
 تعلن عن معلومات مهمة للعوائل CCSAرابطة 

 

  ( متاحة اآلنChild Tax Creditمبالغ اإلعفاء الضريبي للعوائل من ذوي األطفال )

 

 فال يفوتك أن تحصل على هذه األموال من أجل أطفالك!

 

متاحة اآلن؛ وهو ما من شأنه أن يساعد   2021لعام   ( Child Tax Creditأموال اإلعفاء الضريبي للعوائل من ذوي األطفال ) صارت 

ن أموال اإلعفاء الضريبي هذه من دفع المبالغ الشهرية عن المدة من     على دعم معظم األطفال وعوائلهم في الواليات المتحدة.   15تمك ِّ

، وتُسدَّد الدفعة األخيرة منها جملةً واحدةً في ميعاد االستحقاق الضريبي  2021كانون األول )ديسمبر(   15حتى  2021تموز )يوليو(  

  2019األقصى المسموح به، والذين قدموا إقراراتهم الضريبية عن عام  وليس على العوائل، ِممَّن ال يتجاوز دخلهم الحد  من العام المقبل.

ن لم يقدموا إقراراتهم الضريبية، أو أولئك   ، فعل أي شيء ليتمكنوا من تلقي أموال اإلعفاء الضريبي هذه.2020أو عام   مَّ وأما العوائل مِّ

، فإن عليهم أن يتقدموا بطلبات لتحصيل أموال  2020( في عام  Stimulus Checksالذين حصلوا على شيكات بمبالغ تحفيزية )

  اإلعفاء الضريبي للعوائل من ذوي األطفال.

 

 كيفية صرف هذه األموال 

، إيداع الشيكات  2021تموز )يوليو(   15يوم   (،Internal Revenue Service, IRS)ستبدأ مصلحة اإليرادات الداخلية  •

ن  ال يتجاوز دخلهم الحد األقصى المسموح به، والذين قدموا إقراراتهم الضريبية، أو  الشهرية في الحسابات المصرفية للعوائل، ِممَّ

  ستُرِسلها إليهم بالبريد.

( عاًما،  17( أعوام وسبعة عشر ) 6دوالًرا لكل طفل يتراوح عمره بين ستة ) 250مبلغًا قدره  الشيكات الشهرية لكل طفل وتبلغ قيمة •

 ( أعوام. 6ستة )دوالر لكل طفل يقل عمره عن  300أو 

  3,000ليبلغ إجمالي األموال المدفوعة مبلغًا قدره   أما الدفعة النهائية، فسوف تُرَسل في ميعاد االستحقاق الضريبي من العام المقبل؛ •

(  6دوالر لكل طفل يقل عمره عن ستة ) 3,600( عاًما، أو 17( أعوام وسبعة عشر ) 6دوالر لكل طفل يتراوح عمره بين ستة ) 

 أعوام. 

ن لم يقدموا إقرار ضريبة الدخل عن العام   مستحقي  ومن • ،  2020أو العام   2019تلقي مبالغ اإلعفاء الضريبي تلك العوائل، ِممَّ

  بسبب انخفاض أجورهم.

ن لم يتقدموا بإقرارات ضريبية )أي أولئك الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية في العامين الماضيين(، التق • دم  ويمكن للعوائل، ِممَّ

ن لم يقدموا    Filer Sign Up Tool-Non بطلب تحصيل أموال اإلعفاء الضريبي عن طريق )بوابة تسجيل المتقدمين ِممَّ

 . اإلقرارات الضريبية(

ل عن طريق هذه البوابة اإللكترونية إذا كنت من بين أولئك الذين تلقوا مساعدات التخفيف من حدة   • ملحوظة: ليس عليك أن تُسج ِ

 Stimulus))والتي تُعَرف في الغالب باسم »األموال التحفيزية«   (،Economic Impact Payments) اآلثار االقتصادية 

Funds)  2020( في عام . 

ولن يكون لها بالتالي أي أثر في أي مبالغ أخرى   ؛موال اإلعفاء الضريبي للعوائل من ذوي األطفال ضمن دخل العائلة تُحتَسب أ وال   •

، أو برنامج مساعدات النساء  (SNAP)تتلقاها من برامج اإلعانات الفيدرالية األخرى )ومنها: برنامج مساعدات التغذية التكميلية 

ضَّع واألطفال  (،  SSDIة )، أو منافع الضمان االجتماعي لذوي االحتياجات الخاص (SSI)نافع الضمان االجتماعي  ، أو م(WIC) والرُّ

أو مساعدات   (،Medicaid) أو منافع برنامج المساعدات الطبية  (، TANFالمحتاجة )أو برنامج المساعدات المؤقتة للعائالت 

 (. (Public Housing)أو إعانات اإلسكان العمومي  (،Section 8المنخفض )المستأجرين من ذوي الدخل 

 ويمكن للعوائل التسجيل في أي وقت كان.  •

https://www.whitehouse.gov/child-tax-credit/
https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/childtaxcredit
https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/childtaxcredit


 

 

 البيانات الالزمة لبدء تلقي هذه األموال 

ن في بطاقة رقم الضمان االجتماعي تماًما. ✓   اسمك كما هو ُمدوَّ

فيما  (،  IRS) ادرة من مصلحة اإليرادات الداخلية أرقام الضمان االجتماعي أو غيرها من أرقام التعريف الضريبية األخرى، الص ✓

  يخصك، أنت وزوجك )أو زوجتك(، فضالً عن جميع األطفال الذين ستُقدَّم بشأنهم المطالبات، إن أمكنك ذلك.

ن   Non-Filer Sign Up Toolعنوان بريد إلكتروني بقصد المساعدة على إنشاء حساب لك على بوابة   ✓ )بوابة تسجيل المتقدمين ِممَّ

فيمكنك طلب المساعدة على إنشاء عنوان بريد إلكتروني مجاني   )فإن لم يكن لديك عنوان بريد إلكتروني، لم يقدموا اإلقرارات الضريبية(. 

  ( أو برنامج اإلسكان لديك(. CCR&Rالموارد لرعاية األطفال واإلحالة ) من وكالة إتاحة 

ا يلزم مصلحة اإليرادات الداخلية ) ✓ ( إرساله إليك بالبريد IRSعنوان بريدي موثوق به لتتلقى فيه األموال التي ستُدفَع إليك وغير ذلك ِممَّ

أحد أصدقائك أو أقربائك أو إحدى المؤسسات الموثوق بها )ومنها مثالً دار  ويمكنك أن تُعِطي بيانات عنوان  فيما يخص تلك األموال.

 اإليواء أو برنامج اإلسكان االنتقالي(. 

ويمكنك، بدالً من ذلك، استخدام حسابك المصرفي، إذا كان لديك مثل ذلك؛ وعليك أن تحرص على االستعداد برقم التحويل المصرفي   ✓

 ضالً عن رقم حسابك المصرفي. ( أرقام، ف 9الذي يتألف من تسعة ) 

 

 لتقديم الطلب 

 

)بوابة تسجيل المتقدمين    Non-Filer Sign Up Toolعليك أن تتأكد من استحقاقك لتلقي تلك األموال؛ وذلك عن طريق بوابة   •

ن لم يقدموا اإلقرارات الضريبية(؛ وهذه معايير االستحقاق:   ِممَّ

o  ( عاًما أو أصغر من ذلك. 17بلغون من العمر سبعة عشر ) ، وي 2021أن يكون لديك أطفال ُوِلدوا قبل عام 

o  ولم تتقدم بمثل ذلك وال تعتزم فعل ذلك أيًضا. 2020أال تكون ُمْلَزًما بتقديم أي إقرار ضريبي عن عام ، 

o  أن تكون قد سكنت منزالً أساسيًّا في الواليات المتحدة )في أي والية من الواليات الخمسين ومقاطعة كولومبيا(District 

of Columbia) .أي مكان تعيش   ويجوز أن يكون هذا المنزل في  ( لمدة تزيد عن ستة أشهر من نصف العام الماضي

فيجوز أن يكون ذلك بيتًا، أو  ، وال يلزم أن يكون في الموقع نفسه طوال العام الذي تُحتَسب عنه الضرائب.فيه بانتظام

وال يلزم الفرد أن يكون لديه عنوان دائم   مسكنًا مؤقتًا، أو أي مكان آخر غير ذلك. شقة، أو بيتًا متنقالً، أو دار إيواء، أو 

فحتى إن كنت بعيًدا عن منزلك مؤقتًا بسبب المرض، أو التعليم، أو العمل، أو اإلجازة، أو   ليتمكن من تلقي هذه األموال. 

    الخدمة العسكرية، فستظل تُعاَمل كما لو كنت مقيًما في منزلك األساسي. 

ن لم يقدموا   Filer Sign Up Tool-Non  أن تُنِشئ حسابًا باستخدام هذا الرابط المؤدي إلى بوابة • )بوابة تسجيل المتقدمين ِممَّ

 ني من أحد أجهزة الحاسوب المكتبية أو المحمولة:، أو عن طريق زيارة هذا الموقع اإللكترواإلقرارات الضريبية(
https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/childtaxcredit . 

لة من مصلحة اإليرادات الداخلية ) وعليك اتباع هذه •   ( خطوةً بخطوة  IRSالتوجيهات الُمفصَّ

ن لم   Filer Sign Up Tool-Non األسئلة الشائعة فيما يخص استخدام بوابة  وعليك، كذلك، مراجعة  • )بوابة تسجيل المتقدمين ِممَّ

ا قد يكون لديك من  يقدموا اإلقرارات الضريبية( لتلقي أموال اإلعفاء الضريبي للعائالت من ذوي األطفال ؛ ففيها إجابات عن كثير ِممَّ

 تساؤالت. 

ثر فيه على تلك الرسالة التي تحتوي على الخطوات التالية  فإذا انتهيت من إنشاء حسابك، فعليك أن ترجع إلى بريدك اإللكتروني لتع •

  على ذلك ضمن إجراءات التقدم بطلب تحصيل أموال اإلعفاء الضريبي للعائالت من ذوي األطفال.

ففي   وعليك مراجعة بريدك اإللكتروني كل يوم لتطَّلع على جميع التحديثات أو الرسائل بشأن الخطوات التالية التي يلزمك اتخاذها؛ •

  رسائل البريد اإللكتروني هذه المصدر األساسي للمعلومات لديك. 

https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/childtaxcredit
https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/childtaxcredit
https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/childtaxcredit
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5538.pdf
https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/ctc.faqs
https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/ctc.faqs


  .www.childtaxcredit.govفإذا أردت االطالع على المزيد من المعلومات، فعليك زيارة هذا الموقع اإللكتروني:  •

الطلب، فعليك االطالع على منشورات مواقع التواصل االجتماعي أو مراجعة المؤسسات  وإذا كنت تحتاج إلى المساعدة بشأن تقديم  •

  المحلية لتعرف إن كانت أي مؤسسة منها ستقيم أي فعالية من شأنها أن تساعدك على فعل ذلك.

ز )يوليو( وكانون  وعليك متابعة البريد )أو حسابك المصرفي( بعد اليوم الخامس عشر من كل شهر، في المدة ما بين شهري تمو •

 األول )ديسمبر(؛ إذ ستصلك شيكاتك في غضون هذه المدة. 

 

 

 ولالطالع على المزيد من المعلومات، عليك زيارة هذا الموقع اإللكتروني: 

 https://www.whitehouse.gov/child-tax-credit/ 

 

 

 

http://www.childtaxcredit.gov/
https://www.whitehouse.gov/child-tax-credit/

