
POLICY CENTER

ما هو CalEITC و نظام االئتمان الضريبي لألطفال الصغار؟
 ائتمان ضريبة الدخل المكتسب في كاليفورنيا ، CalEITC ، هو ائتمان ضريبي السترداد النقود ، و الذي يعيد األموال
 إلى جيوب األفراد والعائالت الذين يعملون ولكن ما زالت معيشتهم فقيرة. إنها واحدة من أقوى األدوات التي تستخدمها

 كاليفورنيا حالًيا لتقديم المساعدة النقدية للعمال والعائالت من خالل نظام الضرائب . االئتمان الضريبي لألطفال الصغار
هو ائتمان ضريبي إضافي للعائالت التي لديها طفل يبلغ من العمر خمس سنوات أو أقل.

 اعتباًرا من 1 يناير 2021 ، يمكن لمقدمي
ITIN أن يكونوا مؤهلين للحصول على ائتمان

  ضريبة الدخل المكتسب في كاليفورنيا و
االئتمان الضريبي لألطفال الصغار!

 إذا كان دخلك أقل من 30,000 دوالر في عام
 2020 وقمت بتقديم ضرائب برقم تعريف دافع

، )ITIN ضرائب فردي )ُيعرف أيًضا باسم 
 فيمكنك الحصول على ما يصل إلى 2982 دوالًرا

 أمريكًيا من خالل CalEITC وما يصل إلى 1000
 دوالر إضافي من خالل االئتمان الضريبي لألطفال

 الصغار. يعتمد المبلغ الذي ستحصل عليه على
دخلك وعدد وعمر أطفال أسرتك

 لمعرفة المبلغ الذي يمكنك الحصول عليه
 من خالل هذه اإلعفاءات الضريبية ،

 ولمعرفة كيفية تقديم الضرائب مجاًنا ،
 تفضل بزيارة www.caleitc4me.org أو

 www.myfreetaxes.org

 من المفترض أن ُتستخدم المعلومات الواردة
 في إقرارك الضريبي لألغراض الضريبية فقط

 ، وهناك تدابير حماية قوية لضمان أن تظل
 معلوماتك خاصة ، مع استثناءات محدودة للغاية.
 لمزيد من  المعلومات ، قم بزيارة nilc.org أو

immigrantsrising.org

لمزيد من المعلومات ، اتصل بشريكك المحلي على

ARE YOU ELIGIBLE FOR THE CalEITC?
The California Earned Income Tax Credit (CalEITC) and Young Child Tax Credit (YCTC) are 
state tax credits for working Californians. Between CalEITC, YCTC and the federal EITC, you 
could receive up to $8,000 depending on your income.

Follow the chart below to find out if you are eligible for this cash back refund!

Not eligible for the CalEITC?

Check out the federal EITC at  
www.IRS.gov/eitc

HOW MUCH WILL 
YOU GET BACK?

*Text EITC to 555-888  
and use our calculator to find  
out how much money you can  

get back from the CalEITC

*Message & data rates may apply

*Under the age of 18 may be eligible   
  with qualifying child

MORE THAN  
$30,000?

LESS THAN  
$30,000?

HOW OLD ARE YOU?

HAVE AT LEAST ONE CHILD 
UNDER AGE 6?

YOUNGER 
THAN 18 

(With no children)

18 OR 
OLDER

NOT 
ELIGIBLE


YOU MAY BE 

ELIGIBLE

NOT  
ELIGIBLE*


YOU MAY BE 

ELIGIBLE

WAS YOUR EARNED INCOME  
$30,0000 OR LESS?

You may be eligible  
for Caifornia’s  
NEW YOUNG  

CHILD TAX CREDIT

Get up to an additional 
$1,000 when you file  

your taxes!

Visit CalEITC4Me.org/
know-it for more details

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

@CALEITC4ME

You may also be eligible
for California’s NEW  
YOUNG CHILD TAX CREDIT
Get up to an additional $1,000 
when you file your taxes! 

Visit CalEITC4Me.org/know-it 
for more details.

HOW MUCH WILL
YOU GET BACK?

*Text EITC to 555-888
and use our calculator to find 
out how much money you can 

get back from the CalEITC

*Message & data rates may apply

Not eligible for the CalEITC? 
Check out the federal EITC at www.IRS.gov/eitc

* Under the age of 18 may be eligible with qualifying child.

The California Earned Income Tax Credit (CalEITC) and Young Child Tax Credit (YCTC) are state tax credits for working 
Californians. Between the CalEITC, YCTC and the federal EITC, you could receive up to $8,000 depending upon your income.

Follow the chart below to find out if you are eligible for this cash back refund!

Are you eligible for the CalEITC?

You can claim the CalEITC all year long! 
Visit CalEITC4Me.org to learn more. 

YOU MAY BE 
ELIGIBLE

YOU MAY BE 
ELIGIBLE

NOT 
ELIGIBLE

NOT 
ELIGIBLE*

YOUNGER 
THAN 18 

(With no children)

CalEITC4Me.org

هل تقدم الضرائب برقم ITIN؟هل تقدم الضرائب برقم ITIN؟
يمكنك استرداد بعض األموال من خالل يمكنك استرداد بعض األموال من خالل CalEITCCalEITC و نظام  و نظام 

االئتمان الضريبي لألطفال الصغار!االئتمان الضريبي لألطفال الصغار!

.

.
:

http://www.caleitc4me.org
https://www.myfreetaxes.org/calculator
https://www.nilc.org/issues/taxes/itinfaq/
https://immigrantsrising.org/resource/individual-tax-identification-number-guide/

