
احصل عىل مساعدة الخرباء لتقديم ملفك الرضيبي بك يف عام 2023 واملطالبة بأموالك

 

االئتامن الرضيبي لألطفال الصغار: ما بني 1,500 دوالر – 2,000 دوالر لكل طفل

 

االئتامن الرضيبي عىل الدخل املكتسب: ما يصل إىل 7,000 دوالر

 

 املواعيد  متاحة يف شهر يناير

أصبح                                 ممكًنا بفضل دعم تحالف من الرشكاء واملمولني.

 جميع األدوات التي تحتاجها لتقديم ملفك الرضيبي
واملطالبة مبدفوعاتك النقدية

GetTheTaxFacts.org

  ماذا ميكنك أن تفعل
بـ 1,500 دوالر أو أكرث؟

 لن ميكنك الحصول عىل مدفوعاتك 
إذا مل تقدم ملفك الرضيبي

ضع خطة لتقديم ملفك الرضيبي يف عام 2023

ميكننا مساعدتك يف التقديم
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سهولة جدولة املواعيد

 خرباء رضائب معتمدون من مصلحة الرضائب األمريكية

 من جمعية املساعدات املحاسبية ورشكة واين ميرتو،
دون أي تكلفة عليك

إجابات ألسئلتك الرضيبية الشائعة

آالف الدوالرات من املدفوعات النقدية متاحة عند تقديم ملفك الرضيبي  .

العديد من العائالت واألفراد مؤهلون - حتى لو مل تكسب الكثري من الدخل يف عام 2022  

احصل عىل مساعدة الخرباء مجانًا لتقديم ملفك الرضيبي يف عام 2023 واملطالبة مبدفوعاتك  

األطفال الذين تقل أعامرهم عن 17 عاًما والذين يعيشون يف منزلك  

 ال يشرتط أن تكون الوالد البيولوجي للطفل، فإذا كنت مقدم الرعاية األسايس، فمن  

املحتمل أن تكون مؤهالً

 يجب كسب ما ال يقل عن 2,500 دوالر من العمل يف عام 2022  

إذا عملت يف أي عمل يف عام 2022، فقد تكون مؤهالً 

أموال إضافية للعامل الذين يصل دخلهم إىل 60 ألف دوالر  

 تختلف حدود الدخل ومبالغ االئتامن بناًء عىل حالة التقديم والدخل املكتسب وعدد األطفال.

 األفراد غري املتزوجني مؤهلون أيًضا
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GetTheTaxFacts.org سجل مقدًما اآلن عىل الرابط التايل
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GetTheTaxFacts.org



احصل عىل املساعدة بشأن اإلعفاء الرضيبي عىل عقارك

 ميكن لصندوق اإلعفاء الرضيبي يف ديرتويت إلغاء الرضائب العقارية للعام الحايل

 وسداد ديون رضيبة األمالك ألصحاب املنازل دون أي تكلفة

 ملزيد من املعلومات، اتصل عىل 0274-244-313 أو تفضل بزيارة الرابط التايل
WayneMetro.org/PropertyTax

احصل عىل املساعدة يف دفع فواتري املرافق

 للمساعدة يف دفع فواتري الكهرباء والغاز، تفضل بزيارة

أو اتصل بالرقم 844-211-4994

WayneMetro.org/wrap للمساعدة يف دفع فواتري املياه، تفضل بزيارة

 ميكنك الحصول عىل امتيازات الوالية مثل برنامج النساء والرضع واألطفال واملساعدة

MiBridges الغذائية وإعانات رعاية األطفال واملزيد من خالل

NewMiBridges.Michigan.gov تفضل بزيارة 

أو اتصل عىل 844-799-9876

 احصل عىل خصم يصل إىل 30 دوالرًا شهريًا عىل خدمة النطاق العريض وخصم ملرة

واحدة يصل إىل 100 دوالر لرشاء جهاز رقمي من خالل برنامج االتصال ميسور التكلفة

 للتقديم، اتصل بربنامج                    عىل الرقم

 ميكنك تسجيل طفلك يف إحدى فرص رعاية أطفال والفرص التعليمية عالية الجودة

لألطفال الذين تقل أعامرهم عن 5 سنوات، تفضل بزيارة 

لألطفال يف سن املدرسة، تفضل بزيارة 

لربامج ما بعد املدرسة، تفضل بزيارة

يعد إيداع األموال مبارشة يف حسابك أرسع وأكرث أمانًا من الحصول عىل شيك

للحصول عىل قامئة بالحسابات املرصفية اآلمنة واملعتمدة بشكل مستقل، تفضل بزيارة :

DetroitMI.gov/BankOn

  للحصول عىل مساعدة شخصية يف فتح حساب، حدد موعًدا لجلسة فردية مع مستشار

التمكني املايل عن طريق االتصال بالرقم

الدخول عىل اإلنرتنت احصل عىل امتيازات الوالية

 احصل عىل رعاية عالية الجودة لألطفال وبرامج

املدارس أو ما بعد املدرسة
احصل عىل املساعدة يف فتح حساب بنيك

موارد إضافية لعائلتك

لجميع االحتياجات األخرى
اتصل عىل          

.313-322-6222

Connect4CareKids.org

DiscoverYourSpark.org

DetroitSchoolsGuide.com
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uwsem.smapply.org

.313-241-7618 Connect 313
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