
 

တ ၢ်အ ံၤမ့ ၢ်နစ့လ ံၤ! နမၤန   ့ၢ်အ ၤ, အခဲအ ၤဃ ထ  ့ၢ်အ ၤတက  ့ၢ်! 

လဲလိ ့ၢ် နဟ  ့ၢ်ဖိဃ ဖိ အတ ့ၢ်အ ိ့ၢ်မူခါဆညူါ ခ ဖ ိဃ ထ  ့ၢ် 

တ ့ၢ်ဟဲန  ့ၢ်လ နမၤန   ့ၢ်အ ၤအခသိ ခဲခဲြဲးဒ ြဲး  

(Earned Income Tax Credit, EITC) တက  ့ၢ်. 

မ  ့ၢ်နအ ိ့ၢ်ဒ ြဲးဖိတဖ ့ၢ်ဧါ. မ  ့ၢ်နဃ ထ  ့ၢ် (EITC) အ ၤ လ ညါတဘ  ဘ  ဧါ. 

ဘ ၢ်သ့ ၢ်သ့ ၢ်နကကက ြၢးဝဲဘ ၢ်ဝဲ- 

$ နမ မ  ့ၢ် မိ ့ၢ်ပ ့ၢ် မ တမ  ့ၢ် ပ ၤက  ့ၢ်ထ ဲတ ့ၢ် လ အမၤတ ့ၢ်မၤ လ အိ ့ၢ်ဒ ြဲး ဖိတဖ ့ၢ်လ အအိ ့ၢ်တပူၤဃ ဒ ြဲးနၤ 

$ နဖိတဖ ့ၢ်အသြဲးစ ့ၢ်န   ့ၢ်ဒ ြဲး 19 န  ့ၢ် ဖဲ 2021 န  ့ၢ်အကတ  ့ၢ် [က ိဖိထ  ့ၢ်က ိလ  ့ၢ်ဆ လ  ့ၢ်ကတ  ့ၢ် လ အသြဲးအိ ့ၢ် 24 အဖ လ ့ၢ်]  

$ နတ ့ၢ်ဟဲန  ့ၢ်တဖ ့ၢ် စ ၤန   ့ၢ်ဒ ြဲး တ ့ၢ်ပ ့ၢ်ပန  ့ၢ်လ လ ့ၢ်တဖ ့ၢ်- 

ဖိတဖ ၢ် ပ ံၤသဘ ျ့, ဟ  ၢ်ခ ိၢ် ထ  ၢ်ပ  ၢ် EITC တ ံၤဆ-ူ 

1 $42,158 $48,108 $ 83,61  

2  $47,915 $53,865 $5,980 

3 မ တမ  ့ၢ် အါန   ့ၢ်အန   ့ၢ် $51,464 $57,414 $ 872,6  

EITC န   ့ၢ် တဒ့ၢ်သိြဲးသိြဲးဒ ြဲး CTC ဘ ့ၢ်. သန ့ၢ်က , တဘ ့ၢ်ကိ ့ၢ်တဂ ၤ, နဃ ထ  ့ၢ်အ ၤခ မ ၤလ  ့ၢ်သ လ ၤ. တ ့ၢ်ဒြိဲးန   ့ၢ် မ တမ  ့ၢ် တ ့ၢ်ပ ့ၢ်က ၤဃ ့ၢ် EITC 

န   ့ၢ် တမၤဘ ့ၢ်ဒဘိ ့ၢ်ထ ြဲး နတ ့ၢ်န   ့ၢ်ဘ  ြဲးန   ့ၢ်ဖ ိ ့ၢ်အဂၤ ဒ့ၢ်အမ  ့ၢ် SNAP, Medicaid, ဒ ြဲး ပဒ ိ့ၢ်တ ့ၢ်ဟ  ့ၢ်မၤပ ဲၤစ ၤန   ့ၢ်ဟ  ့ၢ်အလတဲဖ ့ၢ်ဘ ့ၢ်.  

မၤပတ ့ၢ်ဃ ထ  ့ၢ်သ  ့ၢ်ညါအ ၤ HTTPS://TINYURL.COM/Y58PPKYJ  မ တမ  ့ၢ် ဆဲြဲးက ိြဲး  

CASH ဖဲ (585)900-1004 ဒ့ၢ်သိြဲးကတဲသကိြဲးတ ့ၢ်ဒ ြဲး RYFF တ ့ၢ်ရဲ ့ၢ်တ ့ၢ်က ဲၤ ပ ၤသ ပ ၤဘ ့ၢ်တဂၤ  

ဒ ြဲးက  ့ၢ် မ  ့ၢ်နကကက ြဲးဝဲဘ ့ၢ်ဝဲတန ၤအ ၤတက  ့ၢ်!  

ASL & တ ့ၢ်ကတၤိက ိ ့ၢ်ထ က ၤတ ့ၢ် တ ့ၢ်ဒြိဲးန   ့ၢ်အ ၤသ  လ တ ့ၢ်ဃ ထ  ့ၢ်အဖ ခိ ့ၢ်န   ့ၢ်လ ၤ. 
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