ميشيغان
العالمية

وزارة العمل والفرص
اإلقتصادية في ميشيغان

مدفوعات التأثير اإلقتصادي
من الحكومة الفيدرالية

في  27آذار(مارس)  ،2020أصدر الكونغرس قانون كيرس (( )CARESقانون مكافحة فيروس كورونا واإلغاثة واألمن االقتصادي) .من
المحتمل أن يكون معظم الالجئين والعديد من المواطنين غير األمريكيين مؤهلين للحصول على منافع قانون مكافحة فيروس كورونا واإلغاثة
واألمن االقتصادي (قانون كيرس .)CARES
يتضمن قانون كيرس ( )CARESتمويل مدفوعات تحفيزية والتي سيتم دفعها مباشرة من قبل الحكومة الفيدرالية .قد تكون مؤهالً إذا ُكنت
قد قدمت اإلقرار الضريبي الفيدرالي لعام  2019أو 2018
لديك رقم الضمان اإلجتماعي
مواطن أمريكي أو مقيم دائم أو بشكل قانوني أو مشروط أو تستوفي متطلبات اإلقامة بحسب مصلحة الضرائب األمريكية (( )IRSبشكل
أساسي  -هل كنت في الواليات المتحدة لمدة  183يو ًما في السنوات الثالث األخيرة؟)
ماذا يمكن توقعه؟
سيحصل معظم البالغين الذين لديهم أرقام الضمان اإلجتماعي ،والذين ال يعتمدون على دافع ضرائب آخر ،على دُفعة التثثير اإلقتصادي بقيمة
 1200دوالر أمريكي و  500دوالر إضافية لكل طفل مؤهل ،يبلغ من العمر  16عا ًما أو أقل (قد يختلف إجمالي مبلغ اإلعانة الخاص بك ،بنا ًء
على الدخل).

مهم
•

تُستبعد مدفوعات التثثير االقتصادي من إعتبارها كدخل لجميع برامج المساعدة.

•

يعتبر صك الخصم بمثابة إئتمان ضريبي ولن يتم إحتسابه ضمن تحديدات الرسوم العامة.
• إذا كنت من أسرة مكونة من والدين ،فسيحتاج كال الوالدين إلى رقم الضمان اإلجتماعي ( )SSNليكون مؤهالً – كذلك ستحتاج إلى رقم
الضمان اإلجتماعي ( )SSNلكل طفل مؤهل

ماذا بعد؟
إشعارا ورقيًا في البريد في موعد ال يتجاوز  15يو ًما بعد صرف دفعتك بمعلومات حول الطريقة التي تم بها الدفع ومبلغ الدفعة
سيتلقى األفراد
ً
ورقم الهاتف لجهة اإلتصال في مصلحة الضرائب ( )IRSللتبليغ عن عدم إستالم الدفعة.
إذا لم تقدم الضرائب ،فال يزال بإمكانك التقديم على الموقع  IRS.gov/Coronavirus/Economic-Impact-Paymentsإذا
كنت:
•

لم تقدم تقرير ضريبة الدخل الفيدرالي لعام  2018أو  2019ألن دخلك اإلجمالي كان أقل من  12,200دوالر ( 24،400دوالر لألزواج).
وهذا يشمل األشخاص الذين ليس لديهم دخل.

•

لم يكن مطلوبًا منك تقديم إقرار ضريبة الدخل الفيدرالي لعام  2018أو  2019ألسباب أخرى.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بخصوص األهلية للحصول على مدفوعات التثثير االقتصادي ،فإتصل على الرقم  800-829-1040أو إنتقل
إلى الموقع .IRS.gov/Coronavirus
.

