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 :سلسلہمحرک رقم کا دوسرا 

 کا آغاز ريکوری ريبيٹ

 سے  2020دسمبر 

 

نے تيار کيا ہے۔ يہ مشاورتی بيان قانونی مشوره نہيں ہے، اور نہ ہی يہ  (Legal Aid Society) دستبرداری کا اعالن: يہ سرکاری مشاورتی بيان ليگل ايڈ سوسائٹی
مشورے کا متبادل ہے۔ اس ميں درج معلومات اس دستاويز کے نيچے موجود ورژن کی تاريخ کے مطابق تازه ترين ہيں، اور اميگريشن، ٹيکس، اور/يا فوائد کے ماہر کے 

 ان ميں تبديلی کی جا سکتی ہے۔ 
 

 کيا ہے؟ (CAA)کنسوليڈيٹڈ اپروپريشن ايکٹ (يکجا تصرفی ايکٹ)  کا  2021

CAA  ٹرلين ڈالر کا قانون ہے، اور اس ميں 2.3کرده ميں وفاقی حکومت کی جانب سے جاری  2020دسمبر COVID-19  کی
  :شامل ہيں۔ اس قانون کے کئی مختلف حصے ہيں، جن ميں شامل ہيں شقيںوالی  مقابلہ کرنے والیعالمی وباء کا 

يا "محرکاتی چيکس" بهی کہا جاتا ہے) کے ذريعے  [EIP] ريکوری ريبيٹ کريڈٹ (جسے اکنامک امپيکٹ پيمنٹس ●
  کے ليے رقم، افراد

 بے روزگاری کی بيمہ پر اضافی فوائد، اور  ●

 وفاقی ٹيکس کے مخصوص کريڈٹس ميں تبديلی۔ ●

 

کی پيشگی ادائيگياں ہوتی ہيں۔ اس طرح، آپ  (RRC) نوٹ: اقتصادی اثرات کی ادائيگياں ريکوری ريبيٹ کريڈٹ
 کہا گيا ہو گا۔ RRC کو EIP پر ريٹرنکے ٹيکس  2020ديکهيں گے کہ آپ کے 

 

 ريکوری ريبيٹ کيا ہوتا ہے؟

کی عالمی وباء کے دوران حکومت کی جانب  COVID-19 ريکوری ريبيٹ فراہم کرتا ہے، جوکہ CAAديگر چيزوں کے عالوه،
$ سے کم رہی؛ ايسے شادی شده جوڑے جن 75,000ادائيگيوں کا دوسرا سلسلہ ہے۔ يہ ان افراد کو جاتا ہے جن کی آمدنی سے 

$ 112,500$ سے کم رہی؛ اور ٹيکس کی ادائيگی کرنے والے گهرانوں کے سربراہان کو جن کی آمدنی 150,000کی آمدنی 
  پ کے ٹيکسز پر ايڈجسٹ شده مجموعی آمدنی پر مبنی ہيں۔کے ٹيکس سال کی ہيں اور آ 2020سے کم رہی۔ يہ رقوم 

 

 ہے؟ اہوت کتناريکوری ريبيٹ 

 ہے۔ ہوتا$ 600$ اور فی اہل بچے کے ليے بهی 600ريکوری ريبيٹ فی اہل فرد کے ليے 

 

 ريکوری ريبيٹ کے ليے کون اہل ہے (اور کون نہيں ہے)؟

سال کی محرک ادائيگيوں ميں کچه تبديلياں کی گئی ہيں۔ حاليہ ريکوری ريبيٹ کا اہل  گزشتہايکٹ کے تحت  CARES 2020مارچ 
کے حامل ايک ايسے بالغ فرد ہوں جو فی الوقت مالزمت کے  (SSN) ہونے کے ليے، يہ الزم ہے کہ آپ سوشل سکيورٹی نمبر

  ۔ز پر منحصر ہيںليے موزوں ہوں، اور نہ ہی آپ پر يہ دعوٰی کيا گيا ہو کہ آپ کسی اور کے ٹيکس

 

 ہيں۔ اہلناکے حامل ہيں، تو آپ  (ITIN) اگر آپ صرف انڈيويجوئل ٹيکس پيئر آئيڈينٹيفيکيشن نمبر

 

کا حامل ہے، تو وه اس صورت ميں اہل ہو گا، اگر آپ کے  (ATIN) اگر آپ کا بچہ اڈاپشن ٹيکس پيئر آئيڈينٹيفيکيشن نمبر
موجود ہو۔  SSNپاس
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 يا SSNs موجود ہے اور آپ اميگريشن کی مخلوط حيثيت سے تعلق رکهنے والے خاندان کا فرد ہيں، تو SSN اگر آپ کے پاس

ATINs   ہيں جو نااہلہيں، اور خاندان کے وه ديگر افراد  اہلکے حامل خاندانی افراد ريکوری ريبيٹ حاصل کرنے کے ITINs 

 سرے سے کوئی نمبر ہی نہيں ہے۔کے حامل ہيں يا جن کے پاس 

 

کے حامل   ITINکے ريکوری ريبيٹ سے آنے والی ايک مثبت تبديلی ہے، جس کے تحت 2020: يہ مارچ نوٹ
 شريک حيات کے باعث پورے کنبے کو نااہل قرار دے ديا گيا تها۔

 

 مجهے کيا کرنا ہو گا؟

 :اگر ،یپڑے گ ںيضرورت نہ یکو کچه کرنے ک آپ کو موصول ہو گا، اور آپ از خود ٹيبير یکورير ںياس صورت م

 ہو، ايجمع کروا ٹرنير کسيٹ ےيکے ل 2019نے  آپ •

 ہو، ايجمع کروا ٹرنير کسيٹ ےيکے ل 2018نے  آپ •

 ہو، اينان فائلرز ٹول کا استعمال ک ےيکے ل یگ يمحرک ادائ یک 2020سے پہلے  2020نومبر،  22 •

 ) حاصل کرتے ہوں،ںياور پسماندگان شامل ہ یمعذور ٹائرمنٹ،ير ںيفوائد (جس م یورٹيسک  سوشل •

 کے فوائد حاصل کرتے ہوں، (SSI) انکم یورٹيسک  منٹليسپل •

 ايفوائد حاصل کرتے ہوں،  ٹائرمنٹيروڈ ر لير •

فوائد موصول ہوتے  (C&P) نشنيپ نڈيا شنيکمپنس VA ںيہونے والے فرد ہوں جنہ ديان سے مستف اي یسابقہ فوج سےيا •
  ۔ںہو

 

 ٹيبير یکوريخودکار ر کيا ںيجمع کروائے جانے کے بعد، آپ اس صورت م ٹرنير کسيجانب سے ٹ یبار آپ ک کي: انوٹ
خودکار  یبه یگ يادائ ےيپر پورا اترتے ہوں۔ ہر اس شخص کے ل اريمع یتياہل گريکے اہل ہوں گے، اگر آپ مذکوره باال د

 ہو۔ ايجمع کروا ٹرنير کسيآسان ٹ رعمليکے ز IRS جس نے یپر ہو گ ادوںيبن

 

 ميں کس طرح سے درخواست دوں؟

سرے سے نہ ہونے  ايہونے  یکم آمدن ںيم 2018 اي 2019آپ نے  ں،يحامل نہ یکے به یسے کس ںياگر آپ مذکوره باال فوائد م
 ںياپنا اندراج نہ ںيکے پاس نان فائلر ٹول م IRS.gov سے قبل 2020نومبر،  22کروائے، اور آپ نے  ںيجمع نہ کسزيکے باعث ٹ

 کسيانکم ٹ یکا وفاق 2020بجائے، آپ پر الزم ہے کہ اپنا  ی۔ اس کیہو گ ںيموصول نہ یگ يئخودکار ادا کيتو اب آپ کو ا ا،يکروا
 ۔ںيحاصل کر ٹيبير یکوريسے ر 30 الئن یک یواپس یاور اپن ،ںيجمع کروائ ںيم 2021 ٹرنير

 

  ؟یسال سے کم ته 17عمر  یک یسے کس ںيبچوں م رےيتک م 2019دسمبر،  31ہو گا اگر  ايک ںياس صورت م

$ کے 600 ںيم ٹيبير یکورير یسال سے کم ته 17تک  2019دسمبر،  31عمر  یخودمختار نہ ہونے واال ہر وه بچہ جس ک
اس طرح سے جمع کروائے تهے کہ جس کے تحت آپ  کسزيٹ ںيم 2018 اي 2019اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ نے 

 یکچه کرنے ک ےي$ حاصل کرنے کے ل600 یبچہ  اضاف یف واہل تهے، تو آپ ک گريکے بچے خودمختار نہ تهے اور بصورت د
ممکنہ  ںيسال سے کم ہونا الزم ہے۔ (اس م 17عمر  یختتام پر بچے کسال کے ا کسيجانب سے مستعمل ٹ یک IRS ۔ںيضرورت نہ

ہو اور جو آپ کے ساته  ايگ دياجانب سے  یک یجنسيا سمنٹيمستند پل یکس ںيجنہ ںيشامل ہوتے ہ یبچے به یطور پر وه رضاع
 )نصف سال سے زائد عرصہ ره چکے ہوں۔

 

سال  17عمر  یجن ک ںيبچے موجود ہ سےيا ںيکروائے اور آپ کے گهر م ںيجمع نہ کسزيٹ ںيم 2018 اي 2019اگر آپ نے 
 ہي۔ اس کے عالوه، ںيجمع کروائ ٹرنير کسيٹ ےي$ حاصل کرنے کے ل600 یبچہ اضاف یکہ ف ئےيسے کم ہے، تو آپ کو چاہ

 کے حامل ہوں۔  ATINs اي SSNs اور وه ں،يپر منحصر ہ کسزياور کے ٹ یجائے کہ وه کس اينہ ک یٰ دعو ہيالزم ہے کہ بچوں پر 

 

تاہم  ں،يہ ںيبرائے اطفال کے اہل نہ یگ ياس سے زائد ہے ادائ ايسال   17عمر  یخودمختار نہ ہونے والے وه افراد جن ک اگرچہ
جن کا شمار  ںيپر دعوے کے اہل ہو سکتے ہ ٹيبير یکوريہونے والے وه افراد ر ٹيجوئيگر ںيم یکالج کے طلباء اور حال ہ

جا سکتا۔ ايں کينہ ںيخودمختار نہ ہونے والے افراد م
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  مجهے کتنا ملے گا؟
پر  ٹرنير کسيکے ٹ 2020تعداد اور اس امر پر منحصر ہے کہ آپ کے  یرقم آپ کے اہل خانہ ک یک ٹيبير یکوريآپ کے ر

 یگے جس کے بچے نہ ہوں اور آمدن ںي$ مل600شده فرد کو  یشاد ريغ سےيا کي۔ ایجائے گ یاطالع د یک یآمدن یکتن
اس سے کم ہو اور  اي$ 150,000 یآمدن یگے جن ک ںي$ مل1200شده جوڑے کو  یشاد سےيا کياس سے کم ہو۔ ا اي$ 75,000

اس سے کم ہو۔ تاہم،  اي$ 112,500 یآمدن یگے جس ک ںي$ مل600سربراه کو  لويگهر سےيبهرنے والے ا کسيبچے نہ ہوں۔ ٹ
بچہ  یاضاف یکم عمر فسال سے  17ہے۔  ی$ کم ہو جات5$ سے 100کے ہر  یرقم آمدن یک ٹيبيان سطحوں پر، ر یک یآمدن

  $ کے اضافے کا باعث بنے گا جو خودمختار نہ ہو۔600 ںيم منٹيپ کٹياکنامک امپ

 

 کب ملے گا؟ ٹيبير یکوريمجهے ر

دسمبر،  29 اںيگيادائ یابتدائ یبراه راست ڈپازٹ ک کنيہے، ل 2021 ،یجنور 4 خيتار یسرکار یک یگ يادائ یک ٹيبير یکورير
 جا چکے تهے۔ ےي، بروز بده سے ارسال کرنے شروع ک2020دسمبر،  30 کسيچ ی۔ کاغذںيته یشروع ہو گئ یسے آن 2020

 

 اي۔ مجهے کیته ںيرقم شامل نہ یاضاف ےيبچوں کے ل رےيم ںيمل چکا ہے اور اس م ٹيبير یکورياپنا ر یپہلے سے ہ مجهے
 ئے؟يکرنا چاہ

 ےيبچے کے ل یسال سے کم عمر ف 17تو آپ کو  یہوئ ںيکے ساته موصول نہ ٹيبير یکوريرقم اس سال کے ر ہيآپ کو  اگر
  ۔سکتا ہے جمع کروانا پڑ ںيم 2021 ٹرنير کسيکا ٹ 2020اپنا  ےيرقم حاصل کرنے کے ل یاضاف ی$ ک600

 

سوشل  کيسے صرف ا ںيہم م کنيجمع کروائے ہوں، ل کسزينے مشترکہ طور پر ٹ اتيح کيشر رےينے اور م ںياگر م
 ہو گا؟ ايک ںيکا حامل ہو تو اس صورت م ITIN نمبر جبکہ دوسرا یورٹيسک

کر  ںيحاصل نہ ہيحاصل کر سکتا ہے، جبکہ دوسرا  ٹيبير یکورير اتيح کيکا حامل شر SSN ہے۔ ںيمسئلہ نہ دياب مز زيچ ہي
 سکتا۔

 

 واپس ادا کرنا ہو گا؟ ٹيبير یکوريمجهے ر ايک
جاتا۔ آپ کو اس وقت  ايل ںيواپس نہ ںيصورت م یبه یکس ںيہے جو مستقبل م ڈٹيکر کسيٹ ديجد کيا ٹيبير یکوري۔ رںينہ یج

سے  زياور چ یبه یکس ہيہو۔  ايسے وصول ک قےيآپ نے جائز طر ہيجب تک کہ  ںيضرورت نہ یتک اسے واپس ادا کرنے ک
 ہے۔ یگ يادائ باز یک کسيٹ ہي ں؛يقرض نہ یکوئ ہيکاٹا جاتا۔  ںينہ

 

 چارج بنا سکتا ہے؟ یمجهے عوام ايمجهے نقصان پہنچا سکتا ہے  ںيکے مقاصد کے سلسلے م شنيگريام ٹيبير یکورير ايک

کے سلسلے  شنيگرياس وقت تک ام ہيبنتا۔  ںيچارج کا باعث نہ یعوام ےيکے مقاصد کے ل شنيگريام ٹيبير یکوري۔ رںينہ یج
 ہو۔ ايوصول ک ںيآپ نے جائز انداز ميہ بنے گا جب تک کہ  ںينتائج کا باعث نہ یمنف ںيم

 

 نااہل ہو جاؤں گا؟ ےيان کے ل ںيم اي یواقع ہو گ یکم ںيفوائد م یحکومت رےيکے باعث م ٹيبير یکورير ايک

ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ اسے  یقسم ہوت کيا یک یگ يباز ادائ یک کسيٹ یجانے وال یبار ک کيمحض ا ٹيبير یکوري۔ رںينہ یج
، (فوڈ اسٹامپس) SNAP، (Medicaid)ڈيک يڈيمعاونت، م یعوام ںيجا سکتا، جن م ايک ںيشمار نہ یآمدن ںيفوائد م یحکومت سےيا

SSIاور8 کشني، س ،  NYCHA ۔ںيشامل ہ 

 

SSI ںيحد سے تجاوز نہ ی) کےي$ (جوڑوں کے ل3,000 ايطور پر)  ی$ (انفراد2,000 یماه تک وسائل ک 12رقم  ہي ے،يکے ل 
سال سے زائد  60$ (2,000 یماه تک وسائل ک 2کے ماه کے بعد  یوصول ہيہمارا ماننا ہے کہ  ے،يمعاونت کے ل ی۔ عوامیکرت

  ۔یکرت ںينہ اوزحد سے تج ی$) ک3,000 ںيصورت م یعمر ہونے ک

 

 ں؟يجانے سے مشروط ہ ےياکٹهے ک ٹسيبير یکورير ايک

 ںينہ یتالف یقرضوں ک یاستير اي یقسم کے وفاق یبه یاور کس ں،يجانے سے محفوظ ہ ےياکٹهے ک ٹسيبير یکوري۔ رںينہ یج
 یسے به ابياِمتناع  ےيکے ل یگ يادائ یقرض ک یذات ںيشامل ہے۔ انہ یمعاونت برائے اطفال به ںيگے، جن م ںيگردانے جائ

  محفوظ رکها جاتا ہے۔
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 ہو گا؟ ايسے مجهے موصول ہو جائے تو ک ینا اہل ہوں، اور غلط ےيکے ل ٹيبير یکورير ںياگر م

 ئےيملنا چاہ ںيحد سے زائد ہونے کے باعث نہ کيا یآمدن یمال ہے جبکہ آپ کو اپن ٹيبير یکورير ںيآپ کو اس صورت م اگر
سلسلہ تها، اور ہم  یہي ںيم وںيگ يمحرک ادائ یکرے گا۔ گزشتہ سال ک ںيآپ سے واپس طلب نہ ہي IRS تها، تو ہمارا ماننا ہے کہ

 ۔ںيتوقع کرتے ہ یہي یں بهيکے سلسلے م ٹسيبير یکوريموجوده ر

 

موصول ہوتا ہے، تو  ٹيبير یکوريسے ر یآپ کو غلط یپهر به کنيل ںيکے باعث نا اہل ہ تيثيح یک شنيگريام یاگر آپ اپن تاہم،
 ۔ںيکو واپس لوٹا د IRS ہي ےينتائج سے بچنے کے ل یممکنہ منف ںيکے سلسلے م شنيگريکہ آپ ام ںيہ تےيہم مشوره د

 

 وںيگ يافراد محرک ادائ ديکہ مق ايک یٰ نے دعو IRS طور پر یابتدائ ے،يکے ل وںيگ يمحرک ادائ یجانے وال یک یسال جار گزشتہ
 یچاره جوئ یجائے۔ قانون یکو واپس لوٹا د IRS رقم یجانے وال یفرد کو ادا ک ديمق یبه یکس یدرخواست ک ہياور  ںيکے اہل نہ

 ديق یسے اب تک کس 2020مارچ،  27 ںيجنہ ںيافراد فائده حاصل کر سکتے ہ سےيسلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ا ہيکے باعث اب 
  ہوتا ہے۔ یپر به ٹسيبير یکوريپر پورا اترتے ہوں۔ اس کا اطالق موجوده ر اريمع یتيہو تاہم وه اہل ايگ ايک ديق ںيم ليج ايخانے 

 

جانے واال  ايادا کدرخواست کرتا ہے کہ ہر اس شخص کو  IRS اور ںياداره، تاحال نا اہل ہ یراتيخ اي نيزم یکوئ ايافراد،  مرحوم
  سے قبل وفات پا چکا تها۔ یوصول یک ٹيبيجائے جو ر ايکو واپس لوٹا IRS ٹيبير

 

 

 عيتوس ںيفوائد م یامپالئمنٹ انشورنس کے معاوضہ جات ان

ہفتہ  یف ںيہے، اور ان م یگئ یکر د عيتوس یہفتوں ک 11 یافضا ںيکے معاوضے کے باقاعده فوائد م (UI) امپالئمنٹ انشورنس ان
طور پر نا اہل  یتيشامل ہے جو روا یبه (PUA) ان امپالئمنٹ اسسٹنس مکيپنڈ ںيجائے گا۔ اس م اي$ کا اضافہ ک300 یاضاف

  دار يکيکے کارکنان اور آزاد ٹه شتيمع یروزگار پر مبن یکہ عارض سےيہے، ج یکرت فراہمکے فوائد  UI ہونے والے کارکنان کو
 

 عيتوس یہفتوں) ک 50 ادهيسے ز ادهيہفتوں (مشترکہ طور پر ز 11 یبه ںيم (PEUC) شنيان امپالئمنٹ کمپنس یمرجنسيا مکيپنڈ
 یمدت کے بعد به یہفتوں ک 26 یاريمع یک 2021مارچ  14۔ یکو ختم ہو گ 2021مارچ  14 عاديم یاور اس ک یجائے گ یک

گے جب تک کہ انہوں نے اپنے فائدے  ںيوصول کرتے رہ ہيتک  2021 ل،ياپر 5 ںيفوائد حاصل کرنے والے افراد اس صورت م
  ۔ہو ايحد سے تجاوز نہ ک ادهيسے ز ادهيز یکے ہفتوں ک

 

 UI ۔ صرف وه کارکنانیجائے گ یک عيتوس ںيفنڈنگ م یوفاق ےيکے ل استوںير یاپنے انتظار کے ہفتے سے دستبردار ہونے وال

ہفتہ  یکے معاوضے کے حصے کے طور پر ف یکے بے روزگار یمخلوط کمائ ےيسے متفق ہونے کے ل یگ يادائ یاديکم بن یک
  $ کماتے ہوں۔5,000سے کم از کم  زمتمال یفائدے کے اہل ہوں گے جو ذات ی$ کے اضاف100

 

 ڈٹيکر کسياور ارنڈ انکم ٹ ڈٹيکر کسيچائلڈ ٹ

کہا جاتا ہے) کا حساب  یبه [EIC] ڈٹيجسے ارنڈ انکم کر) (EITC) ڈٹيکر کسياور ارنڈ انکم ٹ (CTC) ڈٹيکر کسيٹ چائلڈ
الزم ہے کہ مکمل  ہي ے،يکے ل ڈٹيجائے گا۔ ہر کر ايلگا ںيمختلف انداز م ںيکے مقابلے م یماض ےيسال کے ل کسيکے ٹ 2020

مخصوص رقم موجود ہو۔  کيا یآمدن ک یگئ یتعداد کے حساب سے، کمائ یآپ کے پاس اہل خانہ ک ے،يکا اہل ہونے کے ل ڈٹيکر
لوگوں  سےيکام کے اوقات کم ہو جانے کے باعث بہت سے ا ايکهونے  ںيوباء کے دوران، مالزمت یتاہم، ممکن ہے کہ اس عالم

 ڈٹسيہے کہ ممکن ہے کہ آپ ان کر بکا مطل یکم آمدن ںيم 2020 ونکہيہو، جو عموماً اہل ہو سکتے تهے۔ ک یکم رہ یآمدن یک
 EITC اور CTC کے 2020سال  کسيشق شامل ہے جو آپ کو ٹ یسيا کيا ںيکے نئے قانون م ٹيبير یکوريکے اہل نہ ہوں، ر

کے  ڈٹسيہے کہ اس سے آپ کو کر ديہے۔ ام یتيمال کرنے دآمدن کا استع یہوئ یکمائ یک 2019 یاپن ےيکا حساب لگانے کے ل
  ۔یمدد ملے گ ںياہل ہونے م ےيل
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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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https://www.nclc.org/images/pdf/special_projects/covid-19/EIP_Envelope_Example.pdf
https://www.eipcard.com/faq
https://www.eipcard.com/fee-schedule
https://www.eipcard.com/faq
https://www.allpointnetwork.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.firstdata.moneynetwork&hl=en_US
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