ርዕስ፦: የኮሮና ቫይረስ እርዳታ፣ እፎይታ፣ እና የኢኮኖሚያዊ ደህንነት አዋጅ (“የ CARES አዋጅ”)
ውድ ባልደረባ፦:
ይህ መልእክት እርስዎ እና ቤተሰብዎ በጥሩ ጤንነት ውስጥ ሆነው እንዲያገኝዎት እንመኛለን። እባክዎን በአዲሱ
የኮሮና ቫይረስ እርዳታ፣ እፎይታ፣ እና የኢኮኖሚያዊ ደህንነት አዋጅ (“የ CARES አዋጅ”) መሰረት እርስዎ ብቁ
ሊሆኑባቸው ስለሚችሉ ተጨማሪ የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች እና የግብር ምላሽን በተመለከተ አንዳንድ
መረጃዎችን ከታች ያግኙ። እርስዎን ሊመለከቱ ስለሚችሉ የ CARES አዋጁ ክፍሎችን ማጠቃለያ ለማግኘት
እባክዎን ከታች ይመልከቱ፦
የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች

•

ግዛትዎ ውስጥ ከሚቀበሉት የስራ አጥነት ማካካሻ ጥቅማ ጥቅሞች በተጨማሪ፣ የ CARES አዋጅ
ተጨማሪ 600 $ በየሳምንቱ እስከ አራት ወራት ድረስ ይሰጣል (ተጨማሪ ክፍያው ጁላይ 31, 2020 ላይ
ያበቃል)። በግዛትዎ የስራ አጥነት ህጎች መሰረት የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞችን ለመቀበል ብቁ ከሆኑ
ተጨማሪውን 600 $ በየሳምንቱ በራስሰር ይቀበላሉ።

•

የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ለተጨማሪ 13 ሳምንታት የቀጠለ ሲሆን ከፍተኛው እስከ 39 ሳምንታት
ድረስ ተራዝመዋል። ለምሳሌ፣ ግዛትዎ ለ24 ሳምንታት የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞችን የሚሰጥ ከሆነ፣
አሁን ለ 37 ሳምንታት ድረስ ለስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞችን ለማግኘት ብቁ ይሆናሉ ማለት ነው።

•
•

በአንዳንድ ግዛቶች የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ህጎች መሰረት የሚፈለገው የአንድ ሳምንት የመጠበቂያ
ጊዜ አሁን ተነስቷል
ለበለጠ መረጃ፣ እባክዎን የግዛትዎን የስራ አጥነት ኤጀንሲ ያነጋግሩ።

የግለሰብ የግብር ክፍያ ተመላሾች

•

የአሜሪካ ነዋሪዎች ለሚከተሉት ብቁ ይሆናሉ፦ (1) የአንድ ጊዜ የግብር ክፍያ ተመላሽ እስከ 1,200 $፣
ይሁንና ግን አንዳንድ አመታዊ ገቢያቸው ከ 75,000 $ በላይ የሆነ (150,000 $ ባለ ትዳር ከሆኑ፣
112,500 $ የቤተሰብ መሪ ሆነው የሚሞሉ ከሆነ) ከዚህ ያነሰ ሊያገኙ ይችላሉ፤ እና (2) ሌላ ተጨማሪ
500 $ ለእያንዳንዱ 16 አመት ወይም ከዚያ በታች ለሆኑ ልጆች። ለግብር ክፍያ ተመላሽ ብቁ መሆንዎን
ለመወሰን መንግስት የ 2019 የግብር ክፍያ ቅጽዎን ይመለከታል ወይም የ 2019 የግብር ክፍያ ቅጽዎን
ካልሞሉ የ 2018 የግብር ክፍያ ቅጽዎን ይመለከታል።

•

የሀገር ውስጥ ገቢዎች አገልግሎት (I.R.S.) የእርስዎን የባንክ መረጃዎ አስቀድሞ ካለው፣ ገንዘቡን ወደ
እርስዎ በማስተላለፍ በቀጥታ ያስገባልዎታል። ካልሆነ ግን፣ በፖስታ ቼክ ይደርስዎታል።

•

የግብር ክፍያ ምላሽን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎን ይህን ይጎብኙ፦
https://www.irs.gov/coronavirus ።

የስራ ቦታ የጡረታ ዕቅዶች

•

2020 ውስጥ ከእርስዎ 401(K) ላይ ወይም ከሌላ የስራ ቦታ የጡረታ ዕቅድ ላይ 10% ቅጣት መክፈል
ሳይኖርብዎት እስከ 100,000 $ ድረስ ወጪ ማድረግ የሚችሉ ሲሆን ይህም ወጪ የሚደረግበት ምክንያት
ኮቪድ-19 ከሆነ ብቻ ነው፣ ለምሳሌ እርስዎ፣ የፍቅር አጋርዎ ወይም በእርስዎ ላይ ጥገኛ በሆነው ሰው ላይ
ኮቪድ-19 በምርመራ ከተገኘባቹ፣ ወይም ከኮቪድ-19 ጋር የሚገናኝ ሌላ አሉታዊ ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ

•
•

ካጋጠምዎ ነው።
ወጪ በሚያደርጉበት ጊዜ ያለብዎትን የገቢ ታክስ በሶስት አመታት ዘርግተው መክፈል ይችላሉ።
የ HMSHost 401(K) ዕቅድ ውስጥ ያላችሁ ባልደረባዎች፣ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ፊደሊቲ
ኢንቨስትመንትን 800-835-5095 ላይ ወይም በ www.netbenefits.com በኩል ማነጋገር ትችላላችሁ።

