
الً الستالم املبلغ. ح GetMyPaymentIL.org ملعرفة ما إذا كنت ُمؤهَّ تصفَّ

إليك ما يجب أن تعمله:

اتك الرضيبيَّة، فأنت جاهٌز! يجب أن تكون قد استلمت مبلغك  مت إقرارك الرضيبّي بالفعل واستخدمت اإليداع املبارش ملُستحقَّ إذا كنت قد قدَّ

مت إقرارك الرضيبّي ولكنك مل تدرج بياناتك املرصفيَّة، فيجب أن تستلم شيكاً ورقيَّاً أو بطاقة ائتامنيَّة مسبقة  يف حسابك املرصيّف. وإذا كنت قد قدَّ

الدفع عرب الربيد. ميكنك تتبُّع مبلغك عرب الرابط IRS.gov/coronavirus/get-my-payment سوف يطلب املوقع اإللكرتويّن منك النقر عىل 

“موافق” لتأكيد أنك مستخدٌم ُمفوَّض له.

م إقرارك الرضيبّي، فال تتخلَّف عن ذلك. فتقديم إقرارك الرضيبّي عرب اإلنرتنت عن سنة 2018 أو 2019 سوف يضعك عىل قامئة االنتظار  إذا مل تُقدِّ

الستالم الشيك بشكٍل أرسع. ال يُنظَر يف اإلقرارات الرضيبيَّة الورقيَّة حاليَّاً، ولذلك فإن تقديم إقرارك الرضيبّي عرب اإلنرتنت أفضل خياٍر لك.

الً الستالم املزيد من املال بتقديم إقرارك  اً بدرجٍة ال تستدعي تقديم إقرارك الرضيبّي، فقد تظّل ُمؤهَّ إذا كنت تعمل ولكنك تجني القليل جدَّ

لون الستالم ائتامن رضيبة الدخل املكتسبة أو غريها من االئتامنات. تحقَّق عرب اإلنرتنت ملعرفة ما إذا كان ميكنك  الرضيبّي. فكثرٌي من الناس ُمؤهَّ

.eitcoutreach.org/tax-credits/earned-income-tax-credit/eligibility استالم ائتامن رضيبة الدخل املكتسبة عرب الرابط

ة بك عرب املوقع اإللكرتويّن إلدارة اإليرادات  الً الستالم شيك التحفيز. ميكنك إدخال بيانات الدفع الخاصَّ وحتَّى إذا مل يكن لك دخٌل، فأنت ال تزال ُمؤهَّ

.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here ص لتقديم اإلقرار الرضيبّي الداخليَّة غري املُخصَّ

إذا مل يكن لديك حساٌب مرصيفّ، فقد يستغرق انتظار الشيك عرب الربيد ما يصل إىل خمسة شهوٍر. وإدخال رقم حساٍب مرصيّف لإليداع املبارش ميكن 

ص لتقديم اإلقرار  م إقرارك الرضيبّي أو تستخدم املوقع اإللكرتويّن إلدارة اإليرادات الداخليَّة غري املُخصَّ أن يساعد عىل ترسيع اإلجراءات عندما تُقدِّ

.Bank On الرضيبّي. راجع الصفحة التالية للمزيد من املعلومات حول كيفيَّة الحصول عىل حساٍب مرصيّف آمن وبأسعار معقولة من

ل لدى إدارة اإليرادات  مت فيها إقرارك الرضيبّي يف 2018 أو 2019 ومل يكن لديك حساٌب مرصيّف ُمسجَّ إذا كنت قد انتقلت منذ آخر مرٍَّة قدَّ

USA. ث عنوانك لدى إدارة الربيد األمريكيَّة. اذهب إىل مكتب الربيد مللء منوذج تغيري العنوان. النموذج متاٌح أيضاً عرب اإلنرتنت الداخليَّة، فحدِّ

.gov/post-office

ة  إذا كنت تستلم تقاعد الضامن االجتامعّي أو مساعدات املحاربني القدماء أو دخل الضامن االجتامعّي التكمييّل أو مساعدات التقاعد الخاصَّ

بالسكك الحديديَّة، فال يلزمك تقديم إقرارك الرضيبّي الستالم مبلغك. يجب أن تستلم مبلغك بالطريقة التي تستلم بها مساعداتك يف املعتاد. إذا كان 

ص لتقديم اإلقرار الرضيبّي بحلول 5 مايو/أيَّار، فسوف  لٌك أطفال دون سّن 17 ومل تُدرِجهم عىل املوقع اإللكرتويّن إلدارة اإليرادات الداخليَّة غري املُخصَّ

تحتاج للمطالبة مببلغ 500 دوالر أمرييّك لصالح الشخص التابع لك عند تقديم إقرارك الرضيبّي لسنة 2020.

لون للحصول عىل مدفوعات التحفيز االقتصادّي من الحكومة الفيدراليَّة. تُوفِّر لك ورقة الحقائق هذه ما تحتاج إىل معرفته من معلومات  معظم ُسكَّان والية إلينوي ُمؤهَّ

الستالم مبلغ التحفيز يف أقرب وقٍت ممكن.

استلم شيك التحفيز

ة بفريوس كورونا 2020 مدفوعات التحفيز االقتصادّي الخاصَّ



هل لديك أسئلٌة عن شيك التحفيز؟

نحن هنا للمساعدة.
.help@getmypaymentil.org اتّصل بنا عىل الرقم 888.553.9777 )متوفٌِّر باللغتني اإلنجليزيَّة واإلسبانيَّة( أو تواصل عرب الربيد اإللكرتويّن

ة بفريوس كورونا وبالرضائب. احذر من عمليَّات االحتيال الخاصَّ

لن تُجري إدارة اإليرادات الداخليَّة أو إدارة الخدمات االجتامعيَّة أو وزارة الخزانة األمريكيَّة اتّصاالت معك، ولن ترسل رسائل عرب الربيد اإللكرتويّن 

د إدارة اإليرادات  لتقديم منح أو مدفوعات التحفيز االقتصادّي مقابل الحصول عىل معلوماٍت شخصيَّة أو رسوٍم مسبقة أو بطاقات هدايا. ولن تُهدِّ

ة عن شيك التحفيز أو  الداخليَّة أبداً بإنفاذ القانون دون استئناٍف. ال تفتح رسائل الربيد اإللكرتويّن املفاجئة التي تعد بأنها تحوي معلومات خاصَّ

.IRS.gov/newsroom/tax-scams-consumer-alerts مدفوعات التحفيز االقتصادّي. تعرَّف إىل املزيد حول عمليَّات االحتيال الشائعة عىل

هل تحتاج للمساعدة يف تقديم إقرارك الرضيبّي؟

اناً من خالل  ٌل الستخدام برمجيَّات عرب اإلنرتنت لتقديم إقرارك الرضيبّي مجَّ إذا كنت تجني أقّل من 69,000 دوالر أمرييّك سنويَّاً، فأنت ُمؤهَّ

.IRS.gov/freefile :برنامج التقديم املجايّن من إدارة اإليرادات الداخليَّة

ميكنك اسرتداد األموال حتَّى إذا مل تكن بحاجٍة لتقديم إقراٍر رضيبّي. فبعض األشخاص الذين ال يحتاجون لتقديم إقراٍر رضيبّي ميكنهم التقديم 

الستالم أمواٍل إضافيَّة من خالل ائتامن رضيبة الدخل املكتسبة أو غريها من االئتامنات.

ح GetMyPaymentIL.org/Tax-Help أو اتّصل بـ  قد تتمكَّن من الحصول عىل املساعدة يف تقديم اإلقرار الرضيبّي من خالل Ladder Up. تصفَّ

Ladder Up عرب الرقم 312.409.1555 للمزيد من املعلومات.

استلم مبلغك بشكٍل أرسع باستخدام حساٍب مرصيفّ.

ة مثل  الحساب املرصيّف أو الحساب لدى اتّحاٍد ائتاميّن سوف يسمح لك باستالم مدفوعاٍت مثل مدفوعات املساعدات أو غريها من األموال املُهمَّ

شيكات التحفيز أو حتَّى شيك راتبك بأماٍن وبرسعٍة أكرب بينام تكون مسرتيحاً يف منزلك.

ميكنك الحصول عىل حساٍب مرصيّف آمن وبأسعاٍر معقولة من خالل Bank On Chicago، وهو جزٌء من مبادرٍة وطنيَّة. ميكن فتح حسابات 

.Wells Fargo أو U.S. Bank أو Citi أو Chase أو Bank of America بصفٍة شخصيَّة يف مواقع Bank On

سوف تحتاج إىل إحضار:

بطاقة هويٍَّة أو رخصة قيادٍة صادرة عن الوالية )أو بطاقة Matricula لبعض الحسابات(	 

رقم ضامنك االجتامعّي )أو رقم التعريف الفردّي لدافع الرضائب لبعض الحسابات(	 

يف بعض املواقع: بطاقة ائتامٍن مسبقة الدفع برصيٍد مدين أو برصيٍد دائن إلجراء مدفوعاٍت أو الستالمها. تتطلَّب بعض البنوك بطاقة ائتامٍن 	 

برصيٍد مدين أو برصيٍد دائن إلجراء اإليداع األوَّل. وتسمح بنوٌك أخرى ببدء الحساب مبُجرَّد ]استالم[ مبلغ التحفيز.

debitcard@goladderup. فرُيجى إرسال بريٍد إلكرتويّن إىل ،Matricula إذا مل تكن لديك بطاقة هويٍَّة صادرة عن الوالية أو جواز سفٍر أو بطاقة

org أو االتّصال بالرقم 888.553.9777 ملناقشة الخيارات األخرى.

.GetMyPaymentIL.org/Banking-Help تعرَّف إىل املزيد عىل



أسئلٌة شائعة

لون الستالم شيك التحفيز. الستالم املبلغ كامالً، ينبغي أن يكون 	  ٌل الستالم شيك التحفيز؟ الغالبيَّة العظمى من ُسكَّان والية إلينوي ُمؤهَّ هل أنا ُمؤهَّ

مان معاً.  مبلغ اإلقرار الرضيبّي دون 75,000 دوالر أمرييّك لغري املُتزوِّجني، و112,500 ألرباب العائالت، و150,000 دوالر أمرييّك للزوجني اللذين يُقدِّ

الً. إذا كنت تابعاً لشخٍص آخر، فأنت لست ُمؤهَّ

ل. للحصول  ولسوء الحظ، إذا كان يوجد أّي شخٍص عىل إقرارك الرضيبّي ليس لديه رقم ضامٍن اجتامعّي ساري املفعول، فال يوجد أحٌد يف العائلة ُمؤهَّ

ICIRR.org/immigrant- :-19ح صفحة موارد ائتالف إلينوي لحقوق املهاجرين والالجئني فيام يخّص وباء كوفيد عىل مساعدٍة إضافيَّة، تصفَّ

.community-resources

الً الستالم مبلغ التحفيز، فسوف تحصل عىل ما يصل إىل 1200 دوالر أمرييّك لنفسك )2400 	  ما هو مقدار املال الذي سأحصل عليه؟ إذا كنت ُمؤهَّ

ل دون سّن 17. دوالر أمرييّك للزوجني(. سوف تحصل عىل 500 دوالر أمرييّك إضافيَّة لكّل تابعٍ ُمؤهَّ

لة بالفعل لدى 	  متى سأحصل عىل املبلغ؟ ترسل الحكومة املدفوعات يف أرسع وقٍت ممكن. األشخاص الذين لديهم معلومات حساٍب مرصيّف ُمسجَّ

إدارة اإليرادات الداخليَّة سوف يستلمون مدفوعاتهم عىل أرسع وجٍه. وقد يستغرق وصول الشيكات الورقيَّة عرب الربيد ما يصل إىل خمسة شهوٍر. 

وسوف يستلم بعض األشخاص من الحكومة بطاقة ائتامٍن مسبقة الدفع برصيٍد مدين. ال تُلِْقها بعيداً! تعرَّف إىل املزيد حول كيفيَّة تفعيلها عرب 

.Consumerfinance.gov/about-us/blog/economic-impact-payment-prepaid-card

ميكنك أيضاً التحقُّق من حالة الدفع عرب IRS.gov/coronavirus/get-my-payment. سوف يطلب املوقع اإللكرتويّن منك النقر عىل “موافق” 

لتأكيد أنك مستخدٌم ُمفوَّض له. قد تكون بحاجٍة للتحقُّق كّل 24 ساعٍة.

كيف سأستلم مبلغي؟ سوف تستخدم إدارة اإليرادات الداخليَّة معلومات من إقرارك الرضيبّي لسنة 2019 أو 2018 لحساب املبلغ الذي تدفعه لك. 	 

وسوف تودع املدفوعات مبارشًة يف الحساب املرصيّف نفسه املستخدم يف إقرارك الرضيبّي. وسوف ترسل إدارة اإليرادات الداخليَّة شيكاً ورقيَّاً أو بطاقة 

موا رقم حساٍب مرصيّف عند تقديم إقرارهم الرضيبّي. مي الرضائب الذين مل يُقدِّ ائتامٍن مسبقة الدفع برصيٍد مدين إىل ُمقدِّ

ماذا يحدث يف حال إرسال مبلغي إىل حساٍب مرصيفّ عن طريق الخطأ؟ يف حال إغالق الحساب، سوف يرفض البنك املبلغ. وسوف ترسل إدارة 	 

اإليرادات الداخليَّة شيكاً ورقيَّاً إىل أحدث عنواٍن لديها يف امللف.

مت إقراراً رضيبيَّاً يف العامني املاضيني، فأنت بحاجٍة إىل التسجيل يف 	  الً الستالم مبلغٍ. ولكن، إذا مل تكن قد قدَّ ماذا إذا مل يكن يل أّي دخٍل؟ ال تزال ُمؤهَّ

IRS.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info- ص لتقديم اإلقرار الرضيبّي عرب املوقع اإللكرتويّن إلدارة اإليرادات الداخليَّة غري املُخصَّ

.here

ماذا إذا كنت أدفع مرصوفات إعالة الطفل؟ هل سأستلم مبلغاً؟ ال يزال بإمكانك استالم مبلغٍ، ومع ذلك، سوف يُخصم دين إعالة الطفل من مبلغك.	 

اٍت 	  ة مثل مساعدات الطعام أو املساعدة املُؤقَّتة للعائالت املحتاجة؟ ال. فكام هو الحال مع أيَّة مستحقَّ هل سُيؤثِّر هذا عىل املساعدات العامَّ

ة. ولن يُؤثِّر املبلغ أيضاً عىل مبالغ املساعدات التي تستلمها. رضيبيَّة، لن تُؤثِّر هذه املدفوعات عىل أهليَّتك الستالم املساعدات العامَّ

لني الستالم شيكات التحفيز. ولكن، ال يزال بإمكانك استالم مبلغ إذا كنت 	  ماذا إذا كنت مسجوناً سابقاً أو حالياً؟ األفراد املسجونون حالياً ليسوا ُمؤهَّ

مت إقرارك الرضيبّي يف 2018 أو 2019 وكان لديك رقم ضامٍن اجتامعّي وكان دخلك دون خّط الفقر، فسوف تستلم مبلغاً. مسجوناً سابقاً. إذا قدَّ

ح أن تعترب تابعاً. 	  لون؟ إذا كنت تدرس يف الُكليَّة بدواٍم كامل وكنت دون سّن 24 وتتلقَّى دعامً ُمكثَّفاً من والديك، فمن املُرجَّ ب الكُليَّات ُمؤهَّ هل طُالَّ

لون. إذا أصبحت مستقاّلً )غري تابعٍ( يف  مون أكرث من نصف دعمهم املايّل فهم ُمؤهَّ ب بدواٍم كامل الذين يُقدِّ ا الطاُلَّ ب شيكاً. أمَّ لن يتلقَّى أولئك الطاُلَّ

2020، فيمكنك املطالبة مببلغك عند تقديم اإلقرار الرضيبّي لسنة 2020.

ماذا لو كانت مبلغي التحفيزّي منخفضاً للغاية؟ قد يكون مبلغك منخفضاً للغاية إذا كان أحدث إقراٍر رضيبّي لك ال يعكس وضعك الحايّل. كام 	 

الت األخرى الستالم مبلغ 500 دوالر أمرييّك. إذا كنت تعتقد أن مبلغك منخفٌض للغاية،  ينبغي أن يكون التابعون دون سّن 17 وأن يستوفوا املُؤهَّ

IRS.gov/newsroom/why-the-economic-impact- فيمكنك املطالبة ببقيَّته عند تقديم إقرارك الرضيبّي لسنة 2020. تتوفَّر معلوماٌت أكرث عرب

.payment-amount-could-be-different-than-anticipated



ص لتقديم اإلقرار الرضيبّي لتسجيل الحصول عىل شيك التحفيز. مثال ذلك،  ميكن لبعض األشخاص استخدام املوقع اإللكرتويّن إلدارة اإليرادات الداخليَّة غري املُخصَّ

ة بالسكك الحديديَّة أو مساعدات املحاربني  إذا مل يكن لك دخٌل وال تستلم مساعدات الضامن االجتامعّي أو دخل الضامن االجتامعّي أو مساعدات التقاعد الخاصَّ

الً للحصول عىل أيَّة ائتامناٍت  القدامى، فإن هذا املوقع اإللكرتويّن خياٌر جيِّد لك. وإذا كان دخلك منخفضاً للغاية ومل تكن بحاجٍة لتقديم إقراٍر رضيبّي ومل تكن ُمؤهَّ

ص لتقديم اإلقرار الرضيبّي. ملعرفة املزيد حول ما إذا كان يجب عليك  رضيبيَّة، فيمكنك أيضاً استخدام هذا املوقع اإللكرتويّن إلدارة اإليرادات الداخليَّة غري املُخصَّ

.GetMyPaymentIL.org/Tax-Help ح تقديم إقراٍر رضيبّي للحصول عىل أمواٍل إضافيَّة أو استخدام هذا املوقع اإللكرتويّن، فتصفَّ

IRS.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment- مون غري املطالبني بتقديم إقراٍر رضيبي ميكنهم التسجيل للحصول عىل شيكات التحفيز عرب املُتقدِّ

ح املوقع اإللكرتويّن. info-here. جهِّز ما ييل قبل تصفُّ

االسم كامالً

تاريخ امليالد

رقم ضامٍن اجتامعّي ساري املفعول

العنوان الربيدّي الحايّل

عنوان الربيد اإللكرتويّن أو رقم الهاتف الخلوّي الذي ميكنك استالم رسائل نصيَّة عليه

ما إذا كان بإمكان شخٍص ما اإلقرار بأنك تابٌع له )نعم أو ال(

إن أمكن، رخصة قيادٍة أو بطاقة هويٍَّة صادرة عن الوالية، مع تاريخ اإلصدار وتاريخ انتهاء الصالحيَّة

رقم التعريف الشخيّص لحامية الهويَّة )IP PIN( الذي استلمته من إدارة اإليرادات الداخليَّة يف وقٍت سابق من هذه 

السنة، إذا كان لديك. من املفرتض أن تكون إدارة اإليرادات الداخليَّة قد أرسلت لك هذا الرقم يف خطاٍب*.

م إقراراً رضيبيَّاً عن سنة 2018( أو رقم  ل لسنة 2018 )صفر دوالر أمرييّك إذا مل تُقدِّ إن أمكن، إجاميّل الدخل املُعدَّ

التوقيع املُكوَّن من 5 أرقاٍم من إقرارك الرضيبّي لسنة 2018.

لكّل طفٍل تابع تدعمه دون سّن 17:

االسم

رقم الضامن االجتامعّي أو رقم التعريف لدافع الرضائب عن التبّني

عالقته بك أو برشيك حياتك

أمٌر اختيارّي: قد يُطلب منك التأكيد عىل مبالغ القروض السابقة للتحقُّق من هويَّتك.

طريقة استالم أموالك:

حساب مرصيّف وأرقام الربط املرصيّف، 	

أو حساب بطاقٍة ائتامنيَّة مسبقة الدفع برصيٍد مدين وأرقام الربط املرصيّف، 	

ٍة تصل إىل خمسة شهوٍر الستالم  	 أو العنوان الربيدّي الستالم الشيك الورقّي )مالحظٌة: قد تضطِّر لالنتظار ملدَّ

الشيك الورقّي(

*ال تتوفَّر أرقام التعريف الشخصيَّة لحامية الهويَّة سوى لبعض األشخاص.مايو/أيَّار 2020

املوقع اإللكرتويّن إلدارة اإليرادات الداخليَّة 

ص لتقديم اإلقرار الرضيبّي غري املُخصَّ
ما تحتاج لتحضريه


