
 

 

 

 .رعاية األطفال مكلفة 
 

يمنحك االئتمان الضريبي 

 .لألطفال عالوة

عاًما في منزلك؟ من المفترض أن  18هل لديك أطفال دون سن 

من االئتمان الضريبي لطفلك  النصف األولتكون قد حصلت على 

للحصول . 2021في صورة دفعات نقدية شهرية بين يوليو وديسمبر 

 .2022من ائتمانك، قدم إقرارك الضريبي في  النصف الثانيعلى 

لم تحصل على دفعاتك الشهرية؟ لم يفت موعد المطالبة باالئتمان 

وجي لقد تكون مؤهالً حتى لو لم تكن الوالد البيو! الضريبي لطفلك

ومي معد/للطفل أو لم تكن تدفع ضرائب عادةً أو كنت من منخفضي

 .الدخل

اآلن أكثر من أي وقت مضى، تقديم إقرارك الضريبي يصب في 

تعني التغييرات في قانون الضرائب أنك قد ال تحصل على . مصلحتك

 .بعض األموال المستحقة لك إذا لم تقدم إقرارك الضريبي

عليه أسرتي من االئتمان ما مقدار ما ستحصل   

 الضريبي للطفل؟

  
دوالر  3600ما يصل إلى : أعوام 6األطفال دون عمر 

 لكل طفل

 3000ما يصل إلى : عاًما 17إلى  6األطفال، أعمار 

 دوالر لكل طفل

 -تم دفع النصف األول في صورة دفعات شهرية، يوليو 

 2021ديسمبر 

م بعد تقدي - دفعة مرة واحدة -احصل على النصف الثاني 

 .2022اإلقرار الضريبي في عام 

 ليس لديك أطفال؟

قد تظل مؤهالً الئتمانات ضريبية أخرى ومدفوعات إغاثة 

قدم (! 19-كوفيد)مرض فيروس كورونا المستجد 

 .إقرارك الضريبي حتى ال يفوتك

 األسئلة؟ هل تحتاج لمساعدة في تقديم إقرارك الضريبي؟

 GETTHETAXFACTS.ORGتفضل بزيارة |  2-1-1اتصل بالرقم 

GetTheTaxFacts.org متاح بفضل دعم اتحاد من الشركاء والممولين. 



 

 موارد إضافية ألسرتك

 احصل على مساعدة من إعفاء ضريبة الممتلكات
 

 احصل على خدمة اإلنترنت

كات ضرائب الممتل يمكن لصندوق اإلعفاء الضريبي في ديترويت أن يشطب
 .لهذا العام ويسدد دين ضريبة الممتلكات لمالك المنازل مجانًا

أو تفضل بزيارة  313-244-0274اتصل بالرقم 

/WayneMetro.org/propertytax 

 

دوالًرا شهريًا من أجل خدمات اإلنترنت  30احصل على خصم يصل إلى 

 .دوالر لشراء جهاز رقمي 100وخصم لمرة واحدة يصل إلى 

 7618-241-313اتصل بالرقم 

 احصل على مساعدة في دفع اإليجار أو المرافق
 

 احصل على مساعدة في نفقات الطعام

 .قد يكون المستأجرون مؤهلين لمساعدة اإليجار والمرافق

313 (866)- أو اتصل بالرقم DetroitEvictionHelp.comانتقل إلى 

2520 . 
 Michigan.gov/ceraتفضل بزيارة : لغير سكان ديترويت

 

-2للتواصل مع مخزن الطعام ومخصصات الطعام وأكثر، اتصل بالرقم 
1-1. 

احصل على رعاية طفل جيدة وبرامج مدرسية أو بعد 

 مدرسية

 
 احصل على مساعدة في فتح 

 حساب بنكي بدون مصروفات أو بمصروفات منخفضة

 .الجودةيمكنك تسجيل طفلك في رعاية طفل وفرص تعليمية عالية 

 .Connect4CareKids.orgأعوام، تفضل بزيارة  5لألطفال دون سن 

 .DetroitSchoolsGuide.comلألطفال في عمر المدرسة، تفضل بزيارة 

 .DiscoverYourSpark.orgلبرامج ما بعد المدرسة، تفضل بزيارة 

 

 .اإليداع المباشر للمال في حسابك أسرع وأكثر أمنًا من الحصول على شيك

على  Bank Onافتح حسابًا معتمًدا في 

CovidBanking.JoinBankOn.org. 

 احصل على مخصصات الوالية
 

 لكافة االحتياجات األخرى، 

 .2-1-1اتصل بالرقم 

احصل على مخصصات الوالية مثل برنامج التغذية للنساء والرضع 

واألطفال والمساعدة في الطعام وإعانات رعاية الطفل والمزيد من خالل 
MiBridges. 

أو اتصل بالرقم  NewMiBridges.Michigan.govتفضل بزيارة 

1-844-799-9876. 

 

 


