
CARES Act – COVID-19 က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် စ ်းပ ာ်းရရ်း 

ထ ခ ိုက်မှုဆ ိုငရ်ာ ရပ်းရင မျာ်း / ပ ံ့ပ ို်းရင  ချက်လက်မတှ်မျာ်း 

ပပငဆ်ငရ်က် ဧပပ လ 16 ရက၊် 2020 ခိုနစှ်

ဖကဒ်ရယ် က ိုရို နာဗ ိုင််းရပ်စ် ကယဆ်ယရ်ရ်း ဥပရဒ (CARES Act ဟို ရခေါ်သည)် သည် 

အရမရ ကနပ်ပညရ်ထာငစ်ိုရ ှ အရ ယရ်ရာကသ်အူမျာ်းစိုထ  ရင ရပ်းသ ာ်းပါမည။် IRS သည် သငံ့အ် မ်သ ို ံ့

ရင ရပ်းပ ို ံ့ပါမည် သ ို ံ့မဟိုတ် သငံ့ဘ်ဏအ်ရကာငံ့ထ်သဲ ို ံ့ရင ထည်ံ့ရပ်းပါမည။် အခ နပ်ပနအ်မ််းရင  မပ ို ံ့ထာ်းသအူချ  ျို့က 

ရင ရရန် အခ နရ်ဖာငက် ို ရပ်းပ ို ံ့ရန် လ ိုအပ်ပါမည။် ဖကဒ်ရယ် စ ်းပ ာ်းရရ်း ထ ခ ိုကမ်ှုဆ ိုငရ်ာ ရပ်းရင  (EIP) ၏ 

အ လကထ်ရ နန်စ် ရင ထည်ံ့သ င််းမှုမျာ်းက ို ဧပပ လ 13 ရက၊် 2020 ခိုနစှ်တ င် စတငသ် ာ်းမညပ်ဖစ်ရ ကာင််း IRS က 

ရပပာပါသည။် 

လမ်ိလညမ်ှုမ  ျားကိို သတထိ ျားပါ။ 

လာမည်ံ့ ပ ံ့ပ ို်းရင  ချကလ်ကမှ်တမ်ျာ်းဆ ိုငရ်ာ လ မ်လညမ်ှုမျာ်းနငှံ့် အတိုအလ မ် ပဖစ်န ိုငရ်ပခနငှံ့် ပတသ်က၍်

ကျွန်ိုပ်တ ို ံ့စ ို်းရ မ်ရန ကပါသည။်ဤရင အတ က် ကက  တငရ်ပ်းရင  ရယရူပ်းန ိုငမ်ညဟ်ို ဆ ိုသမူျာ်းထ  သင၏်

က ိုယရ်ရ်း အချကအ်လက် သ ို ံ့မဟိုတ် ဘဏအ်ရကာငံ့က် ို မရပ်းပါနငှံ့။်သငံ့ရ်င က ို ပမနပ်မနရ်ရစဖ ို ံ့

မညသ်ည်ံ့ရလျှာကလ် ာက ိုမျှ မပဖည်ံ့ပါနငှံ့။် စနစ်က ထ ိုကဲံ့သ ို ံ့အလိုပ်မလိုပ်ပါ။ 

IRS သည် စ ်းပ ာ်းရရ်း ထ ခ ိုကမ်ှုဆ ိုငရ်ာ ရပ်းရင မျာ်းနငှံ့် စပ်လျဉ်း၍ပင် က ိုယရ်ရ်းအချကအ်လက် သ ို ံ့မဟိုတ် 

ဘဏအ်ရကာငံ့် အချကအ်လကအ်တ က် သငံ့က် ို ဖိုန််းရခေါ်ဆ ိုပခင််း၊ စာတ ိုပ ိုပ ံ့ခင််း သ ို ံ့မဟိုတ် လမူှုက နရ်ကမှ်တဆငံ့် 

သငံ့ထ်  ဆကသ် ယပ်ခင််း ပပ လိုပ်မည် မဟိုတပ်ါ။စ ်းပ ာ်းရရ်း ထ ခ ိုကမ်ှုဆ ိုငရ်ာ ရပ်းရင မျာ်း သ ို ံ့မဟိုတ် 

ပပနအ်မ််းရင မျာ်းနငှံ့် ပတသ်က၍် အထ်ူးအချကအ်လကမ်ျာ်းရ သှညဟ်ို ရပပာရနသည်ံ့ ပူ်းတ ပဲါဖ ိုငမ်ျာ်း သ ို ံ့မဟိုတ် 

လငံ့ခ်မ်ျာ်းပါသည်ံ့ အ ်းရမ်းလမ်ျာ်းက ို သတ ပပ ပါ။အ ်းရမ်းလ် မဖ ငံ့ဘ်ဲ ပူ်းတ ပဲါဖ ိုငမ်ျာ်း သ ို ံ့မဟိုတ် လငံ့ခ်မ်ျာ်းက ို 

မန ပ်ှပါနငှံ့။်လ မ်လညမ်ှုမျာ်းနငှံ့် ပတသ်က၍် ရနာကထ်ပ်အချကအ်လကအ်တ က် IRS.gov သ ို ံ့သ ာ်းပါ။ 

ည န ်ကာ်းချကမ်ျာ်း 

2018 သိိုမို့ ဟိုတ် 2019 အခန်ွပပန်အမ်ျားငငကွိို သငင်ပျားပိို ို့ထ ျားပါက၊ အဆ ိုပါ အခ နန်စှမ်ျာ်းအတ င််း သင၏် 

ပပနအ်မ််းရင အတ က် သငရ်ပ်းပ ို ံ့ထာ်းပ ိုအရပေါ် မူတည၍် တ ိုကရ်ို က် ထည်ံ့သ င််းစနစ် သ ို ံ့မဟိုတ် ချကလ်ကမှ်တပ်ဖငံ့် 

သင်၏ EIP က ို အလ ိုအရလျာက် ရရ ှပါမည်။သင်ဘာမှ လိုပ်စရာ မလ ိုပါဘူ််း။ 
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https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments
https://www.irs.gov/newsroom/irs-issues-warning-about-coronavirus-related-scams-watch-out-for-schemes-tied-to-economic-impact-payments


2018 သ ို ံ့မဟိုတ ်2019 အခ နရ်ှင််းတမ််းက ို သငရ်ပ်းပ ို ံ့မထာ်းရသ်းရသာ်လည််းလမူှုဖူလ ိုင ျား၊ လမူှုဖူလ ိုင ျား 

မသန်စွမ်ျားပဖစမ်ှု (SSDI) သိို ို့မဟိုတ ်မ ျား ထ ျားဌ န အငငမ်ိျားစ ျားယမူှုကိို  ရ ိပါက၊ ဇနန်ဝါရ  သ ို ံ့မဟိုတ ်

ရဖရဖေါ်ဝါရ လတ င ်SSA-1099 သ ို ံ့မဟိုတ ်RRB-1099 ဟို ရခေါ်သညံ့ ်အခ နရ်ဖာငက် ို ရရှ ထာ်းပပ ်း ပဖစ်ပါမည။် 

ဤအရပခအရနတ င ်သင၏် ပ ံ့ပ ို်းရင  ချကလ်ကမှ်တက် ို အလ ိုအရလျာက ်ရရှ ပါမည။်သငဘ်ာမှ လိုပ်စရာ 

မလ ိုပါဘ်ူး။ သငသ်ညအ်ပိိုင  ငျ်ား ဖူလ ိုင ျား ဝငင်င ွ(SSI) လကခ်  ရ ိသပူဖစ်ပါက၊ သင၏် ပ ံ့ပ ို်းရင  

ချကလ်ကမ်ှတက် ို အလ ိုအရလျာက ်ရရှ ပါမည။် သငဘ်ာမှ လိုပ်စရာ မလ ိုပါဘ်ူး။ (လမူှုဖူလ ိုရရ်း သ ို ံ့မဟိုတ ်SSI 

က ို 2020 တ င ်စတငရ်ရှ ရနပါက ရအာကပ်ါ မှတခ်ျကက် ို  ကညံ့ပ်ါ။)  

ဝငရ်င မှာ $12,200 (အ မ်ရထာငသ်ညမ်ျာ်းအတ က ်$24,400) ရအာက ်နည််းသမူျာ်း သ ို ံ့မဟိုတ ်သင၏် 

တစ်ခိုတည််းရသာ ဝငရ်င မှာ Reach Up (TANF)၊ အငထငွထ ွအငထ ကအ်ပ ို့ သိို ို့မဟိုတ ်စစမ်ှုထမ်ျားငဟ ငျ်ား၏ 

အက ိ ျားခ စ ျားခွငို့သ်ာ ပဖစ်သညံ့ ်ဝငင်ငနွညျ်ား မိသ ျားစိုမ  ျားကဲံ့သ ို ံ့ အခ နရ်ငှ််းတမ််း ထိုတရ်ပ်းရန ်မလ ိုအပ်ပါက၊ IRS 

သည ်သငံ့အ်ချကအ်လက ်ရပ်းအပ်ရန ်သငံ့အ်တ က ်အ နလ် ိုင််းရပေါ်တယက် ို ဖနတ် ်းထာ်းပါသည။်သင၏် ပ ံ့ပ ို်းရင  

ချကလ်ကမ်ှတရ်ယရူန ်အ နလ် ိုင််းရဖာငက် ို ပဖည်ံ့ပါ။ရဖာငအ်တ က ်သငလ် ိုအပ်သညံ့ ်အချကအ်လက်- 

 အမညအ်ပပညံ့အ်စ ို၊ လကရ်ှ  ရမ်းလပ် ို ံ့လ ပ်စာနငှံ့ ်အ ်းရမ်းလ ်လ ပ်စာ

 ရမ ်းရန ံ့နငှံ့ ်မှနက်နရ်သာ လမူှု ဖူလ ိုရရ်းန ပါတ်

 သငံ့တ် င ်ဘဏအ်ရကာငံ့ရ်ှ ပါက ဘဏအ်ရကာငံ့န် ပါတ၊် အရကာငံ့အ်မျ  ်းအစာ်းနငှံ့ ်ရပ်းပ ို ံ့မှု န ပါတ်

 IRS ထ မှ ယခိုနစှ်အရစာပ ိုင််းတ င ်သငရ်ရှ ပါက အရထာကအ်ထာ်း ကာက ယရ်ရ်း က ိုယရ်ရ်း

အရထာကအ်ထာ်း န ပါတ ်(IP PIN)

 ယာဉရမာင််းလ ိုငစ်င ်သ ို ံ့မဟိုတ ်ပပညန်ယက်ထိုတရ်ပ်းထာ်းရသာ ID၊ သငံ့တ် ငရ်ှ ပါက

 သငန်ငှံ့အ်တရူနပပ ်း အသက ်17 ရအာက ်အရညအ်ချင််းမ သကူရလ်းတစ်ဦ်းချင််းနငှံ့ ်သငံ့အ်ရပေါ်

မှ ခ ိုသအူတ က-် အမည၊် လမူှု ဖူလ ိုရရ်းန ပါတ ်သ ို ံ့မဟိုတ ်ရမ ်းစာ်းမှု အခ နရ်ပ်းသ ူအရထာကအ်ထာ်း

န ပါတန်ငှံ့ ်၎င််းတ ို ံ့နငှံ့ ်သင ်သ ို ံ့မဟိုတ ်သငံ့အ် မ်ရထာငဖ်က၏် ရတာ်စပ်ပ ို

လမူှုဖူလ ိုင ျား သိိုမို့ ဟိုတ် SSI အက  ိျားခ စ ျားခွငို့မ်  ျားက ို 2020 တ င် ရရှ ရန် စတငထ်ာ်းပပ ်း 2018 သ ို ံ့မဟိုတ် 2019 

အတ က် အခ နရ်ှင််းတမ််းက ို သငရ်ပ်းပ ို ံ့မထာ်းပါက သင၏် ပ ံ့ပ ို်းရင  ချကလ်ကမှ်တက် ို ရရ ှရန် 

ဤအ နလ် ိုင််းရဖာငက် ို သ ို်းန ိုငပ်ါသည်။ 

သငသ်ည် SSA -1099 သ ို ံ့မဟိုတ် RRB-1099 လကခ် ရရှ သူ ပဖစ်ပါက (ဆ ိုလ ိုသညမ်ှာ လမူှုဖူလ ိုင ျား အငငမ်ိျားစ ျား၊ 

SSDI သိိုမို့ ဟိုတ် မ ျား ထ ျားဌ န အငငမ်ိျားစ ျား အကျ  ်းခ စာ်းခ ငံ့ရ် ှသ)ူ သ ို ံ့မဟိုတ် SSI လကခ်  ရိ သပူဖစ်ပပ ်း သငံ့တ် င် 

ရနအ မ်တ ငရ်နသည်ံ့ အသက် 17 ရအာက် ကရလ်းမျာ်း ရှ ပါက ကရလ်းတစ်ဦ်းလျှင် $500 ရပ်းရင ရတာင််းဆ ိုရန် 

ဤအ န်လ ိုင််းရဖာင်က ို သ  ်းပါ။ 
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အခွန်ရ ငျ်ားတမ်ျားကိို ထိုတင်ပျား န် လိိုအပ်ပါက (သင၏် အသာ်းတင ်ဝငရ်င မှာ $12,200 သ ို ံ့မဟိုတ ်

အ မ်ရထာငရ်ငှမ်ျာ်းအတ က ်$24,400)၊ အခ နရ်ငှ််းတမ််းက ို ပပငဆ်ငပ်ပ ်း တငသ် င််းရန ်IRS Free File 

သ ို ံ့မဟိုတT်urbo Tax ကဲံ့သ ို ံ့ အခမဲံ့ အခ န ်ပပငဆ်ငရ်ရ်း ဝနရ်ဆာငမ်ှုက ို သ ို်းပါ။ သ ို ံ့မဟိုတ ်ဝငရ်င  အခ နရ်ှင််းတမ််း

စာရ ကက် ို ပ ို ံ့န ိုငသ်ည ်သ ို ံ့မဟိုတ ်ဤလမ််းရ ကာင််းမှ ပရရာဖ်ကရ်ှငန်ယ ်အခ န ်ပပငဆ်ငရ်ပ်းသူက ို ရှာပါ။  

အခ နရ်ှင််းတမ််းက ို ရပ်းပ ို ံ့ရန ်ဇူလ ိုငလ် 15 ရက၊် 2020 အထ  အချ နရ်ရ ကာင််းက ို အမှတရ်ပါ။ EIP ရပ်းရင မျာ်းက ို 

ဒ ဇငဘ်ာလ 2020 အထ  ထိုတရ်ပ်းသ ာ်းပါမည။် 

အချကအ်လကအ်သစ် ရရာကလ်ာသညန်ငှံ့ ်ကျွန်ိုပ်တ ို ံ့၏ ဝဘစ်ာမျကန်ာှက ို vtlawhelp.org တ င ်

အပ်ဒ တလ်ိုပ်သ ာ်းပါမည။် 

ရနာကထ်ပ် အချကအ်လကအ်တ က ်IRS.gov/coronavirus က ို ဝင ်ကညံ့ပ်ါ။ 

ရမ်းခ န််းမျာ်းနငှံ့ ်အရပဖမျာ်း 

အတိုအလမ်ိန ငို့ ်လမ်ိလညမ်ှုမ  ျားကိို ဘယလ်ိိုသနိိိုငမ်လ။ဲ

အတိုအလ မ် ပဖစ်န ိုငရ်ပခနငှံ့ ်သငံ့က် ိုအပမတထ်ိုတမ်ည်ံ့လမူျာ်းရ ကာငံ့ ်ကျွန်ိုပ်တ ို ံ့ စ တပူ်ရပါသည။် ဤရင  

ပမနပ်မနရ်န ိုငဖ် ို ံ့ ဘယသ်ကူမှ ကညူ မရပ်းန ိုငပ်ါဘ်ူး။သငံ့ရ်င ရရအာင ်ကညူ ရပ်းမညဟ်ို ရပပာသညံ့ ်

တစစ် ိုတစဦ်ျားကိိုမျှ သငို့ဘ်ဏ်အငက ငို့ ်အခ ကအ်လကက်ိို မငပျားပါန ငို့။် လိုပ်ရပ်းန ိုငမ်ှာ မဟိုတပ်ါဘ်ူး။ 

သငံ့ဆ် ကရန ခ ို်းယဖူ ို ံ့ ကက  ်းစာ်းရနပါသည။်လ မ်လညမ်ှုမျာ်းနငှံ့ ်ပတသ်က၍် ရနာကထ်ပ်အချကအ်လကအ်တ က ်

IRS.gov သ ို ံ့ သ ာ်းပါ။ 

ငငဘွယင်လ ကမ်  ျားမ  ျား  ရ ိမည်နည်ျား။ 

က ိုကည်  ထာ်းသညံ့ ်အသာ်းတငဝ်ငရ်င မှာ တစ်နစ်ှလျှင ်$75,000 ရအာကန်ည််းရသာ လကူက ်းမျာ်း သ ို ံ့မဟိုတ ်

အတတူက  ရပ်းပ ို ံ့သမူျာ်း၏ က ိုကည်  ထာ်းသညံ့ ်ဝငရ်င မှာ $150,000 ရအာက ်ပဖစ်သညံ့ ်အတ မဲျာ်းက 

အရ ယရ်ရာကပ်ပ ်းသ ူတစ်ဦ်းချင််းအတ က ်$1,200 အပပင ်သငန်ငှံ့ရ်နပပ ်း သငံ့အ်ရပေါ် မှ ခ ိုရနသညံ့ ်အသက ်17 

နစှ်ရအာက ်ကရလ်းတစ်ဦ်းချင််းအတ က ်$500 က ို ရရှ ပါမည။် 

ဝငရ်င မျာ်းသမူျာ်းအတ က၊် ပ ံ့ပ ို်းရင  ချကလ်ကမှ်တမှ်ာ ရလျာံ့နည််းသ ာ်းပါသည။် $99,000 အထက ်ရှာန ိုငပ်ါက 

သ ို ံ့မဟိုတ ်$198,000 အထက ်ရှာန ိုငရ်သာ အတ မဲျာ်းက ပ ံ့ပ ို်းရင  ချကလ်ကမှ်တက် ို ရရှ မည ်မဟိုတပ်ါ။ 

ပ ို့ပိိုျားငင ွခ ကလ်ကမ် တက်ိို ဘယသ်ငူတ ွအလိိုအငလ  က ် နိိုငပ်ါသလ။ဲ

 2018 သ ို ံ့မဟိုတ ်2019 အခ နမ်ျာ်း ရပ်းပ ို ံ့သညံ့ ်မှနက်နရ်သာ လမူှု ဖူလ ိုရရ်းန ပါတရ်ှ သတူ ိုင််း

https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
https://turbotax.intuit.com/stimulus-check/
https://irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf
https://vtlawhelp.org/coronavirus-economic-impact-stimulus-payments
https://www.irs.gov/coronavirus
https://www.irs.gov/newsroom/irs-issues-warning-about-coronavirus-related-scams-watch-out-for-schemes-tied-to-economic-impact-payments
https://www.irs.gov/newsroom/irs-issues-warning-about-coronavirus-related-scams-watch-out-for-schemes-tied-to-economic-impact-payments


 လမူှုဖူလ ိုရရ်း၊ အပ ိုရဆာင််း ဖူလ ိုရရ်း ဝငရ်င  (SSI)၊ လမူှုဖူလ ိုရရ်း မသနစ် မ််းပဖစ်မှု ဝငရ်င  (SSDI)

ရရှ သတူ ိုင််း သ ို ံ့မဟိုတ ်မ ်းရထာ်းဌာန အပင မ််းစာ်းရင  ရရှ သမူျာ်း။(သ ို ံ့ရသာ်၊ လမူှုဖူလ ိုရရ်း သ ို ံ့မဟိုတ ်SSI

က ို 2020 တ င ်စတငရ်ရှ ရနပါက ရအာကပ်ါ မှတခ်ျကက် ို  ကညံ့ပ်ါ။)

ငင ွ န် IRS ထ  ငန ကထ်ပ်အခ ကအ်လက ်ငပျား မညို့်လမူ  ျား။ 

 2018 သ ို ံ့မဟိုတ ်2019 တ င ်အခ နရ်ှင််းတမ််း မရပ်းခဲံ့ဘ ဲလမူှုဖူလ ိုရရ်း အပင မ််းစာ်းရင  သ ို ံ့မဟိုတ ်SSI

သ ို ံ့မဟိုတ ်SSDI သ ို ံ့မဟိုတ ်မ ်းရထာ်းဌာန အပင မ််းစာ်းရင  မရရှ သမူျာ်း

 လမူှုဖူလ ိုရရ်း သ ို ံ့မဟိုတ ်SSI သ ို ံ့မဟိုတ ်SSDI ရရှ ပပ ်း အသက ်17 နစှအ်ရ ယ် သငန်ငှံ့ ်အတရူနပပ ်း သငံ့က်ို

မှ ခ ိုရနရသညံ့ ်ကရလ်းမျာ်း သ ို ံ့မဟိုတ ်ရပမ်းမျာ်းရှ သညံ့ ်မညသ်မူဆ ို။ ၎င််းတ ို ံ့ တစ်ဦ်းချင််းအတ က ်$500

ရရန ်အခ နရ်ဖာငက် ို ထိုတရ်ပ်းရန ်လ ိုအပ်ပါမည။်

 လမူှုဖူလ ိုရရ်း သ ို ံ့မဟိုတ ်SSI အကျ  ်းခ စာ်းခ ငံ့မ်ျာ်းက ို 2020 တ င ်ရရှ ရန ်စတငလ်ိုပ်ရဆာငခ်ဲံ့ပပ ်း 2018

သ ို ံ့မဟိုတ ်2019 အတ က ်အခ နရ်ှင််းတမ််းက ို မပ ို ံ့ခဲံ့သ ူမညသ်မူဆ ို

 ဤ IRS အ နလ် ိုင််းရဖာငက် ို ပဖညံ့စ် ကပ်ါ။

 အငတ်ာနက ်အသ ို်းပပ ၍ မရန ိုငပ်ါက အခ နရ်ှင််းတမ််း စာရ ကက် ို ရပ်းပ ို ံ့ရပါမည။် ၎င််းက IRS အတ က်

စ စဉလိုပ်ရဆာငရ်န ်အချ နပ် ို ကာပမငံ့ပ်ါမည။်

်

အ ျားငပျားငငွ  ရိ  န် အခွန်ရ ငျ်ားတမ်ျားပိို ို့ မညို့်လမူ  ျား။ 

အခ နရ်ှင််းတမ််းက ို ထိုတရ်ပ်းရန် လ ိုအပ်ပါက (သင၏် အသာ်းတင် ဝငရ်င မှာ $12,200 သ ို ံ့မဟိုတ် 

အ မ်ရထာငရ်ငှမ်ျာ်းအတ က် $24,400)၊ အခ နရ်ငှ််းတမ််းက ို ပပငဆ်ငပ်ပ ်း တငသ် င််းရန် IRS Free File 

သ ို ံ့မဟိုတT်urbo Tax ကဲံ့သ ို ံ့အခမဲံ့ အခ န် ပပငဆ်ငရ်ရ်း ဝနရ်ဆာငမ်ှုက ို သင် အသ ို်းပပ န ိုငပ်ါသည။် သ ို ံ့မဟိုတ

ဝငရ်င  အခ နရ်ှင််းတမ််း စာရ ကက် ို ပ ိုနံ့ ိုငသ်ည် သ ို ံ့မဟိုတ် ဤလမ််းရ ကာင််းမှ ပရရာ်ဖကရ်ှငန်ယ် အခ န် 

ပပငဆ်ငရ်ပ်းသကူ ို ရာှပါ။  

အခ နရ်ှင််းတမ််းက ို ရပ်းပ ို ံ့ရန် ဇူလ ိုငလ် 15 ရက၊် 2020 အထ  အချ နရ်ရ ကာင််းက ို အမတှရ်ပါ။ EIP ရပ်းရင မျာ်းက ို 

ဒ ဇငဘ်ာလ 2020 အထ  ထိုတရ်ပ်းသ ာ်းပါမည။် 

အခွန်ရ ငျ်ားတမ်ျား ပိို ို့ မညို့် ငန က် ို ျား ကက် ဘ လ။ဲ 

2019 အခ နရ်ဆာငရ်မည်ံ့ ရနာကဆ် ို်းရကမ်ှာ ဇူလ ိုငလ် 15 ရက၊် 2020 ပဖစသ်ည။်

ဝငရ်င  $69,000 သ ို ံ့မဟိုတ် ယင််းရအာကရ်ှ သည်ံ့ အ မ်ရထာငစ်ိုမျာ်းသည် IRS FreeFile အ နလ် ိုင််းက ို 

အသ ို််းပပ န ိုင်ပါသည်။ 
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https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here
https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
https://turbotax.intuit.com/stimulus-check/
https://irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf
https://irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf
https://vtlawhelp.org/coronavirus-taxes
https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
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ပ ံ့ပ ို်းရင  ချကလ်ကမှ်တအ်တ က ်အခ နရ်ဆာငရ်မညံ့ ်ရနာကဆ် ို်းရက ်ဇူလ ိုငလ် 15 ရကက် ို သငလ် တသ် ာ်းပါက 

2020 အခ နရ်ငှ််းတမ််းက ို သငပ် ို ံ့ရသာအခါ အခ န ်ခရကဒ်စ်အပဖစ် ရင က ို သငရ်ရှ န ိုငပ်ါသည။် 

အခွန်င  ငလ်ျှငပ်င ်ခ ကလ်ကမ် တ ်မ နိိုငမ်ည်ို့လမူ  ျား။ 

 အပခာ်း အခ နရ်ဆာငသ်မူျာ်း၏ မှ ခ ိုသမူျာ်းနငှံ့ ်မှ ခ ိုသမူျာ်း သ ို ံ့မဟိုတ ်အပခာ်း အခ နရ်ဆာငသ်မူျာ်း အပဖစ်

ရတာင််းဆ ိုန ိုငသ်မူျာ်း။ ၎င််းတ င ်ရကာလ ပ်ရကျာင််းသာ်း အမျာ်းစို ပါဝငပ်ါသည။်

 မှနက်နရ်သာ လမူှု ဖူလ ိုရရ်းန ပါတမ်ျာ်း မရှ သညံ့ ်ရရ ျို့ရပပာင််းရနထ ိုငသ်မူျာ်း။

o သင၏် အခ နရ်ဖာငမ်ျာ်းတ င ်မရဖာ်ပပထာ်းသညံ့ ်လမူျာ်းတ င ်မှနက်နရ်သာ လမူှု ဖူလ ိုရရ်းန ပါတ်

မရှ ခဲံ့ပါက ချကလ်ကမှ်တ ်ရရှ မည ်မဟိုတပ်ါ။

ငငဘွယအ်ခ ိန်  နိိုငမ်လ။ဲ

ဧပပ လရနာှင််းပ ိုင််းတ င ်ရင ပ ို ံ့မှုက ို စတငရ်န ်စ စဉထာ်းရသာ်လည််း ၎င််းက အပတရ်ပါင််းမျာ်းစ ာ  ကာန ိုငရ် ကာင််း

IRS က ရပပာပပပါသည။် 

IRS က မည်သညို့င်န  သိို ို့ ငငပိွို ို့မ  လ။ဲ

သငံ့အ်ခ နရ်ှင််းတမ််း သ ို ံ့မဟိုတ ်လမူှုဖူလ ိုရရ်း အကျ  ်းခ စာ်းခ ငံ့မ်ျာ်းက ို သင၏် ဘဏအ်ရကာငံ့ထ်သဲ ို ံ့ 

တ ိုကရ် ိုကထ်ညံ့သ် င််းပါက၊ IRS သည ်ရင မျာ်းက ို တညူ ရသာ ဘဏအ်ရကာငံ့သ် ို ံ့ ထညံ့သ် င််းရပ်းပါမည။် 

သ ို ံ့မဟိုတလ်ျှင ်IRS သည ်၎င််းက ို သင၏် လတတ်ရလာ အပဖစ်ဆ ို်း အခ နရ်ဖာင ်သ ို ံ့မဟိုတ ်သင၏် လမူှုဖူလ ိုရရ်း 

အကျ  ်းခ စာ်းခ ငံ့ ်ရ ကညာချကသ် ို ံ့ ရမ်းလပ် ို ံ့သ ာ်းပါမည။် 

လတတ်ရလာ ရရ ျို့ရပပာင််းထာ်းပါက ဤသ ို ံ့လိုပ်က ိုငပ်ခင််းပဖငံ့ ်သငံ့လ် ပ်စာက ို အပ်ဒ တလ်ိုပ်ပါ- 

 သင၏် 2019 အခ နရ်ငှ််းတမ််းက ို မပ ို ံ့ရရသ်းပါက သ ို ံ့မဟိုတ်

 လ ပ်စာရပပာင််းရန ်ရဖာင ်(IRS ရဖာင ်8822) က ို ပ ို ံ့ပါ။ သင၏် လ ပ်စာ ရပပာင််းလမဲှုက ို

စ စဉလိုပ်ရဆာငရ်န ်ရကသ်တတ ပတ ်ရလ်းရကမှ် ရပခာကရ်ကအ်ထ  အချ န ်ကာန ိုငပ်ါသည ်သ ို ံ့မဟိုတ်

 လ ပ်စာရပပာင််းလမဲှုနငှံ့အ်တ ူအလ ိုအရလျာက ်သကတ်မ််းတ ို်း (IRS ရဖာင ်4868) က ို ရပ်းပ ို ံ့ပါ။

ကျွန်ိုပ်၏ ပ ို့ပိိုျားငင ွခ ကလ်ကမ် တက်ိို အင ကျားင က ငို့ ်ကျွန်ိုပ်ထ မ   ယနူိိုငမ်လ ျား။ 

ခခင််းချကတ်စ်ခိုပဖစ်ရသာ ကရလ်းရထာကပ် ံ့ရင  မရပခင််းမှလ ၍ဲ သင၏် ပ ံ့ပ ို်းရင  ချကလ်ကမှ်တမှ်ာ ဖကဒ်ရယ ်

သ ို ံ့မဟိုတ ်ပပညန်ယရ်အဂျငစ်  ခိုနှ ပ်မှုနငှံ့ ်သကဆ် ိုငမ်ည ်မဟိုတပ်ါ။ (ကရလ်းရထာကပ် ံ့မှု ရရှ ရန ်လ ိုအပ်ရနသည ်

https://vtlawhelp.org/coronavirus-taxes
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-8822
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4868.pdf
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သ ို ံ့မဟိုတ ်ကရလ်းရထာကပ် ံ့မှု အရ က်းအတ က ်သင၏် ပ ံ့ပ ို်းရင  ချကလ်ကမှ်တက် ို ရယထူာ်းခ ရသညဟ်ို

သငထ်ငပ်ါက ရနာကထ်ပ်ရလံ့လာရန ်ပပညန်ယ ်ကရလ်းရထာကပ် ံ့မှု ရ ို ်းခန််းသ ို ံ့ ဖိုန််းရခေါ်ဆ ိုပါ။) 

သ ို ံ့ရသာ် ည လာခ သည ်ဤလ တပ်င မ််းခ ငံ့က် ို ပိုဂဂ လ က အရ က်းစိုရဆာင််းရရ်းအထ  တ ို်းချဲျို့မရပ်းခဲံ့ပါ။သင၏် 

ရ က်းရှင ်သ ို ံ့မဟိုတ ်သင၏် ဘဏက် သင၏် ပ ံ့ပ ို်းရင  ချကလ်ကမှ်တက် ို “အိုပ်ထ န််းသ ူလိုပ်ငန််းစဉ” မှတဆငံ့ ်

ရရှ ရန ်ကက  ်းစာ်းရနရ ကာင််း သငသ်တ ပပ မ ပါက ကျွန်ိုပ်တ ို ံ့ထ  ဆကသ် ယပ်ါ။ ကျွန်ိုပ်တ ို ံ့က သငံ့အ်တ က ်

က ိုယစ်ာ်းပပ ရပ်းန ိုငပ်ပ ်း ၎င််းတ ို ံ့အရနပဖငံ့ ်သင၏် ပ ံ့ပ ို်းရင  ချကလ်ကမှ်တက် ို မရယနူ ိုငဟ်ို 

ကန ံ့က် ကရ်ပပာရပ်းန ိုငပ်ါသည။် စာရင််းရှ ရင ထကပ် ိုထိုတပ်ခင််း အဖ ို်းအခမျာ်းနငှံ့ ်သငရ် က်းတငန် ိုငသ်ညံ့ ်ဘဏ ်

အဖ ို်းအခမျာ်းက ို ရပ်းရန ်သငံ့ဘ်ဏက် သင၏် ပ ံ့ပ ို်းရင  ချကလ်ကမှ်တက် ိုလည််း ရလျှာကထ်ာ်းန ိုငပ်ါသည။် သငက်

အဖ ို်းအခမျာ်း သ ို ံ့မဟိုတ ်ဝနရ်ဆာငခ်မျာ်း ရ က်းတငရ်နပခင််း ရှ မရှ  သ န ိုငရ်န ်ဖိုန််းရခေါ်ဆ ိုပပ ်း ၎င််းတ ို ံ့ 

က ိုငတ် ယလ်ိုပ်ရဆာငမ်ညံ့ပ် ိုစ က ို ရမ်းပမန််းပါ။ 

ပ ို့ပိိုျားငင ွခ ကလ်ကမ် တက် ကျွန်ိုပ်တိို ို့၏ အက ိ ျားခ စ ျားခွငို့မ်  ျားကိို ထခိိိုကမ်  လ ျား။ 

ပ ံ့ပ ို်းရင က ို “ဝငရ်င ” အပဖစ် ထညံ့တ် ကမ်ည ်မဟိုတဘ် ဲသင၏် SSI၊ Reach Up၊ ရထာကပ် ံ့ထာ်းရသာ အ မ်ရာ၊ 

Medicaid သ ို ံ့မဟိုတ ်3SquaresVT (အစာ်းအရသာက ်တ ဆ ပ်မျာ်း) က ို ရလျှာံ့ချမညမ်ဟိုတပ်ါ။ တစ်နစ်ှအတ င််း

ရင က ို အသ ို်းချရနသရရ ျို့ ရင က ို “ရင််းပမစ်” အပဖစ် ထညံ့တ် ကမ်ည ်မဟိုတပ်ါ။ 

၎ငျ်ားမ   ကျွန်ိုပ်၏ 2020 အခွန်မ  ျားရ ငျ်ားတမ်ျားပါ “စ န်” ဟို ကျွန်ိုပ် က ျားသထိ ျားပါသည်။ ကျွန်ိုပ်၏ 

2020 ဝငင်ငသွည် ငန က ် ိုျားန စထ်ကပိ်ိုမ  ျားငနပါက ငငပွပန်ငပျား န် လိိုအပ်မည်လ ျား။ 

မလ ိုပါ၊ IRS သည ်သင၏် 2019 သ ို ံ့မဟိုတ ်2018 ရဖာငမ်ျာ်းမှ အချကအ်လကအ်ရပေါ် မှ ခ ိုရနပါသည။် 

သငရ်သငံ့သ်ညထ်က ်ပ ိုမျာ်းရသာ ကက  တင ်ချကလ်ကမှ်တ ်ရရှ ပခင််းအတ က ်ဒဏရ်င  မရှ ပါ။ သင၏် 

အမှနတ်ကယ ်2020 ဝငရ်င နငှံ့ ်မှ ခ ိုသဦူ်းရရက သငရ်င ပ ိုရထာ်းသငံ့သ်ညဟ်ို ဆ ိုလ ိုပါက၊ IRS သည ်2021 

ခိုနစှ်တ င ်ထပ်ရဆာင််း ပမာဏက ို ရပ်းသ ာ်းပါမည။် 

ကျွန်ိုပ်၏ အငပခအငနန ငို့ ်ပတသ်က၍် ငန ကထ်ပ် ငများခွန်ျားမ  ျား ရ ိပါသည်။ အကအူည  ဘယက် 

 နိိုငမ်လ။ဲ

Vermont တ င ်ရနထ ိုငသ်မူျာ်းသည ်ရဖာငပ်ဖညံ့စ် ကပ်ခင််းပဖငံ့ ်သ ို ံ့မဟိုတ ်1-800-889-2047 က ို 

ဖိုန််းရခေါ်ဆ ိုပခင််းပဖငံ့ ်Vermont ဝငရ်င နည််း အခ နရ်ဆာငသ် ူရဆ်းခန််း (LITC) ထ  ဆကသ် ယန် ိုငပ်ါသည။်

https://vtlawhelp.org/how-we-can-help
https://vtlawhelp.org/vlh-intake



