
من المؤهل للحصول عليها؟
العّمال ممن كسبوا أقل من ثالثين ألف دوالر في عام 
2020. إذا جنيت أقل من ثالثين ألف دوالر في عام 

2020، فمن المحتمل أن تكون مؤهاًل للحصول على 
المبلغ التحفيزي غولدن ستايت ستيمولوس. تأكد من 
المطالبة بإعفاء من ضريبة الدخل )CalEITC( في 

إقرارك الضريبي لتلقي للحصول على المبلغ التحفيزي.

أو

 )ITIN( العّمال ممن لديهم أرقام تعريف ضريبية فردية
وكسبوا 75 ألف دوالر أو أقل في عام 2020. إذا قمت 

بتقديم ضرائبك باستخدام رقم تعريف ضريبي فردي 
)ITIN( وكنت مؤهاًل للحصول على إعفاء من ضريبة 
الدخل )CalEITC( في عام 2020، فقد تكون مؤهالً 

للحصول على دفعة تُسدد مرة واحدة قدرها 1200 
دوالر. وقد تكون مؤهالً للحصول على دفعة قدرها 600 

دوالر، حتى إذا لم تكن مؤهالً للحصول على إعفاء من 
.)CalEITC( ضريبة الدخل

العّمال الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية قبل 15 أكتوبر 
2021. إذا جنيت دخاًل في عام 2020 وكنت مؤهالً 

 ،)CalEITC( للحصول على إعفاء من ضريبة الدخل
فيجب عليك تقديم إقرارك الضريبي لعام 2020 قبل 15 

أكتوبر 2021 لضمان حصولك على المبلغ التحفيزي 
غولدن ستايت ستيمولوس.

المقيمين في كاليفورنيا. البد أن تكون مقيًما في 
كاليفورنيا في تاريخ إصدار الدفعة.

العّمال الذين تبلغ أعمارهم 18 عاًما أو أكثر )اعتباًرا 
من 31 ديسمبر 2020( واللذين غير مؤهلين ليتم 

اعتبارهم معولين في إقرار ضريبي آخر.

ماذا ستستلم؟
إذا كنت تستوفي المؤهالت الموضحة، فقد تستلم أي من 

المبلغين أدناه:

دفعة تُسدد مرة واحدة قدرها 600 دوالر	 
دفعة تُسدد مرة واحدة قدرها 1200 دوالر	 

ستستلم دفعتك عن طريق اإليداع المباشر أو عبر شيك 
يصل إليك في البريد )لكل إقرار ضريبي( بعد 45-60 

يوًما من تقديم ضرائبك الحكومية ومعالجتها.

للتأكد من استالم دفعتك، قم بتقديم إقرارك الضريبي قبل 
15 أكتوبر 2021.

كيفية المطالبة بالدفعة
قم بزيارة myfreetaxes.org لتقديم إقرارك الضريبي 

بنفسك.

البد أن تقّدم إقرارك الضريبي قبل 15 أكتوبر 2021 
لضمان حصولك على المبلغ التحفيزي غولدن ستايت 

ستيمولوس.

211sandiego.org/taxes

هذا البرنامج برعاية

قّدم اقراراتك الضريبية واحصل 
على المال!

إن غولدن ستايت ستيمولوس )GSS( هي دفعة تُسدد مرة واحدة 
كمساعدة مباشرة لدافعي الضرائب في كاليفورنيا.


