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ە �خش:  �    دور دوم پول انگ	�

  ها آغاز شدە اند از�از�ا�� تخف�ف

  2020دسام	� 

،  نظر این مشاورە، نص�حت حقو56 ن;ست و جا4گ�9ن  حقو56 ا4جاد شدە است. مساعدت این مشاورە توسط انجمن  : ت� رفع کنندە ادعا و مسئول 4ک متخصص مAاجر�5
� این سند بروز است وM ممکن است بزودی تغی	� کند.  �اشد. 4ا مزا4ا نE F مال�ا�5 و  �NایO سخه موجود درQ اطالعات موجود در این سند �ا توجه �ه تار�ــــخ  

 

  چ;ست؟ 2021 (CAA)های 4کZارچه قانون تخصVص

CAA  2.3قانو��  �	لیون دالری است که توسط دولت فدرال در دسام�ه تص,�ب شدە و شامل مقررا�% در $اسخ "ه هم  2020ت�
ی کوو�د     "اشد.  این قانون "خش>ای ;س9ار مختل�6 دارد، از جمله: 1 19-گ	.

�  ] Sا "چکEIPهای تأث	. اقتصادی [اعتKار "از�ا�� تخف9ف (که "ه آن پرداختاز ط��ق پول برای افراد  ● های مشوق" ن	.
   گ,�ند)،1

  و مزاSای افزاZش Sافته ب9مه بX9اری، ●
  

ات در  ● ̂ی تغی	.   فدرال. اعتKارات مال9ات Sک
 

صورت، خواه9د دSد  "ه این  ) هسaند.  RRCهای تأث	. اقتصادی، پ`ش پرداخت اعتKار "از�ا�� تخف9ف (پرداخت  : نکته
  شدە است. ذکر   RRCشما "ا عنوان  2020در اظ>ارنامه مالcا�%  EIPکه 

 

  �از�ا�� تخف�ف چ;ست؟

CAA ،گرSهای د � ی کوو�دهای دولi% در طول همه کند که دور دوم پرداخت Sک "از�ا�� تخف9ف ارائه 1  در کنار چ	.  "اشد. 1  19-گ	.

د که kم	% از "ه افرادی تعلق 1  اند؛ و دالر درآمد داشته 150.000های متأهn که kم	% از اند؛ زوجدالر درآمد داشته 75.000گ	.
هسaند  2020سال مال9ا�% متعلق "ه این مKالغ .  اند دالر درآمد داشته 112.5000ز ای که kم	% اopرست خانوارهای مال9ات دهندە

  اند.    های شما محاسKه شدەو بر اساس درآمد ناخالص تعدrل شدە مال9ات

 

  �از�ا�� تخف�ف چقدر است؟ 

اSط  vp ا�� تخف9ف برای هر فرد واجد�اSط  600"از vp است. دالر  600دالر و برای هر کودک واجد  

 

ا4ط در�افت �از�ا�� تخف�ف  ]̂   (و ن;ست)؟هست چه ک_ واجد 

های }ش,�z %6سyت "ه سال قKل اعمال شدە است.  برای اینکه واجد  ، چند تغی	. در پرداخت 2020مارس  CARESمطابق قانون 
اSط در�افت "از�ا�� تخف9ف "اش9د، "اSد  vp اجتما| ("الغ � حال حا~� برای استخدام معت	�  ) "اش9د که در SSNو دارای شمارە تأم{.

  ی مال9ا�% Sک نفر دSگر مد| ش,�د. توان9د "ه عنوان وا;ستهن� "اشد، و  

 

ا4ط ن;س�bد واجد ) دار�د، ITINا�ر تن>ا Sک شمارە شناسا�� مالcات دهندە انفرادی ( ]̂ .  

 

) 
�

ا4طصور�% ) دارد، در ATINا�ر فرزند شما Sک شمارە شناسا�� مالcات دهندە فرزندخواند� ]̂ داشته  SSNاست که شما  واجد 
   "اش9د. 

 

ا4ط ،SATINا   SSNدارای  خانوادە م>اجرت ترکی�i هس9aد، اعضای�  عضو Sک دار�د و  SSNا�ر  ]̂ در�افت "از�ا�� تخف9ف   واجد 
ا4ط ن;سbند ،Sا "دون شمارە ITINSهسaند و سایر اعضای خانوادە دارای  ]̂   . واجد 

 

� است که مطابق آن  2020این تغی	. مثبz %iسyت "ه "از�ا�� تخف9ف مارس  : نکته "اعث رد   ITINدارای   �S از زوج{.
  شد. ی اعضای خانوادە 1 صالح9ت همه 
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  من �ا4د چه dار کنم؟

د  ، و "دون اینکه ن9از "اشد شما kاری "کن9د "ه شما تعلق �1صورت خودdار"از�ا�� تخف9ف     :  اfرگ	.

  را پر کردە "اش9د،  2019مالcا�% اظ>ارنامه  ●
  را پر کردە "اش9د،  2018اظ>ارنامه مالcا�%  ●
،  22قKل از  ● �  فاSلر -نان، از ابزار 2020نوام	�

%6�  استفادە کردە "اش9د،  2020 برای پرداخت }ش,
� اجتما| ● ، معلول9ت و "ازماند�ان)،1در�افت  را  مزاSای تأم{.

�
  کن9د (از جمله "ازzشست�

  کن9د، ) را در�افت SSI1درآمد تامی�i مXمل (مزاSای  ●
 راە آهن را در�افت 1 ●

�
  کن9د، SامزاSای "ازzشست�

   کن9د. ) را در�افت SC&P 1ا مستمری ( �SVA از نظام9ان "ازzشسته Sا از ذینفعان آن>ا هس9aد که مزاSای غرامت  ●
 

اSط "از�ا�� تخف9ف خودkار 1  : نکته vp ا�% خود را پر کن9د، واجدcاظ>ارنامه مال %iط که سایر مع9ارهای واجد  وق vp د، "ه این�ش,
اSط بودن مط�ح شدە در "اال را داشته "اش9د.  پرداخت  vp ا�% سادە شدە را ارائه کردەcاند و توسط  های افرادی که اظ>ارنامه مال

IRS  صورت خ" �   شود. ودkار انجام 1 برر� شدە ن	.

 

  چطور درخواست دهم؟ 

� را "خاطر درآمد  S2018ا  2019ا�ر هیچ Sک از مزاSای "اال را ندار�د، اظ>ارنامه مالcا�% سال  � درآمد پر نکردە $ای{. اSد، و "ا  Sا نداش{%
،   در عوضر�افت نخواه9د کرد.  اSد، ا�نون پرداخت خودkار دثyت نام نکردە 2020، نوام	� 22قKل از  IRSدولi%  فاSلر -نانابزار 

خود خواستار "از�ا��   یاظ>ارنامه 30و در خط  پر کن�د 2021در سال خود را  2020"اSد اظ>ارنامه مالcات بر درآمد فدرا� 
  تخف9ف ش,�د. 

 

،  31تار�ــــخ در اfر فرزندا�� داشته �اشم که      سال دارند، چه dار کنم؟ d17م	5 از   2019دسام	�

،  31تار�ــــخ در ای که هر فرزند وا;سته ا�ر   . کند 1 دالر "ه "از�ا�� تخف9ف اضافه  600سال داشته،  k17م	% از   2019دسام	�
اSط هس9aد، ن9ازی ن`ست برای در�افت  را "ه همراە فرزندان تحت تکفل خودپر کردە  S2018ا  2019اظ>ارنامه مالcا�%  vp د و واجدSا

600 k % هر فرزند	ان سال مال9 اری انجام ده9د. دالر ب`شSد در $اSیە مورد استفاد ا�% کودک "ا IRS   % از	مk17  .سال داشته "اشد 

 کردە (این مورد فرزندخواندە 
�

� جا را که ب`ش از نصف سال "ا شما زند� � شدە توسط آژاzس دارای مجوز تعی{. اند در  های تعی{.
د.)بر1   گ	.

 

 600سال در خانوار خود دار�د، "اSد برای در�افت  17اSد و کودkا�� kم	% از را پر نکردە  S2018ا  2019های مالcا�% ا�ر اظ>ارنامه
، این کودkان نKاSد در اظ>ارنامه مالcا�% شخص دSگری "ه عنوان  هر فرزند اظ>ارنامه مالcا�% را پر کن9د.  "ه ازای دالر ب`ش	%  � همچن{.

  "اشند. داشته  SATINا   SSNشدە "اشند و "اSد ذکر تحت تکفل 

 

اSط در�افت مستمری فرزند ن`سaند، داzشج,�ان kالج و تازە فارغ التحص9ال�� که "ه  17از آنجا�� که افراد  vp % واجد	ساله و ب`ش
اSط "اشند.  vp ا�� تخف9ف واجد�اSط ن`سaند ممکن است برای در�افت "از vp عنوان تحت تکفل واجد  

 

  چقدر در�افت خواهم کرد؟

 دارد.  2020تخف9ف "ه اندازە خانوادە شما و مقدار درآمدی که در اظ>ارنامه مالcا�% مقدار "از�ا�� 
�

 خود گزارش خواه9د کرد ;ست�

دالر  150.000زوج متأهل دارای درآمد  . گرفتدالر در�افت خواهد   600 ، دالر Sا kم	%  75.000شخص مجرد "دون فرزند "ا درآمد 
دالر Sا kم	% درآمد،   op112.500رست خانوار پرکنندە اظ>ارنامه مالcا�% "ا  خواهند کرد.  دالر در�افت S1200ا kم	% و "دون فرزند، 

دالر kم	%   5دالر درآمد ب`ش	% از مقادیر اشارە شدە، مقدار تخف9ف  100"ا این حال، "ه ازای هر  دالر در�افت خواهد کرد.  600
   کند. پرداخت تأث	. اقتصادی اضافه 1دالر ب`ش	% "ه   600سال  17شود.  هر فرزند تحت تکفل ز�ر 1

 

   �از�ا�� تخف�ف را چه زما�� در�افت خواهم کرد؟

�  است، اما  2021ژان,�ه،  4تار�ــــخ رس� پرداخت "از�ا�� تخف9ف  دە مستق9م از پرداخت   اول{. ،  29های س	  آغاز شدە   2020دسام	�
،  30های kاغذی از چ>ارش¡Kه، است.  چک    . اند  £ست شدە 2020دسام	�
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ی برای فرزندانم نبود.  Mام و�از�ا�� تخف�ف خودم را در�افت کردەقiًj من     چه dار کنم؟ حاوی پول ب;ش	5

خودتان را در سال   2020اSد، شاSد الزم "اشد اظ>ارنامه مالcا�% ا�ر این مKلغ را "ه همراە "از�ا�� تخف9ف امسال خود در�افت نکردە
   سال در�افت کن9د.  17هر فرزند ز�ر   را برای ب`ش	%  دالر  600پر کن9د تا بتوان9د  2021

 

� اجتماl و د4گری  �Nاز ما شمارە تأم n4 ک پر کردە �اش�م، اما فقط داشته �اشد،  ITINاfر همqم و من اظAارنامه مالVا�5 مش	5
  �ا4د چه dار کن�م؟

̂ی که  ̂ دSگر آن را در�افت نخواهد کرد. دارد SSN  1این اصً¥ مشXل ن`ست.  هم    تواند "از�ا�� تخف9ف در�افت کند و هم

 

  آ4ا �ا4د �از�ا�� تخف�ف را sس �دهم؟

فته است که در آیندە  v̂ . "از�ا�� تخف9ف Sک اعتKار مال9ا�% پ` ی kم نخواهد شد خ	. � ا�ر آن را "ه درسi% در�افت کردە "اش9د،   . از چ	.
̂ ن�  "ده9د. ن9ازی ن`ست آن را £س   � دSگری ک   وام ن`ست؛ "ل¦ه "ازoرداخت مال9ا�% است.  شود. از هیچ چ	.

 

 t اجر�5 من آس;بAبرای من همراە دارد؟آ4ا �از�ا�� تخف�ف �ه اهداف م tام عموAزند 4ا ات  

. "از�ا�� تخف9ف ات>ام عمو1 برای اهداف م>اجر�% اSجاد ن� "اش9د، هیچ پ9امد م>اجر�%    ا�ر آن را "ه درسi% در�افت کردە کند. خ	.
  من�6 همراە نخواهد داشت. 

 

 t اهشd 5 من راwآ4ا �از�ا�� تخف�ف مزا4ای دولt ا شوم؟دهد 4ا �اعثAاز آن n4 ا4ط الزم برای ]̂   شود فاقد 

̈ف است.  . "از�ا�� تخف9ف Sک "ازoرداخت مال9ا�% SکKارم هاى ولi% مثل kمکمزاSای دگروە در  درآمد ما "اور دار�م که "ه عنوان  خ	.
 ، %iدولMedicaid، SNAP  ،(ªهای خورا    شود. محسوب ن�  NYCHAو  8، "خش SSI(تم	�

 

کند.  در ماە وارد ن�  12دالر (هر زوج) برای  3000دالر (هر فرد) Sا  2000، این پول آسی�i "ه محدودSت منابع SSIدر را"طه "ا  
، "ه نظر ما "ه را"طه "ا kمک %iت منابع های دولSسن  3000دالر ( 2000محدود �  2) برای و "االتر سال 60دالر در صورت داش{%

  کند.   از ما که در�افت شدە ایرادی وارد ن�  £س  ماە

 

  آ4ا �از{رداخت مال�ا�5 در معرض وصول است؟ 

. "ازoرداخت مال9ا�% zسyت "ه وصول اSمن است و "خاطر "د ̂ نخواهد شد.   نفقه فرزند های فدرا� Sا اSالi% از جمله خ	.  ک

� zسyت "ه توقcف برای }س,�ه حساب "د � تحت محافظت است. همچن{.    های شخ® ن	.

  
ا4ط �از{رداخت مال�ا�5 نjاشم و �صورت تصاد�6 آن را در�افت کردە �اشم �ا4د چه dار کنم؟ ]̂   اfر واجد 

� شدە نKاSد آن را در�افت 1  � درآمدی "االتر از آستانه تعی{. کردSد، نظر ما این  ا�ر "ازoرداخت مال9ا�% در�افت کردSد و� "خاطر داش{%
� موض,ع را برای  IRSاست که  شما را وادار "ه £س دادن آن نخواهد کرد.  این برای پرداخت }ش,�6% سال قKل درست بود و هم{.

� انتظار دار�م.   "ازoرداخت مال9ا�% ن .	  

 

اSط ن`س9aد اما "صورت تصاد°� "از�ا�� تخف9ف در�افت کردە  vp د، توص9ه "ا این حال، ا�ر "خاطر وضع9ت م>اجر�% خود واجدSا
ی کن9د.  IRSکن9م آن را "ه 1   £س ده9د تا "دین صورت از هر گونه احتمال پ9امدهای م>اجر�% من�6 پ`شگ	.

 

اSط در�افت پرداخت }ش,�IRS  %6های }ش,�6% صادرشدۀ سال قKل، در را"طه "ا پرداخت  vp در ابتدا اعالم کرد که افراد زندا�� واجد
، این پروندە دSگر در "خاطر دادخوا £س دادە شود.  IRSن`سaند و درخواست کرد پرداخi% که "ه شخص زندا�� صورت گرفته "ه 

اSط بودناند در زندان بودە  2020مارس،  27از £س ج��ان ن`ست.  افرادی که زندا�� شدند Sا در هر زما��  vp اما مع9ارهای واجد 
� امر در²ارۀ "از�ا�� تخف9ف  توانند این مزاSا را در�افت کنند. سال را دارند 1 آخ��ن های پرداخت  برای � صادق است.  هایهم{.   فعn ن	.

 

اSط "ا°% 1  vp ا افراد تحت تكفل فاقدS ا ورثهS مانند و افراد فوت کردەIRS  ل از   درخواست داردKا�� تخف9ف "ه شخ® که ق�"از
   £س دادە شود.  IRSدر�افت "از�ا�� فوت کردە "ه 
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  تمد4د مزا4ای غرامت ب�مه ب�~اری

 دالر ب`ش	% پرداخت خواهد شد.  300هفته دSگر تمدSد خواهد شد و در هر هفته  11) برای UIمزاSای غرامت ب9مه بX9اری عادی (

�نه این شامل kمک ́ kاران مستقل را برای kارگرا�� مثل kارگران اقتصاد گ9گ و پ9مان  UIشود که مزاSای ) PUA1ی (گ	. بX9اری همهه
اSط بودند. تمدSد 1  vp % فاقد	کند که پ`ش  

 

ی (غرامت بX9اری اضطراری همه  � برای PEUCگ	. مارس،   14هفته) تمدSد خواهد شد و  50حدا�	¶  pجمع هفته (برای 11) ن	.
ط که  26مزاSا را ب`ش	% از  2021مارس،  14از تار�ــــخ  افرادی که منق®� خواهد شد.  2021 vp افت کنند، "ه این�هفته استاندارد در

�ت خود نرسند، تا "ه سقف حدا�	¶ هفته́    همچنان آن را در�افت خواهند کرد.  2021آور�ل،   5های م

 

̈اف دهند. بودجه  kارگران دارای درآمد خوداشتغا�  فدرا� برای اSاال�% تمدSد خواهد شد که از هفته انتظار در�افت مزاSای خود ان
�ت هر هفته دالر 1 5000حداقل ́ دالر ب`ش	% را "ه عنوان "خ·v از غرامت بX9اری مزد"گ	. ترکی�i در�افت کنند و  100توانند م

   ا تعدSل کنند. kم	% خود ر   UIپرداخت $اSه 

 

  اعتjار مال�ا�5 کودک و اعتjار مال�ا�5 درآمد حاصله 

� EIC 1) (که "ه آن اعتKار درآمد حاصله [EITC) و اعتKار مال9ا�% درآمد حاصله (CTCاعتKار مال9ا�% کودک ( گ,�ند) برای سال  ] ن	.
، بر اساس اندازە  مشخ®ار درآمد حاصله متفاوت "ا گذشته محاسKه خواهد شد.  شما برای هر اعتKار "اSد مقد 2020ما� 

اSط در�افت kل اعتKار ش,�د.  "ا این حال، در طول همه  vp دخانوادە داشته "اش9د تا واجد�ی کوو افراد ;س9اری که "صورت   19-گ	.
اSط 1  vp ی داشته "اشند، چون شغل خود را از دست دادە معمول واجد ی kار شدند ممکن است درآمد kم	% اند Sا ساعات kم	%

اSط در�افت این اعتKارات کند، قانون جدSد "از�ا��   2020آنجا�� که درآمد kم	% در سال کنند.  از 1 vp ممکن است شما را فاقد
¸ در²ردارد که "ه شما امXان 1  vp ه  2019دهد از درآمد حاصله تخف9فKخودتان برای محاسCTC  وEITC   برای سال ما�

اSط در�افت این اعتKارات ;ش,�د. ام9دوار�م این امر "ه شما k استفادە کن9د.  2020 vp مک کند واجد   
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The U.S. Treasury is sending out a second round of stimulus payments, and some people will 
receive the payment in the form of an Economic Impact Payments (EIP) prepaid card. The card 
is not a scam, and there are ways to cash or use the card without fees. 

 
How to Identify the Card: EIP Cards will be sent in a white envelope with the U.S. 
Treasury seal with this return address: Economic Impact Payment Card, PO Box 
247022, Omaha, NE 68124. This is this card: 
 

 

 

How to Use the Card with No Fees: Visit EIPcard.com to see the fee schedule, FAQs and 
more information. Key tips: 

▪ Use the card anywhere Visa is accepted, including online, on the phone, and at stores. 

▪ Use a surcharge-free ATM in the Allpoint network, including at Target, Walgreens, CVS, 
Kroger, Safeway, Winn Dixie and Circle K. Find an ATM near you by downloading the 
Money Network Mobile App or using the online ATM locator. At other ATMs, the ATM will 
charge a fee plus the card charges $2 after the first withdrawal. 

▪ Transfer the funds to your bank, prepaid or mobile payment account through the app or 
online. You may need to contact the provider of your other account to obtain the routing and 
account number. You can transfer up to $2,500 per day. 

▪ Go to the teller window at almost any bank or credit union. The first withdrawal, which can 
be up to $2,500, is free. Additional teller withdrawals cost $5. 

▪ Ask for cash back from a supermarket or big box store. 

▪ Call 800.240.8100 to request a free Money Network Check, which you can make out to 
anyone (i.e., a landlord, yourself). But you’ll have to wait for it in the mail, and you must log 
into your account to get a number to activate the check, so the other options may be easier. 

 
What to Do if You Threw Out the Card: Call 800.240.8100. Replacement cards are free. 

 
Keep the Card Even After It is Empty. You may be able to use it to quickly receive additional 
payments if Congress passes another stimulus bill. 

 
For more information, watch CFPB’s video explainer on EIP prepaid debit cards. 

 

The nonprofit National Consumer Law Center® (NCLC®) works for economic justice for low-income and other 
disadvantaged people in the U.S. through policy analysis and advocacy, publications, litigation, and training. 
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