
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Will I receive a stimulus check? And if so, how much will I get? 

Stimulus check eligibility is based off your income in 2018 or 2019-- whichever is the most recent tax data 
that the IRS has on file. You must have a valid Social Security Number and have filed your 2018 OR 2019 
taxes in order to receive a check. 

Individuals making up to $75,000 will receive a full stimulus check payment of $1200. 
Married couples filing jointly, who together have an income of up to $150,000 will receive a full stimulus 
check payment of $2400. 
Families with children under the age of 17 will receive $500 for each child. 

For filers making over these amounts ($75,000 for individuals or head of households, and $150,000 for 
married couples), the payment amount will be reduced by $5 for every $100 you make over $75k. Any 
individual making over $99k will not receive anything. The income thresholds are doubled for married 
couples. 

 

 

Since the IRS uses information about your yearly income to determine eligibility for the stimulus 
check, you must have filed your taxes in 2018 OR 2019 to receive one. If you haven't yet filed 
your taxes for 2019, you still can-- the tax deadline has been extended to July 15, 2020. You will 
also need to have a valid Social Security Number. 

Once you've filed your taxes, you don't have to do anything. The IRS will handle automatically 
sending you the payment. 

How and when will I receive my check? 

 
If the IRS has your bank account information on file, you will receive your check via direct deposit. 
When filing their taxes, many people include their bank information so that they can receive their 
tax return through direct deposit. If you have provided this information to the IRS, all you will have 
to do is wait for the electronic payment to automatically appear. The IRS has stated that that the 
automatic payments will begin to be posted the week of April 13. 

If the IRS doesn't have your bank account information on file, you will receive a check in the mail. 
This process will unfortunately take longer than the automatic payment. The IRS has stated they 
will start mailing checks out the week of May 4. 

 

I haven't had to file taxes for the last couple years. Can I still receive a stimulus check? 
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Will I have to pay this stimulus check back or pay taxes on what I receive? 

No. The stimulus check is technically an advance on a 2020 tax credit. This means that it is a tax 
credit that will be a part of your 2020 tax filing, but you are getting it now, based on your filing 
information in 2019 or 2018. You will not have to 

 pay this stimulus check back or pay taxes on this check. 

If you have a baby in 2020, you will receive the $500 child credit when you file your 2020 taxes in 
early 2021. 
If you were over income eligibility in 2019, but have reduced income in 2020 that would qualify 
you, you will receive the credit when you file your 2020 taxes in early 2021. 

 
 
قانون المساعدة في مكافحة فيروس كورونا واإلغاثة  

 (: شيكات اإلعانةCARESواألمن االقتصادي )
 

هو تضمين شيكات اإلعانة: وهي  (CARES) في قانون المساعدة في مكافحة فيروس كورونا واإلغاثة واألمن االقتصاديمن بين أكثر العناصر ترقبًا 
اعد األشخاص مدفوعات مباشرة تُرسل للعديد من األسر األمريكية. حتى اآلن، تعرف شيكات اإلعانة هذه بأنها  مدفوعات لمرة واحدة فقط من شأنها أن تس

 وتلبية احتياجاتهم األساسية، باإلضافة إلى توفير تدفق نقدي قد يساعد في الحفاظ على االقتصاد ومنعه من التدهور.على دفع فواتيرهم 
 

 هل سأتلقى شيك إعانة؟ وإذا تلقيته، ما المبلغ الذي سأحصل عليه؟
المدرجة في ملف  -رار الضريبي أيهما يحتوي على بيانات اإلق --2019أو  2018يعتمد استحقاق شيك اإلعانة على دخلك في عام 

بشكل أكبر. يجب أن يكون لديك رقم ضمان اجتماعي ساري وأن تكون قد قدمت إقرارك الضريبي لعام  -مصلحة الضرائب األمريكية 
 الستالم الشيك. 2019أو  2018

 دوالًرا أمريكيًا.  1200دوالًرا أمريكيًا شيك إعانة كامل بقيمة  75,000سيتلقى األشخاص الذين يصل دخلهم إلى  •

 دوالًرا أمريكيًا.  2400دوالًرا أمريكيًا شيك إعانة كامل بقيمة  150,000سيتلقى األشخاص الذين يصل دخلهم إلى  •

 دوالًرا أمريكيًا لكل طفل.  500عاًما مبلغ  17التي تعيل طفاًل يبلغ من العمر أقل من  ستتلقى األسر •

دوالًرا  150,000دوالًرا أمريكيًا لألفراد أو أرباب األسر، و 75,000بالنسبة لمقدمي البيانات الذين يتعدى دخلهم هذه المبالغ )
دوالًرا أمريكيًا تجنيه في حال كان دخلك يزيد  100دوالرات أمريكية لكل  5 أمريكيًا للمتزوجين(، سيتم تخفيض المبلغ المدفوع بمقدار

ألف دوالًرا أمريكيًا لن يتلقوا أي شيء. ستتضاعف الحدود  99ألف دوالًرا أمريكيًا. جميع األشخاص الذين يفوق دخلهم  75عن مبلغ 
 المسموحة للدخل للمتزوجين.

 

  اص بي؟ما الذي يجب القيام به لتلقي الشيك الخ
نظًرا ألن مصلحة الضرائب األمريكية تستخدم البيانات ذات الصلة بدخلك السنوي لتحدد ما إذا كنت مستحقًا لتلقي شيك 

الستالم الشيك. إذا لم تكن قد قدمت  2019أو  2018اإلعانة أم ال، يجب أن تكون قد قدمت إقرارك الضريبي لعام 
. يجب أن يكون 2020يوليو  15فقد تم تمديد المدة إلى  --ك القيام بذلك، مازال يمكن2019إقرارك الضريبي عن عام 

لديك أيًضا رقم ضمان اجتماعي ساري. بمجرد تقديم إقرارك الضريبي، لن يكون عليك القيام بأي شيء آخر. ستعمل 
 مصلحة الضرائب األمريكية على إرسال المبلغ لك آليًا.

 

 كيف ومتى سأتلقى الشيك الخاص بي؟
إذا كان لدى مصلحة الضرائب األمريكية بيانات حسابك البنكي، فستتلقى الشيك من خالل اإليداع المباشر. عندما يقدم 

األشخاص إقراراتهم الضريبية، يدرج العديد منهم بيانات حساباتهم البنكية لكي يتمكنوا من استالم عائدات الضرائب عن 
لحة الضرائب األمريكية بهذه البيانات، فكل ما سيكون عليك فعله هو انتظار طريق اإليداع المباشر. إذا كنت قد زودت مص

المدفوعات اإللكترونية للظهور آليًا. ذكرت مصلحة الضرائب األمريكية أنه سيتم البدء في إرسال المدفوعات اآللية اعتباًرا 
، ستتلقى الشيك عن طريق البريد. لألسف أبريل. إذا لم يكن لدى مصلحة الضرائب األمريكية بيانات حسابك البنكي 13من 

تستغرق هذه العملية وقتًا أطول من الدفع اآللي. ذكرت مصلحة الضرائب األمريكية أنهم سيرسلون الشيكات عن طريق البريد 
 مايو.  4ابتداء من 

 

 لم يكن لدّي إقرار ضريبي في العامين الماضيين. هل مازال يمكنني تلقي شيك اإلعانة؟ 
، فإنه يحق لك الحصول على شيك اإلعانة. ولكن يجب 2019يكن لديك دخاًل أو كان دخلك منخفًضا جًدا في عام إذا لم 

. لن يكلفك ذلك شيئًا ولن يتم فرض غرامة عليك. يسري ذلك أيًضا على من 2019عليك تقديم اإلقرار الضريبي لعام 
( أو برامج مساعدة TANFاعدة المؤقتة لألسر المحتاجة )يتلقون اإلعانات عن طريق برامج المساعدات مثل برنامج المس

(. ليس على HEN( أو برنامج اإلسكان واالحتياجات األساسية )ABDكبار السن والمكفوفين وذوي القدرات الخاصة )
األشخاص الذين يتلقون دخل الضمان االجتماعي أو المتقاعدين في السكك الحديد تقديم إقرار ضريبي. لدى مصلحة 

 رائب األمريكية بيانات الدخل الخاصة بهم وعنواين بريدهم.الض
 
 

 هل يجب رد مبلغ شيك اإلعانة أو دفع ضرائب على المبلغ الذي أتلقاه؟ 
. يعني ذلك أن االئتمان 2020ال، ألن مبلغ شيك اإلعانة يعتبر من الناحية التقنية مبلغ مقدًما على االئتمان الضريبي لعام 

ولكن ستحصل عليه اآلن بناًء على بيانات اإلقرار  2020ا من اإلقرار الضريبي المقدم عن عام الضريبي سيكون جزءً 
. كما يعني ذلك أنك لن تضطر إلى رد مبلغ شيك اإلعانة هذا أو دفع ضرائب على 2018أو  2019الضريبي المقدم عن عام 

 2020مريكيًا عند تقديم اإلقرار الضريبي الخاص بعام دوالًرا أ 500، فستتلقى مبلغ 2020قيمة هذا الشيك. إذا ولد طفلك في 
الحد الذي يمنحك الحق في تلقي الشيك ولكن انخفض دخلك في  2019. إذا كان قد تجاوز دخلك في عام 2021في بداية عام 

في بداية   2020 بالقدر الذي يجعلك مستحقًا لتلقي شيك اإلعانة، ستتلقى المبلغ عند تقديم إقرارك الضريبي عن عام 2020عام 
 .2021عام 

 


