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ឥណទានពនធ

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ អនកមាន៍សិិទ្ធធប្រសិ�តាមច្បា��់ ច្បាំន៍ួន៍

ឥណទាន៍ពន៍ធ

កមុារ

Child Tax 
Credit

ប្រ�សួារដែ�លមាន៍កូន៍អាយុ ុ17 ឆ្នាំំំ

ច្បា�ុយោប្រ�ម

អាច្បាទាមទារត្ថម្លើមើ�ងឥណទាន៍ពន៍ធកមុារ

រហូតូ្ថ�ល ់$3600 �លុ្លាាអាមេមរកិ

សិប្រមា�ក់នូ៍មយួុនាក ់នៅ�មេពល

យោល្លាកអនកដាកឯ់កសារលខិិតិ្ថប្រ��សិ

ពន៍ធ។ ប្រ�សិនិ៍ម្លើ��យោល្លាកអនកទ្ធទ្ធលួបាន៍

�រ�ងប់្របាកប់្រ�ចាំដំែខិ យោល្លាកអនកន៍ងឹអាច្បា

ទាមទាររហូតូ្ថ�ល ់$1800 �លុ្លាា

អាមេមរកិសិប្រមា�ក់នូ៍មយួុនាក។់ 

ឥណទាន៍ពន៍ធម្លើល�

ប្របាកច់្បាណំលូ

ដែ�លរកបាន៍រ�ឋ�

លហីូូ�ញ៉ាា

California 
Earned 
Income Tax 
Credit

អនកម្លើ�ូ��រន៍ងិប្រ�សួារនៅ�រ�ឋ�លហីូូ�ញ៉ាា

ដែ�លរកច្បានំ៍លូបាន៍ត្ថចិ្បាជាង $30,000 

�លុ្លាាអាមេមរកិន៍ងិបាន៍ដាកឯ់កសារលខិិតិ្ថ

ប្រ��សិពន៍ធ។ អនក�ងព់ន៍ធតាមរយុៈ  ITIN 
កម៏ាន៍សិទិ្ធធប្រសិ�ច្បា���់ចូ្បាគ្នាដំែ�រ។  

អាច្បាទ្ធទ្ធលួបាន៍ប្របាករ់ហូតូ្ថ�ល ់$3160 

កន�ងមួយុប្រ�សួារ និ៍ង $255 �លុ្លាា

អាមេមរកិសិប្រមា�អ់នកម្លើ�ូ��រដែ�លគ្នាាន៍កនូ៍

កន�ង�នុ៍�ក។

ឥណទាន៍កមុារ

Young Child 
Tax Credit

ប្រ�សួារនៅ�រ�ឋ�លហីូូ�ញ៉ាាដែ�លមាន៍ច្បាំ

ន៍លូត្ថចិ្បាជាង $30,000 �លុ្លាាអាមេមរកិ

ន៍ងិមាន៍កនូ៍កន�ង�នុ៍�ក�ាងត្ថចិ្បាមយួុនាក់

យោប្រ�មអាយុ ុ6 ឆ្នាំំ។ំ ប្រ�សួារដែ�លដាក់

ឯកសារប្រ��សិពន៍ធជាមយួុ ITIN កម៏ាន៍

សិទិ្ធធ�ូិច្បាគ្នាដំែ�រ។

ទ្ធទ្ធលួបាន៍ប្របាករ់ហូតូ្ថ�ល ់$1,000 

�លុ្លាាអាមេមរកិ

ឥណទាន៍ម្លើល�

ប្របាកច់្បានំ៍លូដែ�ល

រកបាន៍សិហូពន័៍ធ 

Federal 
Earned 
Income Tax 
Credit

អនកដែ�លរកបាន៍ប្របាកច់្បាណំលូទា�

ដែ�លម្លើ�ូ��រ ន៍ងិប្រ��សិពន៍ធយោដាយុម្លើប្រ��

អត្ថតមេលខិរ��សិន៍តសិិខុិសិងគម�មឺាន៍សិទិ្ធធិ

ប្រសិ�តាមច្បា��។់ 

រហូតូ្ថ�ល ់$6,728 �លុ្លាាអាមេមរកិកន�ង

មយួុប្រ�សួារនិ៍ង $1,502 �លុ្លាាអាមេមរកិ

សិប្រមា�អ់នកម្លើ�ូ��រដែ�លគ្នាាន៍កនូ៍កន�ង

�ន៍ុ�ក។

អនកម្លើ�ូ��រន៍ងិប្រ�សួារ រួមទាងំអនកមាន៍មេលខិអត្ថតសិញ្ញាាណអនក�ងព់ន៍ធ�ុ�គល ITIN  អាច្បាទាមទារឥណទាន៍

ពន៍ធរហូតូ្ថ�លរ់ា�ព់ាន៍�់លុ្លាាអាមេមរកិ។ ដែសិងូយុល់អពំ�ីរទាមទារឥណទាន៍ពន៍ធតាមរយុៈមេ�ហូទ្ធព័ំរ 

CalEITC4me.org ឬម្លើ�ើ�រសារនៅ��ន់៍ EITC តាមរយុៈមេលខិ 855-620-2180*។
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ឯកសារសម្រា�ប់់ការម្រាប់កាសពនធ

សិមូម្លើ�ើ�រសារនៅ� EITC 
តាមរយុៈមេលខិ 855-
620-2180 ន៍ងិម្លើម�ល�រ

�ណនារ�សិម់្លើយុ�ង ម្លើ��មីី

�ងឹអពំចី្បានំ៍នួ៍ឥណទាន៍ពន៍ធ

ដែ�លយោល្លាកអនកនិ៍ងទ្ធទ្ធលួ

បាន៍កន�ងឆ្នាំំមំេន៍�

ម្លើ��មីទី្ធទ្ធលួបាន៍ឥណទាន៍ពន៍ធរ�ឋ�លហីូូ�

ញ៉ាា  យោល្លាកអនកមនិ៍ត្ថប្រមវូឲ្យយមាន៍អត្ថតមេលខិ

រ��សិន៍តសិិខុិយោនា�មេទ្ធ។ អនក�ងព់ន៍ធ��ុគល 
ITIN រមួទាងំអនកគ្នាាន៍ឯកសារអយោនាោប្រ�មេវ

សិ ៍�អឺាច្បា�ងព់ន៍ធ CalEITC ន៍ងិ YCTC 

បាន៍ (ឥណទាន៍ពន៍ធ�ចូ្បា CalEITC 

ន៍ងិ EITC មនិ៍ប្រត្ថវូបាន៍ចាំត្ថទ់្ធកុជាអត្ថថ

ប្រ�យោ�ជន៍ស៍ាធារណៈ សិប្រមា�់ប្រ�ជាជន៍

អាមេមរកិ ន៍ងិច្បា�� ់មេសិវាកមមសាធារណៈ

អយោនាោប្រ�មេវសិន៍យ៍ោនា�មេទ្ធ។

រ�វូ�ល�ងព់ន៍ធបាន៍មក�លម់្លើហូ�យុ ម្លើហូ�យុ យោល្លាកអនកអាច្បាទ្ធទ្ធលួបាន៍ប្របាកព់�ីរ

ម្លើ�ូ��រ នៅ�រ�ឋ�លីហូូ�ញ៉ាាតាមរយុៈឥណទាន៍ ពន៍ធ�ចូ្បាជា CalEITC ជាម្លើ��ម។ សិមូ

រៀរៀ�ចំ្បាដាក់ឯកសារពន៍ធ ម្លើ��មីទី្ធទ្ធលួបាន៍�រ�ញ្ចុះះ��ត្ថម្លៃមើ �ងព់ន៍ធ ឬកទ៏្ធទ្ធលួបាន៍ប្របាក់

ពន៍ធប្រត្ថឡ�់មកវិញ។ 

សិមូភ្ជាា�់មកជាមយួុឯកសារទាកទ់្ធងន៍ងិ�រ

�ង់ពន៍ធ�ចូ្បាដែ�លមាន៍ដែច្បាងនៅ�ខាងយោប្រ�មមេន៍� 

ប្រ�សិនិ៍ម្លើ��មាន៍៖

ឯកសារត្ថប្រមវូ៖

 □ រ�ូថត្ថ�ច្បាះ��ីន៍នរ�សិយ់ោល្លាកអនក

 □ �ណ័ណរ��សិន៍តសិិខុិសិងគម ឬទ្ធប្រមង់មេលខិ

អត្ថតសិញ្ញាាណអនក�ងព់ន៍ធ��ុគល (ITIN) រ�ស់ិអនកនិ៍ង

ប្រ�សួារអនក។

 □ លខិិតិ្ថ�ង់ពន៍ធឆ្នាំំមំនុ៍ (ប្រ�សិនិ៍ម្លើ��មាន៍)

 □ ដែសិក ឬរបាយុ�រណ�៍នាគ្នារសិប្រមា�ប់្របាក់ត្ថមកល់

ដែ�លបាន៍ប្រត្ថឡ�់

 □ �មុេររឥណទាន៍ពន៍ធកមុារ  (លិខិតិ្ថ IRS 6419) 

 □ �រ�ង�់មុេរពន៍ធសិប្រមា�ឆ់្នាំំមំនុ៍ (លខិិតិ្ថ IRS  6475)

 □ �រប្របាក ់(ទ្ធប្រមង ់1099-INT)

 □ ន៍កិមមភ្ជាព (ទ្ធប្រមង់មេលខិ 1099-G)

 □ អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍រ៍��សិន៍តសិិខុិសិងគម (ទ្ធប្រមង់មេលខិ 

SSA) 

 □ ច្បាណំាយុ�ង់ម្លៃថើសាកលវិទ្ធ�ល័យុ ឬវិទ្ធ�សាាន៍

�មេច្បាះកមេទ្ធសិណាមួយុ (ទ្ធប្រមង់មេលខិ1098-T)

 □ �រប្របាក�់ងស់ិប្រមា�ឥ់ណទាន៍និ៍សិិិត្ថ (ទ្ធប្រមង់

មេលខិ 1098-E)

 □ ច្បាណំាយុដែថទំាមេពលម្លៃថៃសិប្រមា�ក់នូ៍៖ ភ្ជាា�់មក

ជាមយួុយោ�ា�ភ្ជាក់ំងារ�តលម់េសិវា មេលខិ�ត្ថពន៍ធ ឬ

មេលខិរ��សិន៍តសិិខុិសិងគម

 □ វកិយ័ុ�ប័្រត្ថ�រចិាំា�វភិ្ជា�ទាន៍

 □ �រប្របាកម់្លើល�ឥណទាន៍មេ�ហូដាាន៍ និ៍ង�រចំ្បាណាយុ

ម្លើល�ពន៍ធអច្បាលន៍ប្រទ្ធពយកន�ងឆ្នាំំ ំ (ទ្ធប្រមង់មេលខិ 1098)

 □ របាយុ�រណធ៍ានារាា�រ់ងសុិខិភ្ជាពទី្ធ��រ រួមទាងំ

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍ទ៍្ធទួ្ធលបាន៍នៅ�កន�ងរ�ឋ�លហីូូ�ញ៉ាា 

(ទ្ធប្រមងម់េលខិ 1095-A)

សិមូច្បាលូនៅ��ន៍ម់េ�ហូទ្ធពំរ័ 

CalEITC4Me.org

 □ �រដែ�ងដែច្បាកភ្ជា�ល្លាភ (ទ្ធប្រមងម់េលខិ 1099-DIV)

 □ �យោប្រមាងច្បាលូន៍វិត្ថតន៍ ៍(ទ្ធប្រមង់មេលខិ 1099-R)

 □ �រឈ្នះន�ដែលីងភ្ជាល់ំ  (ទ្ធប្រមងម់េលខិ 1099-2G)
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មនិ៍ទាន់៍យុតឺ្ថមេពលកន�ង

�រទាមទារប្របាកព់ន៍ធ

ប្រត្ថឡ�់មកវិញយោនា�មេទ្ធ!

យោល្លាកអនកអាច្បាដាកឯ់កសារប្រ��សិពន៍ធ ន៍ងិទ្ធទួ្ធលបាន៍ឥណទាន៍ពន៍ធ

ប្រត្ថឡ�់មកវិញ យោទា��ីជាហួូសិម្លៃថៃ�ងព់ន៍ធម្លើហូ�យុកយ៏ោដាយុ

សិមូច្បាលូនៅ��ន៍ម់េ�ហូទ្ធពំរ័ CalEITC4Me.org ម្លើ��មីដីែសិងូយុល�់ដែន៍ថមអំពីឥណទាន៍ពន៍ធប្រត្ថឡ�់ 

ន៍ងិដែសិងូរកអនកជនំាញពន៍ធដែ�លមាន៍សិញ្ញាា�ប័្រត្ថ IRS ដែ�លនៅ�ជិត្ថយោល្លាកអនក��ុំត្ថ។  

អ្វីី�ទៅ�ជាឥណទានពនធ? 

ឥណទាន៍ពន៍ធប្របាក់ចំ្បាណលូរ�ឋ�លីហូូ�ញ៉ាា (CalEITC) ន៍ងិឥណទាន៍ពន៍ធ

កមុារ(YCTC) ជយួុ�លនិ់៍យោ�ជិកដែ�លមាន៍ ប្របាកចំ់្បាណលូទា�ឲ្យយទ្ធទ្ធលួ

បាន៍ពន៍ធប្រត្ថឡ�់សិងមកវញិខិពស់ិ ឬ�ត្ថ�់ន៍ថយុចំ្បានួ៍ន៍ពន៍ធដែ�លប្រតូ្ថវ�ងជ់នូ៍រ�ឋ 

�នាា�់ពីដាក់ឯកសារប្រ��សិពន៍ធ។

តើ�ើនរណាជាអ្វីនក�នសទិ្ធធម្រាសប់ច្បាាប់់សម្រា�ប់់ CalEITC នងិ YCTC? 
យោល្លាកអនកមាន៍សិទិ្ធធប្រសិ�ច្បា��ស់ិប្រមា�់ CalEITC ប្រ�សិនិ៍ម្លើ��យោល្លាកអនកជា

អនកម្លើ�ូ��រ និ៍ងទ្ធទ្ធលួបាន៍ប្របាកចំ់្បាណលូតិ្ថច្បាជាង $30,000 �ុល្លាាអាមេមរកិ

សិប្រមា�ឆ់្នាំំ ំ2021 យោទា��ីជាគ្នាាន៍�ណ័ណរ��សិន៍តសិិខុិសិងគមកត។ី  ប្រ�សិនិ៍ម្លើ��

យោល្លាកអនកមាន៍កនូ៍អាយុតុ្ថចិ្បាជាង 6 ឆ្នាំំ ំយោល្លាកអនកអាច្បាទាមទារ YCTC  
រហូ�ូល ់$1,000 �ុល្លាា សិប្រមា�កូ់ន៍មយួុនាក។់ ចំ្បានួ៍ន៍ឥណទាន៍ពន៍ធដែ�ល

យោល្លាកអនកន៍ងឹទ្ធទ្ធលួបាន៍ �អឺាប្រស័ិយុម្លើល�ទំ្ធហំូប្រ�សួារ  និ៍ងប្របាក់ចំ្បាណលូ

ប្រ�ចាំឆំ្នាំំរំ�សិយ់ោល្លាកអនក។  

តើ�ើម្រា�វូតើ�ីើដូចូ្បាម្តេ�េច្បាខ្លះះ� តើដូើ�ី�ទ្ធទ្ធលួបានឥណទានពនធ? 
វាមាន៍វ�ីិដែត្ថមួយុ�ត្ថ ់�ឺ�រប្រ��សិពន៍ធយោដាយុម្លើប្រ��អត្ថតមេលខិរ��សិន៍តសិិខុិ

សិងគម ឬ  អត្ថតមេលខិអនក�ងព់ន៍ធ�ុ�គល ITIN។ យោល្លាកអនកនៅ�ដែត្ថអាច្បាម្លើ�ូ��រ

ទាមទារពន៍ធប្រត្ថឡ�់រហូតូ្ថ�ល�ី់ឆ្នាំំ ំសិប្រមា�់ឆ្នាំំសំារម្លើព�រពន៍ធដែ�ល យោល្លាក អនក

មនិ៍ទាន៍ប់ាន៍ទាមទារយោដាយុ សារដែត្ថយោល្លាកអនកមនិ៍បាន៍ម្លើ�ូ��រ ប្រ��សិពន៍ធជា

ញកឹញ៉ាា� ់យោទា��ីជាវាហូសួិ�លកណំត់្ថ�ងព់ន៍ធម្លៃថៃទី្ធ 18 មេមសាម្លើហូ�យុក៏

យោដាយុ ។

តើ�ើខ្លះំ��នឹងម្រា�វូបានផាកវនិយ័សម្រា�ប់់ការដាក់ឯកសារម្រាប់កាសពនធ? 
អត្ថម់េទ្ធ យោល្លាកអនកន៍ងឹប្រតូ្ថវបាន៍ផាកវន័ិ៍យុ ល�ុប្រតាដែត្ថ យោល្លាកអនកមាន៍ពន៍ធម្លើល�

ប្របាកចំ់្បានួ៍ល និ៍ងមាន៍ដែ�ន៍�រកន�ង�រ �ង់

ប្រ�សិនិ៍ម្លើ��យោល្លាកអនកមាន៍ច្បាណំលូ

ត្ថចិ្បាជាង $12,550 �ុល្លាាអាមេមរកិ

កន�ងឆ្នាំំ ំ2021 យោល្លាកអនកមនិ៍

ចាំបំាច់្បាដាក់ឯកសារប្រ��សិពន៍ធ

យោនា�មេទ្ធ �ុុដែន៍តយោល្លាកអនក�រួដែត្ថ

ម្លើ�ូ� ម្លើ��មីទី្ធទ្ធលួបាន៍ប្របាកព់ន៍ធ

ប្រត្ថឡ�ម់កវញិពរី�ឋ ន៍ងិឥណទាន៍

ពន៍ធសិហូន័៍ធ។ 

សិូមកុំទ្ធុកប្របារាក់រ�សិ់មេល្លារាកអនក

មេចាំរាល សិូមដារាក់ឯកសារារប្រ��រាសិ

ពន៍ធមេ��មីីទ្ធទ្ធួលបារាន៍ប្របារាក់

ប្រត្ថឡ�់មកវិញម្លៃថៃមេន៍�។


