
 Cash help  Ayuda en efectivo  Денежная помощь 
  ا��اد  ��� নগদ  সহায়তা  現  ⾦  援  助  현금  지원   ا������  ا�����ة

 Pomoc pieniężna  Aide financière en espèces  Èd  lajan kach 

 Nie przegap możliwości otrzymania  pomocy pieniężnej  dla 
 swojej rodziny. Odwiedź stronę  nyc.gov/accessnyc  lub 
 zadzwoń pod numer  311  , aby dowiedzieć się więcej. 

 Płatności z tytułu ulgi podatkowej na dziecko (Child Tax Credit, CTC) 

 Twoja rodzina może otrzymać do 3600 USD na dziecko.  Każdy, kto nie otrzymał 
 płatności w 2021 roku, musi podjąć działanie. Wejdź na stronę  GetCTC.org/nyc  , 
 aby zarejestrować się do płatności lub aby złożyć deklarację podatkową.  Możesz 
 otrzymać CTC nawet w przypadku braku innych dochodów. Dzieci poniżej 18. roku 
 życia muszą posiadać numer ubezpieczenia społecznego, aby się zakwalifikować, 
 ale rodzice mogą złożyć wniosek na podstawie numeru ITIN (indywidualny numer 
 identyfikacyjny podatnika). 

 Bezpłatną pomoc podatkową można również uzyskać na stronie  nyc.gov/taxprep  . 
 Bezpłatne doradztwo w sprawach finansowych można uzyskać na stronie 
 nyc.gov/TalkMoney 

 Świadczenia antykryzysowe (Economic Impact Payments, EIP) 

 W czasie pandemii COVID-19 rząd federalny przekazał 3 płatności stymulacyjne. 
 Wyniosły one w sumie 3200 USD na osobę dorosłą i 2500 USD na dziecko. 

 Osoby, które ich nie otrzymały, mogą nadal ubiegać się o te środki.  W  ejdź na 
 stronę  GetCTC.org/nyc  , aby złożyć uproszczoną deklarację  podatkową i ubiegać się 
 o płatności stymulujące. 

 Możesz również złożyć deklarację podatkową za rok 2020, nawet w przypadku 
 braku obowiązku płacenia podatku. Bezpłatną pomoc podatkową można otrzymać 
 na stronie  nyc.gov/taxprep 

 Informacje o innych programach znajdują się na odwrocie  → 

 Wejdź na stronę  nyc.gov/accessnyc  , aby 
 sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymania 
 pomocy pieniężnej. 
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 Program pomocy w sytuacjach kryzysowych przy wynajmie mieszkań 
 (Emergency Rental Assistance Program, ERAP) 

 Lokatorzy mogą kwalifikować się do pomocy w opłaceniu do 12 miesięcy 
 zaległego czynszu i mediów. Dostępna jest również pomoc na pokrycie do 3 
 miesięcy przyszłego czynszu. 

 Jeśli toczy się przeciwko Tobie sprawa o eksmisję, zostanie zawieszona 
 (wstrzymana) na czas rozpatrzenia przez Stan Twojego wniosku o ERAP. Pomoc 
 jest przyznawana na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, więc należy jak 
 najszybciej złożyć wniosek na stronie  nysrenthelp.otda.ny.gov 

 Organizacje rejestrujące mogą pomóc w ubieganiu się o ERAP. Na stronie 
 nyc.gov/erap  można znaleźć listę lokalnych organizacji. 

 Informacje o innych programach znajdują się na przedniej stronie  → 

 Wejdź na stronę  nyc.gov/accessnyc  , aby 
 sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymania 
 pomocy pieniężnej. 


