
 
 

یولیو، یقدم االئتمان الضریبي الجدید للطفل مدفوعات نقدیة    15بدًءا من  
 دوالًرا لكل طفل!  300لما یصل إلى  -شھریة لألسر التي لدیھا أطفال 

مؤھالً حتى وإن  عاًما، فقد تكون    18لو أن لدیك أبناء تقل أعمارھم عن  
 لم تكن تدفع ضرائب عادةً أو كنت من منخفضي/معدومي الدخل. 

 ھل قمت بالفعل بتقدیم إقرارك الضریبي أو تعبئة نموذج بوابة غیر دافع؟ 
 سیتم إیداع المدفوعات في حسابك البنكي أو إرسالھا لك بالبرید تلقائیًا.

إقراراتك الضریبیة. لم  ال یمكنك الحصول على مدفوعاتك إذا لم تقدم  
 یفت األوان. قدم اإلقرار اآلن. 

ما مقدار ما ستحصل علیھ أسرتي من االئتمان   
 الضریبي للطفل؟ 

 

دوالر   3600ما یصل إلى  أعوام:    6األطفال دون عمر  
 لكل طفل

أعمار   إلى  عاًما:    17إلى    6األطفال،    3000ما یصل 
 دوالر لكل طفل 

بمدفوعات شھریة في الفترة احصل على النصف األول  
 . 2021من یولیو إلى دیسمبر 

بعد تقدیم   -دفعة مرة واحدة    -احصل على النصف الثاني  
 . 2021اإلقرار الضریبي لعام 

 لیس لدیك أطفال؟ 
قد تظل مؤھالً الئتمانات ضریبیة أخرى ومدفوعات 

)! قدم 19-إغاثة مرض فیروس كورونا المستجد (كوفید
 الضریبي حتى ال یفوتك. إقرارك 

 

 األسئلة؟ ھل تحتاج لمساعدة في تقدیم إقرارك الضریبي؟
 | تفضل بزیارة 313-450-9168 | رسالة نصیة إلى الرقم 2-1-1 اتصل بالرقم

ORG.GETTHETAXFACTS  

GetTheTaxFacts.org  .تمت إتاحتھ بفضل دعم اتحاد الشركاء والممولین 

 
 

دوالًرا (أو أكثر)  250ما الذي قد یعنیھ 
 شھریًا ألسرتك؟

http://getthetaxfacts.org/
http://getthetaxfacts.org/


 
 

 
 

 احصل على مساعدة من إعفاء ضریبة الممتلكات 
 

 احصل على خدمة اإلنترنت 
 

دیترویت أن یشطب ضرائب الممتلكات لھذا  یمكن لصندوق اإلعفاء الضریبي في  
 العام ویسدد دین ضریبة الممتلكات لمالك المنازل مجانًا. 

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

أجل خدمات اإلنترنت وخصم دوالًرا شھریًا من   50احصل على خصم یصل إلى   
 دوالر لشراء جھاز رقمي.  100لمرة واحدة یصل إلى 

 7618-241-313اتصل بالرقم 

 

 
 احصل على مساعدة في دفع اإلیجار أو المرافق 

 
 احصل على مساعدة في نفقات الطعام

 

قد یكون المستأجرون في دیترویت مؤھلین للمساعدة في اإلیجار والمساعدة في  
 المرافق. 

 أو اتصل بالرقم DetroitEvictionHelp.com انتقل إلى

 313-2520  )866 ( . 

 یمكن لسكان دیترویت الوصول إلى خدمات وبرامج المساعدة في الطعام. 

 . 1-1-2للتواصل مع مخزن الطعام ومخصصات الطعام وأكثر، اتصل بالرقم 
للعثور على برنامج وجبات صیفیة لألطفال بالقرب منك، أرسل رسالة نصیة  

 . 877- 877إلى الرقم   FOODمكتوب فیھا 

 

 
 احصل على رعایة طفل جیدة وبرامج مدرسیة أو بعد مدرسیة

 احصل على مساعدة في فتح  
 بنكي بدون مصروفات أو بمصروفات منخفضة حساب 

 

 یمكنك تسجیل طفلك في رعایة طفل وفرص تعلیمیة عالیة الجودة.  

 . Connect4CareKids.orgأعوام، تفضل بزیارة  5لألطفال األقل من عمر 
 . DetroitSchoolsGuide.comلألطفال في عمر المدرسة، تفضل بزیارة 

 . DiscoverYourSpark.orgتفضل بزیارة للبرامج بعد المدرسیة، 

اإلیداع المباشر للمال في حسابك أسرع وأكثر أمنًا من الحصول على شیك. قم  
 . IRS.gov/ChildTaxCreditبتحدیث معلومات حسابك على 

 معتمد Bank Onافتح حساب 
 . CovidBanking.JoinBankOn.orgعلى 

 

 
 احصل على مخصصات الوالیة

 

. 

 

والمساعدة في الطعام وإعانات رعایة   WICاحصل على مخصصات الوالیة مثل   
 .MiBridgesالطفل والمزید من خالل 

 أو اتصل بالرقم  NewMiBridges.Michigan.govتفضل بزیارة 

 1-844-799-9876 . 
     

     
 

 موارد إضافیة ألسرتك

 لكافة االحتیاجات األخرى،
 1-1-2اتصل بالرقم 

http://waynemetro.org/propertytax/
http://waynemetro.org/propertytax/
http://waynemetro.org/propertytax/
http://detroitevictionhelp.com/
http://connect4carekids.org/
http://detroitschoolsguide.com/
http://discoveryourspark.org/
http://irs.gov/ChildTaxCredit.
http://irs.gov/ChildTaxCredit.
http://irs.gov/ChildTaxCredit.
http://covidbanking.joinbankon.org/
http://newmibridges.michigan.gov/

