Arabic

يناير  -أبريل 2021

إذا كنت قد َعملت يف عام  2020وربحت
 57ألف دوالر أو أقل

بك
تنبيه :لدينا إجراءات أمان جديدة ،اتصل مبوقع رضيبة الحي الخاص َ
من أجل إرشادات كوفيد-19

خدمات الرضيبة املجانية

هل ربحت أقل يف عام 2020؟ قد تكون ً
مؤهل السرتداد رضائب أكرب! هذا العام ميكنك استخدام إما دخلك لعام  2019أو
الخاص بك  -أيهام يُعيد “لك” أكرب قدر من املال ) 2020 (EITCعىل رضائبك لزيادة تخفيض الرضائب عىل الدخل املُكتسب

سهل ،سريع ،وتحضير مجاني للضرائب
ُم ِع ّدون ضريبيون معتمدين من مصلحة الضرائب يقدمون عائدات عالية الجودة بسرعة

تحقيق اقصى قدر من االستفادة من استرداد أموالك  ،واحصل على جميع
االعتمادات التي تستحقها
االعتمادات الضريبية لألطفال  ،االئتمانات الضريبية للرعاية الصحية EITC ،

تحقيق اقصى استفادة من المبالغ المستردة
حفظ لحاالت الطوارئ  ،وبناء االئتمان  ،وفتح حساب مصرفي

BostonTaxHelp.org
617.635.4500
fb.com/BostonTaxHelp
@BosTaxHelp
@BostonTaxHelp

تأكد من احضار ما ييل

خدمات عرب اإلنرتنت
َجهز مستنداتك للتحميل

صورة بطاقةالهوية الشخصيةغري منتهيةF
بطاقة الضامن االجتامعي او الرقم الرضيبيF
لك ولألشخاص الذين معك وتعيلهم يف
العائلة مثل زوجتك واألطفال

ALLSTON BRIGHTON CHILD
& FAMILY SERVICES CENTER

نسخه من اإلقرار الرضيبي للعام املايضF

ROXBURY CENTER FOR
FINANCIAL EMPOWERMENT

،) (البطالة1099G - 1099 جميع أشكالF
،) (مدفوعات املعاشات التقاعدية1099R
1099SSA ،) (فوائد البنوك1099INT
. أو العمل الحر1099 ،)(الضامن االجتامعي
 لجميع الوظائفW2 أحرض منوذج الF
.2020 للعام
نسخة مطبوعة من البنك تحمل رقم حسابكF
البنيك ورقم التوجيه ال يداع املبارش للرضيبة
.املسرتدة اىل حسابك
إثبات التأمني الصحي (بطاقات التأمنيF
C-1095 A-1095  و1099-HC ، الصحي
إن وجدت) لدافعي الرضائب والزوج وجميع
* املعالني

vita@cfmp.us
617.838.8089

BostonTaxPrep@boston.gov
617.489.3718
ABCD

bostonabcd.org
ALLSTON BRIGHTON NOC

617.903.3640

DORCHESTER NSC

617.288.2700

ROBERT M. COARD BUILDING

PARKER HILL/FENWAY NSC

617.445.6000

MATTAPAN FSC

617.298.2045

ROXBURY/NORTH DORCHESTER NEIGHBORHOOD OPPORTUNITY CENTER

617.442.5900

SOUTH BOSTON APAC

617.269.5160 ext. 0

1098T جميع أشكال جميع أشكالF
 وااليصاالت التابعة،)(الدفعات الدراسية
.ملواد الدراسة
اجاميل الفائدة عىل القروض الدراسيةF
) او بيان للقروض1098E( املدفوعة
.الدراسية
2020 إثباتات االيجار املدفوع للعامF
أثبات أي مصاريف مدفوعة من الجيبF
. الرضائب الخريية،(االيصاالت الخريية
أي بريد مستلم من دائرة اإليرادات يفF
والية ماساشوستس او أي بريد من مصلحة
.الرضائب
دافعي الرضائب الذين حصلوا او يتوقعوا
الحصول عىل نقاط للتأمني الصحي يحتاجوا
:احضار ما يثبت الدخل لجميع العائلة
.رضائب ماساشوستس

617.918.7504
taxhelp@justastart.org
www.justastart.org

JVS CENTER FOR ECONOMIC
OPPORTUNITY

617.399.3235
URBAN EDGE

urbanedge.org
617.989.9323
FreeTaxPrep@UrbanEdge.org
STREETCRED AT BOSTON
MEDICAL CENTER

SOUTH END NSC

617.267.7400

bmc@mystreetcred.org
https://bit.ly/3jnxCGl

617.348.6583

خدمات مواعيد التسليم فقط
القناع مطلوب يف كل مواقع التسليم

إذا كنت تلقيت عالوة االئتامن الرضيبيF
1095A فعليك احضار
،2016 مجموع نفقات رعاية األطفال يف عامF
 والرقم، والعنوان،واسم مقدم الرعاية للطفل
) أو رقم الضامنEIN( التعريفي للموظف
.)SSN( االجتامعي

JUST-A-START TAX HELP
CLINIC

EAST BOSTON APAC

617.567.8857

ALLSTON BRIGHTON CHILD
& FAMILY SERVICES CENTER
406 Cambridge Street
vita@cfmp.us
617-838-8089
ROXBURY CENTER FOR FINANCIAL EMPOWERMENT
7 Palmer Street, 2nd Floor
BostonTaxPrep@boston.gov
617.489.3718
ABCD
ALLSTON BRIGHTON NOC
640 Washington Street
617.903.3640
DORCHESTER NSC
110 Claybourne Street
617.288.2700
ROBERT M. COARD BUILDING
178 Tremont Street
617.348.6583

MASSACHUSETTS
TAX+ASSET BUILDING
CONSORTIUM

EAST BOSTON APAC
21 Meridian Street
617.567.8857
PARKER HILL/FENWAY NSC
714 Parker Street
617.445.6000
MATTAPAN FSC
535 River Street
617.298.2045
ROXBURY/NORTH DORCHESTER NEIGHBORHOOD OPPORTUNITY CENTER
565 Warren Street
617.442.5900
SOUTH BOSTON APAC
424 West Broadway
617.269.5160 ext. 0
SOUTH END NSC
554 Columbus Avenue
617.267.7400

URBAN EDGE
1542 Columbus Avenue
617.989.9323
FreeTaxPrep@UrbanEdge.org
BHA CHARLESTOWN-WORKS
76 Monument Street
617.635.5221
CODMAN SQUARE HEALTH
CENTER
450 Washington Street
617.825.9660
DOTHOUSE HEALTH
1353 Dorchester Avenue
617.288.3230
FIDELIS WAY CENTER
(appointment needed)
10 Fidelis Way
Brighton, MA 02135
vita@cfmp.us
617-838-8089

