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  Sẵn Sàng, Tiến Hành, CẦN BIẾT ...

Thông Báo Cho Các Gia Đình là một nguồn lực của Hội Đồng Khuyết Tật Phát Triển Tiểu Bang Washington. Để biết thêm 
thông tin, hãy vào:  informingfamilies.org

Tiền Cứu Trợ Tác Động Nền Kinh Tế
Chuyện Gì Đã Xãy Ra?

Hãy cảnh giác với những kẻ lừa đảo đang cố ý đánh cắp thông tin 
cá nhân và tiền của bạn.
IRS sẽ không gọi điện thoại, nhắn tin cho bạn, gửi email cho bạn hoặc liên lạc với 
bạn trên phương tiện truyền thông xã hội để hỏi thông tin tài khoản cá nhân hoặc 
ngân hàng - thậm chí liên quan đến các khoản tiền cứu trợ để tác động kinh tế. 
Cảnh giác với các email có hồ sơ đính kèm hoặc tuyên bố có thông tin đặc biệt về các 
khoản tiền cứu trợ hoặc hoàn trả về tiền cứu trợ để tác động kinh tế. Đó là những trò 
gian lận.

TÁC HẠI CỦA COVID-19
Virus COVID-19 gây hại nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Điều đó làm tổn hại đến toàn bộ 
nền kinh tế của chúng ta, khi mọi người có thể làm việc, mua sắm hoặc kinh doanh. Để giúp 
mọi việc dễ dàng hơn một chút, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một đạo luật gọi là Đạo Luật 
CARES.

Một phần của Đạo luật CARES bao gồm các  tiền cứu trợ $1,200 đô la cho những người kiếm 
được ít hơn $75,000 đô la mỗi năm. Một số người kiếm được nhiều tiền hơn cũng sẽ nhận được tiền (chỉ không 
phải $1,200 đô la). Trong đó trẻ em phụ thuộc dưới 17 cũng nhận được $500 đô la.

Nếu bạn nhận được SSI hoặc SSDI, bạn sẽ nhận được tiền cứu trợ $ 1.200. Số tiền này sẽ không ảnh 
hưởng đến điều kiện của bạn cho các lợi ích khác.
Những người sẽ không nhận được tiền cứu trợ là những người sau đây:

• kiếm được hơn $99,000 đô la khi là người độc thân
• được tuyên bố là phụ thuộc vào người khác khai thuế thuế (ví dụ: phụ huynh khai thuế con phụ 

thuộc vào họ)
• không có số An Sinh Xã Hội hợp lệ
• người không là thường trú tại Hoa Kỳ

Có nhiều chi tiết hơn về những người nhận tiền cứu trợ trên trang web của IRS cho các nhận được tiền cứu trợ tác 
động kinh tế: irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center.

Tiền cứu trợ cho những người nhận Chương Trình An Sinh Xã Hội (SSI).
Những người đang nhận SSI, có trẻ em nhưng không đủ điều kiện không cần phải làm gì để nhận khoản tiền cứu 
trợ của họ. Tuy nhiên, những người nhận SSI có con đủ điều kiện sẽ cần sử dụng thông tin Non-Filers, sẽ được tìm 
thấy ở link này:  irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here. 
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