ទទួលិបាន្ធឥណទាន្ធដើពញដើលិញ 
ដើទាះ��ជាអ្ននក់ទទួលិបាន្ធការទូទាត់ CTC 
ជាមុន្ធដើ�ក់នុង្វិឆ្នាំន ំ2០2១ក៏់ដើដាយៈ។

ឥណទាន្ធពន្ធធន្ថែ�ទំាកូ់ន្ធឥណទាន្ធពន្ធធន្ថែ�ទំាកូ់ន្ធ & មនុ្ធសូសក់នុង្វិមនុ្ធសូសក់នុង្វិ
�ន្ធទុក់�ន្ធទុក់ (CDCTC)៖៖ រា�់ល្លាន្ធប្រ�ួសារន្ថែ�លិ
ទូទាត់ចំូណាយៈន្ថែ�ទំាកូ់ន្ធនិ្ធង្វិមនុ្ធសូសដើពញ
វិយ័ៈ�ន្ធសិូទិធទទួលិបាន្ធ CDCTC។ 

អ្នតែប្រ�ដើ�ជន៍្ធសាធារណៈ៖អ្នតែប្រ�ដើ�ជន៍្ធសាធារណៈ៖ ការដើសូនើសំុូ
ឥណទាន្ធពន្ធធទំាង្វិដើន្ធះនឹ្ធង្វិមិន្ធន្ថែក់ន្ថែប្រ�
សិូទធិ ទទួលិបាន្ធអ្នតែប្រ�ដើ�ជន៍្ធសូហព័ន្ធធ
រ�ស់ូអ្ននក់ដើ�ើយៈ�ូចូជាក់មីវិធិ�ជំនួ្ធយៈ
ឤហារ�ូតែមភ�ន្ថែន្ធែម (SNAP) (�័ណណ
សូដើ��គ ះសូប្រ��់មូូ�អាហារ) ប្របាក់់ចំូ
ណូលិសូន្ធិិសុូខិ�ន្ថែន្ធែម (SSI) ជំនួ្ធយៈន្ថែផ្ទះនក់
ដើពទយ (Medicaid) ជំនួ្ធយៈជាសាច់ូប្របាក់់ ឬ
ជំនួ្ធយៈលំិដើ�ដាា ន្ធសាធារណៈជាដើ�ើម។ 
ប្រ�សិូន្ធដើ�ើអ្ននក់រក់ាទុក់ការ�ង្វិិិលិសូង្វិ
ប្របាក់់ពន្ធធរ�ស់ូអ្ននក់ វានឹ្ធង្វិមិន្ធរា�់�ញូូ្ចូលិ
ជាធន្ធធាន្ធក់មីវិធិ�អ្នតែប្រ�ដើ�ជន៍្ធន្ថែ�លិ
ផ្ទះតល់ិមូលិនិ្ធធិដើដាយៈសូហព័ន្ធធ/ការក់ប្រមិត
ប្រទពយសូក់មីសូប្រ��់រយៈៈដើពលិ ១2 ន្ថែខិ
�នាទ �់ព�ទទួលិបាន្ធការ�ង្វិិិលិសូង្វិ
ប្របាក់់ពន្ធធដើ�ើយៈ។

ការវិភិា�អំ្នព�សិូទធិទទួលិបាន្ធការវិភិា�អំ្នព�សិូទធិទទួលិបាន្ធ EITC CTC និ្ធង្វិ និ្ធង្វិ CDCTC៖៖

ប្រ�សិូន្ធដើ�ើអ្ននក់គី្មាន្ធកូ់ន្ធដើទប្រ�សិូន្ធដើ�ើអ្ននក់គី្មាន្ធកូ់ន្ធដើទ អ្ននក់អាចូ�ន្ធសិូទិធ

ទទួលិបាន្ធ EITC ប្រ�សិូន្ធដើ�ើ៖ 

អាយុៈ៖អាយុៈ៖ 
អ្ននក់�ន្ធអាយុៈ១៩ឆ្នាំន ំនិ្ធង្វិ�ន្ធអាយុៈដើលិើសូដើន្ធះ។ 
អ្ននក់មិន្ធអាចូដើសូនើសំុូឥណទាន្ធដើន្ធះបាន្ធដើ�ើយៈ 
ប្រ�សិូន្ធដើ�ើអ្ននក់ជាសិូសូសន្ថែ�លិបាន្ធដើរៀន្ធអ្នស់ូ
រយៈៈដើពលិដើលិើសូព�៥ន្ថែខិដើ�ក់នុង្វិឆ្នាំន ំ2០2១ ដើហើយៈ
�ន្ធអាយុៈព� ១៩-23 ឆ្នាំន ំ។

ប្របាក់់ចំូណូលិសូប្រ��់ឆ្នាំន ំ2០2១៖ ប្របាក់់ចំូណូលិសូប្រ��់ឆ្នាំន ំ2០2១៖ 
អ្ននក់រក់ចំូណូលិបាន្ធតិចូជាង្វិ $21,430 ($27,380 
ប្រ�សិូន្ធដើ�ើអ្ននក់�ន្ធប្រ�ួសារ) អ្ននក់អាចូទទួលិបាន្ធ 
EITC រហូត�ល់ិ $1,502។ 

ប្រ�សិូន្ធដើ�ើអ្ននក់មិន្ធន្ថែមន្ធជាពលិរ�ាអាដើមរកិ់ដើទប្រ�សិូន្ធដើ�ើអ្ននក់មិន្ធន្ថែមន្ធជាពលិរ�ាអាដើមរកិ់ដើទ អ្ននក់

អាចូ�ន្ធសិូទិធទទួលិបាន្ធឥណទាន្ធពន្ធធទំាង្វិ��ដើន្ធះ 

ប្រ�សិូន្ធដើ�ើ៖ 
  EITC៖៖ អ្ននក់ សូហព័ទធរ�ស់ូអ្ននក់ និ្ធង្វិកូ់ន្ធន្ថែ�លិអ្ននក់ដើសូនើសំុូ�ន្ធ

ដើលិខិសូន្ធតិសុូខិសូង្វិគម (SSN) ន្ថែ�លិ�ន្ធសុូពលិភាព។ 

  CTC៖៖ កូ់ន្ធន្ថែ�លិអ្ននក់ដើសូនើសំុូ�ន្ធដើលិខិ SSN ដើទាះ��ជាអ្ននក់
ខិាួន្ធឯង្វិមិន្ធ�ន្ធដើលិខិ SSN ក៏់ដើដាយៈ។ 

  CDCTC៖៖ កូ់ន្ធន្ថែ�លិអ្ននក់ដើសូនើសំុូ�ន្ធដើលិខិ SSN ដើទាះ��ជាអ្ននក់
ខិាួន្ធឯង្វិមិន្ធ�ន្ធដើលិខិ SSN ក៏់ដើដាយៈ។


