
          
 

إذا كنت تحصل عىل أقل من 60,000 دوالر يف عام 2022 أو

إذا كان لديك طفل مقيم معك يبلغ عمره أقل من 17 سنة وإذا كنت تحصل عىل 

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

ا أو  إذا كنت ترعى طفاًًل أو معاقً

 إذا كنت تدفع إيجار أو رضائب عقارية أو تكاليف متعلقة بالغاز/الكهرباء ملنزلك يف 

عام 2022

تتوفر اإلعانات النقدية من خاًلل التخفيض الرضيبي عىل
(Earned Income Tax Credit) الدخل املكتسب 

(Child Tax Credit) واالعتامد الرضيبي ملن له طفل
وغري ذلك.

ما الذي ميكنك فعله

مببلغ 1,500 دوالر أمرييك أو أكرث؟

•

•

•

•

 تختلف التفاصيل الدقيقة بناًء عىل االئتامن الرضيبي املحدد وحالة اإليداع الرضيبي الخاصة بك وعدد األشخاص يف

أرستك. تتطلب بعض اإلعفاءات الرضيبية، وليس جميعها، أن يكون لديك أنت أو أطفالك رقم ضامن اجتامعي
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قد تكون مستحًقا لإلعانات النقدية يف الحاالت التالية:

     حدد موعًدا اآلن مع خرباء الرضائب املوثوق بهم لدينا وهام، جمعية املساعدة املالية

أو



أصبح                                    متاًحا بفضل دعم تحالف من الرشكاء واملمولني.

®

R

ال أعلم ملاذا يضطر أي شخص إىل سداد مبالغ إلنجاز األمور الخاصة برضائبه.

  أتذكر أنني سددت 500 دوالر - 600 دوالر قبل أن أكتشف الخدمات الرضيبية املجانية من خالل جمعية
املساعدة املحاسبية. واآلن ضمنت أن يكون املال يف حوزيت

– وينيت إميرسون، أم لخمسة أطفال وحاصلة عىل االعتامد الرضيبي ملن له طفل 

 التقديم ليس باألمر الصعب.

إعاناتك النقدية يف انتظارك.
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حدد موعًدا مع أحد الخرباء

جهز مستنداتك وحدد خط سريك ووسائل مواصاًلتك 

قابل خبري رضائب موثوق به، دون أن تتحمل أي تكلفة 

قدم ملف رضائبك وطالب باإلعانات 

رخصة قيادة أو بطاقة هوية مزودة بصورة شخصية صادرة عن جهة حكومية

 بطاقة ضامن اجتامعي أو رقم التعريف الرضيبي الفردي            )الخاص بك  

و/أو بطفلك

منوذج         أو منوذج 

 مستندات أخرى خاصة بوضعك - زر                                   للحصول 

عىل املزيد من املعلومات

•

•

•

•

•

املستندات التي تحتاج إىل تقدميها:

(ITIN(

W-21099
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اختياري: بيانات الحساب املرصيف لإليداع املبارش إلعاناتك 


