
 
 

 رعاية األطفال مكلفة. 

 

يمنحك االئتمان الضريبي 
 لألطفال عالوة. 

 لم يفت األوان لتقديم اإلقرار الضريبي والمطالبة بائتمانك!

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

من االئتمان الضريبي لطفلك في صورة   النصف األولقد حصلت على  

وديسمبر   يوليو  بين  شهرية  نقدية  على 2021دفعات  للحصول   .

 . 2022من ائتمانك، قدم إقرارك الضريبي في  النصف الثاني 

دفعاتك   على  تحصل  باالئتمان لم  المطالبة  موعد  يفت  لم  الشهرية؟ 

البيولوجي  الوالد  تكن  لم  لو  حتى  تكون مؤهالً  قد  لطفلك!  الضريبي 

للطفل أو لم تكن تدفع ضرائب عادةً أو كنت من منخفضي/معدومي 

 الدخل. 

يفت  لم  الدوالرات؟  من  إضافية  آالف  ببضعة  فعله  يمكنك  الذي  ما 

 الضريبي اآلن للمطالبة بائتمانك.   األوان بعد لمعرفة ذلك. قدم إقرارك

ما مقدار ما ستحصل عليه أسرتي من االئتمان    

 الضريبي للطفل؟ 

دوالر   3600ما يصل إلى أعوام:  6األطفال دون عمر    

 لكل طفل 

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

 دوالر لكل طفل 

 -يوليو  تم دفع النصف األول في صورة دفعات شهرية،  

 2021ديسمبر 

بعد تقديم   -دفعة مرة واحدة  -احصل على النصف الثاني 

 .2022اإلقرار الضريبي في عام 

 ليس لديك أطفال؟ 

قد تظل مؤهالً الئتمانات ضريبية أخرى ومدفوعات  

(! قدم 19-إغاثة مرض فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 إقرارك الضريبي حتى ال يفوتك. 

 تحتاج لمساعدة في تقديم إقرارك الضريبي؟ األسئلة؟ هل 

 GETTHETAXFACTS.ORG| تفضل بزيارة   2-1- 1اتصل بالرقم 

GetTheTaxFacts.org .متاح بفضل دعم اتحاد من الشركاء والممولين 



 

 

ائتمان ضريبة الدخل  
 المكتسب

 الدوالرات! ال تفّوت فرصة الحصول على آالف 

 للمطالبة بائتمانك. 2022قدم إقرارك الضريبي في 

، فقد تكون مؤهالً للحصول على ائتمان ضريبة 2021إذا كنت قد عملت على اإلطالق في عام 

 (. EITCالدخل المكتسب )

المنخفض إلى المتوسط. تعني التغييرات دوالر للعاملين ذوي الدخل    58000يوفر ائتمان ضريبة الدخل المكتسب دخالً إضافيًا يصل إلى  

العاملين أصبحوا مؤهلين اآلن أكثر من أي وقت مضى! يجب عليك تقديم إقرارك الضريبي في  في قانون الضرائب أن المزيد من 

 يم.أبريل، لم يفت األوان بعد للتقد 18للمطالبة بائتمانك. على الرغم من مرور الموعد النهائي لإلقرار الضريبي في  2022

لمزيد من المعلومات ولتحديد موعد إلعداد اإلقرار الضريبي على يد خبير معتمد من مصلحة الضرائب دون أي تكلفة عليك، تفضل 

 . 2-1-1أو اتصل بالرقم   GetTheTaxFacts.orgبزيارة 

 موارد إضافية ألسرتك

 اإليجاراحصل على مساعدة في دفع   احصل على مساعدة من إعفاء ضريبة الممتلكات

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

أو تفضل بزيارة 0274-244-313 اتصل بالرقم 
WayneMetro.org/propertytax/ 

 
 قد يكون المستأجرون مؤهلين لمساعدة اإليجار.

  DetroitEvictionHelp.comانتقل إلى 
 . 2520-313 (866)أو اتصل بالرقم

 Michigan.gov/ceraلغير سكان ديترويت: تفضل بزيارة 

 احصل على رعاية طفل جيدة وبرامج 
 مدرسية أو بعد مدرسية

 
 احصل على مخصصات الوالية 

احصل على مخصصات الوالية مثل برنامج التغذية للنساء والرضع 
واألطفال والمساعدة في الطعام وإعانات رعاية الطفل والمزيد من خالل 

MiBridges. 

  NewMiBridges.Michigan.govتفضل بزيارة 
 .9876-799-844-1أو اتصل بالرقم  

 عالية الجودة.يمكنك تسجيل طفلك في رعاية طفل وفرص تعليمية 

أعوام، تفضل بزيارة  5لألطفال دون سن 
Connect4CareKids.org. 

لألطفال في عمر المدرسة، تفضل بزيارة 
DetroitSchoolsGuide.com. 

 لبرامج ما بعد المدرسة، تفضل بزيارة 
DiscoverYourSpark.org. 

 

 لجميع االحتياجات األخرى،  

 . 2-1-1اتصل بالرقم 
 

 


