
CCSA પરિવાિો માટે મહત્વની મારહતી શેિ કિે છે 
2021 Child Tax Credit હવે ઉપલબ્ધ છે  

ખાતિી કિો કે તમ ેઆ ભડંોળ તમાિા બાળકો માટે મેળવી શકો છો! 
 

યનુાઈટેડ સ્ટેટ્સમાાં મોટાભાગના બાળકો અને પરિવાિોન ેમદદ કિવા માટે, 2021 Child Tax Credit તૈયાિ 
છે. ટૅક્સ કૅ્રરડટ 15 મી જુલાઈ, 2021 અન ે15 રડસેમ્બિ, 2021 ની વચ્ચે માસસક ચકૂવણી કિે છે, જેમા ં
અંસતમ સામટી િકમ આગામી વર્ષ ેકિવેિા સમયે આપવામાં આવશે. જે પરિવાિોની આવક મહત્તમ મયાાદા 
કિતાાં વધાિે નથી અને જેમણ ે2019 અથવા 2020 માાં ટૅક્સ ભયો છે તેમને ટૅક્સ કૅ્રરડટ મેળવવા માટે કાંઈ 
કિવાની જરૂિ નથી. જે પરિવાિોએ 2020 મા ંકિ ભયો ન હતો, અથવા સ્ટટમ્યલુસ ચૅક મેળવ્યા ન હતા, 
તેઓએ Child Tax Credit મેળવવા માટે અિજી કિવાની િહશેે.  
 
ત ેકેવી િીતે કાયય કિે છે 
• ઈન્ટિનલ િેવન્ય ુસર્વિસ (IRS) 15 જુલાઈ, 2021 થી આવક મજુબ લાયક, કિ-ભિનાિ પરિવાિોના 

બેંક ખાતામાાં માર્સક ચૅક જમા કિાવવાનુાં અથવા મેઈલ કિવાનુાં શરૂ કિશે.  
• બાળક દીઠ માર્સક ચૅક 6 થી 17 વર્ાની વયના દિેક બાળક માટે $250, અથવા 6 વર્ાથી ઓછી 

ઉંમિના દિેક બાળક માટે $300 છે. 
• આવતા વર્ ેટૅક્સ ભિતી વખતે પરિવાિોને અંર્તમ ચકુવણી મોકલવામાાં આવશે. 6 થી 17 ની વચ્ચનેા 

દિેક બાળક માટે કુલ ચકૂવણી $3,000 અને 6 વર્ષયથી ઓછી ઉંમિના દિેક બાળક માટે $3,600 હશે. 
• જે પરિવાિોએ ઓછા વેતનન ેકાિણે 2019 અથવા 2020 માાં આવકવેિો ફાઈલ કયો ન હોય તેઓ ટૅક્સ 

કૅ્રરડટ માટે પાત્ર છે.  
• ફાઈલ ના કિનાિ પરિવાિો (એવા પરિવાિો કે જેમણે છેલ્લા બે વર્ામાાં ટૅક્સ ભયો નથી) નૉન-ફાઈલિ 

સાઈન અપ ટલૂદ્વાિા ટૅક્સ કૅ્રરડટ માટે અિજી કિી શકે છે. 
• નોંધ: જો તમને 2020 માાં ઈકોનોર્મક ઈમ્પેક્ટ પમેેન્ટ્સ (મોટા ભાગે સ્સ્ટમ્યલુસ ફાંડ્સ તિીકે ઓળખાય 

છે) મળયુાં હોય, તો તમેને આ પોટાલમાાં સાઈન અપ કિવાની જરૂિ નથી. 
• Child Tax Creditની ચકુવણી પ્રાપ્ત કિવી એ કોઈપણ પરિવાિની આવક ગણવામાાં આવતી નથી. 

તેથી, કોઈપણ અન્ય ફૅડિલ લાભની િકમ (SNAP, WIC, SSI, SSDI, TANF, મૅરડકેડ, સૅક્શન 8 
અથવા સાવાજર્નક આવાસ) બદલાશ ેનહીં! 

• પરિવાિ કોઈપણ સમયે સાઈન અપ કિી શકે છે. 
 
  

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


તમાિે શુ ંશરૂ કિવાની આવશ્યકતા છે 
✓ તમારુાં નામ, જે િીતે તમાિા સામાજજક સિુક્ષા કાડા પિ દેખાય છે, બિોબિ ત ેજ િીતે.  
✓ IRS દ્વાિા તમાિા માટે, તમાિા જીવનસાથી, જો લાગ ુપડતુાં હોય તો, અને કોઈપણ તમે દાવો કિતા હોય 
તેવા બાળકો માટે, તમેનો સામાજજક સિુક્ષા નાંબિ (ઓ) અથવા અન્ય કિદાતા ઓળખ નાંબિ.  
✓ નૉન-ફાઈલસા સાઈન-અપ ટલૂ પિ તમારુાં એકાઉન્ટ બનાવવામાાં મદદ થાય એ માટે એક ઈમઇેલ એડે્રસ. 
(શુાં ઈમેઇલ એડે્રસ નથી? તમાિા સ્થાર્નક CCR&R અથવા હાઉર્સિંગ પ્રોગ્રામમાાંથી મફત ઈમઇેલ એડે્રસ 
બનાવવા માટે મદદ માાંગો.)  
✓ એક ર્વશ્વસનીય મઈેલલિંગ એડે્રસ કે જેમાાં તમન ેચકુવણી પ્રાપ્ત થઈ અને IRS ન ેતમાિી ચકૂવણી 
સાંબાંર્ધત તમન ેજે કાાંઈ મેઈલ કિવાની આવશ્યકતા હોઈ શકે છે, ત ેમેળવી શકો. તમ ેર્મત્ર, સાંબાંધી અથવા 
ર્વશ્વસનીય સાંસ્થા (દા.ત. આશ્રયસ્થાન, અથવા ટ્ાાંલિશનલ આવાસ કાયાક્રમ) નુાં સિનામુાં આપી શકો છો. 
✓ અથવા, જોતમાિી પાસે બેંક ખાતુાં હોય, તો તમાિા ખાતા નાંબિ સાથે બેંકનો 9-અંકનો રૂટીંગ નાંબિ 
તૈયાિ િાખો. 
 
અિજી કિવા માટે 
 
• નૉન-ફાઈલિ સાઈન અપ ટલૂનો ઉપયોગ કિવા માટે તમાિી લાયકાતની પસુ્ટટ કિો: 

o તમારુાં બાળક 2021 પહલેાાં જન્મેલુાં હોઈ કે જેની ઉંમિ 17 વર્ા કે તનેાથી ઓછી હોય 
o તમાિે 2020 નુાં ટૅક્સ રિટના ભિવાની જરૂિ ન હતી, ફાઈલ કિી ન હતી અને રિટના ફાઈલ 

કિવાનુાં ર્વચાિતા ના હોય; અન ે
o સાંયકુ્ત િાટટ્ અમેરિકા (50 િાજ્યો અને કોલાંલબયા જજલ્લા) માાં તમારુાં મખુ્ય ઘિ છેલ્લા વર્ાના 

અડધાથી વધ ુસમયથી છે. ઘિ કોઈ પણ સ્થાને હોઈ શકે છે કે જ્યાાં તમે ર્નયર્મતપણે િહતેા 
હોય અને કિપાત્ર વર્ા દિર્મયાન ત ેએક જ જગ્યાએ હોવુાં જરૂિી નથી. ત ેઘિ, ઍપાટામેન્ટ, 
મોબાઈલ ઘિ, આશ્રયસ્થાન, કામચલાઉ િહઠેાણ અથવા અન્ય સ્થાન હોઈ શકે છે. આ ચકૂવણી 
મેળવવા માટે વ્યક્ક્તને કોઈ કાયમી સિનામાની જરૂિ નથી. ઉપિાાંત, જો માાંદગી, ર્શક્ષણ, 
વ્યવસાય, વૅકેશન અથવા લશ્કિી સવેાને કાિણ ેકામચલાઉ ધોિણ ેઘિથી દૂિ હોવ, તો તમને 
સામાન્ય િીતે મખુ્ય ઘિમાાં વસવાટ કિનાિ તિીકે માનવામાાં આવે છે.   

• આ લલિંકનો ઉપયોગ કિીને નૉન-ફાઈલિ સાઈન અપ ટલૂ માટે એકાઉન્ટ બનાવો, અથવા લૅપટોપ 
અથવા ડૅસ્કટોપ કમ્પ્યટુિથી આ વબેસાઈટ પિ જાઓ: 
https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/childtaxcredit. 

• IRS માાંથી આ સચૂનાઓનુાં પગલાવાિ પાલન કિો 
• તમાિા ઘણા પ્રશ્નોના જવાબો માટે આ Child Tax Credit નૉન-ફાઈલિ સાઈન-અપ ટલૂ FAQ નો 

ઉપયોગ કિો. 

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


• એકવાિ તમે એકાઉન્ટ બનાવી લો, પછી ટૅક્સ કૅ્રરડટ માટે અિજી કિવા આગળનાાં પગલાાંને અનસુિીને 
ઈમઇેલ શોધો.  

• કોઈપણ અપડેટ્સ અથવા તમાિે આગળ પગલાાં લેવા માટે દિિોજ તમાિો ઈમેઇલ તપાસો. ત ેઈમેઇલ 
તમાિી મારહતીના પ્રાથર્મક સ્રોત હશે.  

• વધ ુમારહતી માટે  ની મલુાકાત www.childtaxcredit.gov લો.  
• જો તમને અિજી કિવા માટે કોઈ મદદની જરૂિ હોય તો સોર્શયલ મીરડયા પોસ્ટ્સ જુઓ અથવા 

સ્થાર્નક સાંસ્થાઓને પછૂો કે શુાં તેઓ કોઈ ઈવેન્ટ્સનુાં આયોજન કિે છે.  
• તમાિા આવનાિા ચૅકની જાણકાિી માટે જુલાઈ અને રડસેમ્બિની વચ્ચ ેદિેક મરહનાની 15મી તાિીખ 

પછી મેઈલ (અથવા તમારુાં બેંક એકાઉન્ટ) જુઓ! 
 
 

વધ ુમારહતી માટે 
https://www.whitehouse.gov/child-tax-credit/ 
 
 

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

