
 

ဒါသငဲ့့်ငငွေငတွေပါ။ သင့်ရ ှာင ွေခဲဲ့တဲဲ့ ငငွေငတွေပါ။ ယခုပဲ ပပန့်ငတှာင့််းခလံ ုက့်ပါ။ 

ဝင့်ငငွေခွေန့် သက့်သှာခွေငဲ့့် (Earned Income Tax Credit, EITC) က ို 

တတောင့််းခံခခင့််းခြင ့် သင ့်မ သော်းစို၏အနောဂတ့်က ို တခပောင့််းလဲလ ိုက့်ပါ 

သင ့်မ ှာ ကလလေးရ ှိပါသလှာေး။ ယခင့်က သင့် ဝင့်လငွေခွေန့်သက့်သှာခွေင ့် (EITC) က ို တ ောင ်းခံဖ ်းပါသလော်း။  

ဤအချက့်မျှာေးန င ့်ကှိိုက့်ညီလျှင့် သင့်သည့် သတ့်မ တ့်အရည့်အချင့်ေးန င ့်ပပည ့်မီသည့်- 
 သင့်သည့် သင့်န ငဲ့့်အတူငနသှာ်းသမ ်းမ ှာ်းက ု ပပြုစုငစှာငဲ့့်ငရ ှာက့်ငနငသှာ အလုပ့်လုပ့်က ုင့်ငနသညဲ့့် မ ဘ (သ ို  ) အိုပ့်ထ န့််းသူခြစ့်လျှင့် 
 သငဲ့့်ကငလ်းမ ှာ်းသည့် 2021 ခိုနစှ့်ကိုန့်တွင့် အသက့် 19 နစှ့်တအောက့်ခြစ့်လျှင့် (အခ  န့်ခပည ့်တက့်တသော တက ောင့််းသော်းခြစ့်ပါက 

အသက့် 24 နစှ့်တအောက့်) 
 သင့်၏ဝင့်ငငွေသည့် ငအှာက့်င ှာ့်ပပပါ သတ့်မ တ့်ခ က့်ငအှာက့်ငလ ှာဲ့နည့််းလျှင့်- 

 

ကလလေး တစ့်ကှိိုယ့်တည့်ေးသမှာေး၊ အှိမ့်လ ှာင့်ဦေးစီေး အှိမ့်လ ှာင့်ရ ှိ ဝင့်လငွေခွေန့်သက့်သှာခွေင ့် (EITC) ခွင  ပပြုထော်းသည   ပမောဏ- 

1 တ ောက့် $42,158 အထ  $48,108 အထ  $3,618 အထ  

2 တ ောက့် $47,915 အထ  $53,865 အထ  $5,980 အထ  

3 တ ောက့်နငှ ့်အထက့် $51,464 အထ  $57,414 အထ  $6.728 အထ  

ဝင့်ငငွေခွေန့်သက့်သှာခွေငဲ့့် (EITC) သည့် CTC နငှ ့်မတူညီပါ။ သင့် နစှ့်မ   ်းလံို်းက ို တတောင့််းခံန ိုင့်ပါသည့်။ ဝင့်တငခွွန့်သက့်သောခွင ့် 

(EITC) က ို လက့်ခံခခင့််း (သ ို  ) စိုတ ောင့််းထော်းခခင့််းတ ကောင ့် သင့်၏အခခော်းတသော ခံစော်းခွင ့်မ ော်းခြစ့်သည ့် SNAP ၊ Medicaid ၊ 

အ မ့်ရောတထောက့်ပံ တင ွကဲ သ ို  တသော ခံစှာ်းခွေငဲ့့်မ ှာ်းက ု ထ ခ ုက့်ငစမည့်မဟုတ့်ပါ။ 

HTTPS://TINYURL.COM/Y58PPKYJ  ရှ  ကျွန့်တတော့်တ ို  ၏စစ့်တမ့််းတွင့် ပါဝင့်ပါ (သ ို  )  

(585(900-1004 CASH သ ို  ြိုန့််းတခေါ်၍ သင့်သတ့်မှတ့်ခ က့်နငှ ့် ခပည ့်မီခခင့််းရှ မရှ သ န ိုင့်ရန့်  

RYFF အစီအစဉ်ကျွမ့််းက င့်သူနငှ ့် တမ်းခမန့််းလ ိုက့်ပါ။  

ငတှာင့််းဆ ုမှုအငပေါ်မူတည့်ပပ ်း ASL နငှ ့် စကော်းခပန့်ဝန့်တ ောင့်မှုရရှ န ိုင့်ပါသည့် 
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