
3 خطوات سهلة 

 قد تكون مؤهالً للحصول على ما يصل إلى $ 6،000 أو أكثر في استرداد الضريبة عندما تطالب 
عفاء الضريبي على الطفل / االئتمان سترداد/ االإ االعفاء الضريبي على الدخل المكتسب و االإ

طالب بنقودك

cashoregon.org :اذهب إلى

  .eitcoutreach.org/help :ابحث عن ذلك على

قم بزيارة موقع مجاني بحلول 15 أبريل لتقديم 

الضرائب الخاصة بك واستالم أموالك في 

االسترداد الضريبي. 

 ابحث عن موقع 
ضرائب مجاني *

 أنظر فيما إذا 

كنت مؤهالً

 قدم الضرائب 
الخاصة بك

1

2

3
* ال يزال بإمكانك المطالبة باالعفاءات الضريبية حتى إذا لم تتمكن من العثور على موقع ضريبي مجاني بالقرب منك. 

إذا كنت تحتاج إلى مساعدة مجانية في تقديم الضريبة: 
cashoregon.org, أو اطلب الرقم المجاني 211.  



أحضر معك وثائق لعام 2018 ولكل شخص في منزلك

قائمة المراجعة لتحضيرالضرائب

المعلومات الشخصية  .1
أحضر جميع الوثائق أدناه  

هوية نافذة تحمل صورتك  

  رقم تعريف دافع الضرائب. أحضر واحدة من هذه: بطاقة الضمان االجتماعي ، أو خطاب التحقق من رقم الضمان 
االجتماعي ، أو رقم تعريف دافع ضرائب فردي

دليل إثبات الدخل  .2
أحضر جميع الوثائق أدناه  

نماذج W-2s لجميع الوظائف في العام الماضي  

  نماذج 1099 الأية إيرادات أخرى تم تلقيها في العام الماضي

بيانات للجوائز ، المنح الدراسية / الزماالت ، أو المكاسب  من اليانصيب / القمار  

دليل اثبات التأمين الصحي  .3
أحضر جميع الوثائق التي تنطبق  

A-1095 إذا كان لديك تغطية من خالل سوق التأمين الصحي  

نماذج B-1095 أو C-1095 إذا كان لديك أنواع أخرى من التأمين أو التغطية  

عناصر إضافية  .4
أحضر جميع الوثائق التي تنطبق فيما يلي  

معلومات الحسابين الجاري والتوفير ليتم إيداع أموالك المستردة مباشرة  

قرار الضريبي من العام الماضي ، إذا كان متاًحا االإ  

نفقات رعاية الطفل: عنوان موفر خدمة الرعاية ، رقم تعريف الضريبة الفيدرالية وإثبات الدفع  

أصحاب المنازل: بيانات الرهن العقاري وفواتير ضريبة االأمالك   

التعليم: التعليم الجامعي وبيانات القروض الطالبية  

  النفقة: مدفوعة أو مستلمة

  إشعارات: مصلحة الضرائب الفيدرالية IRS، ضريبة الوالية,، سوق التأمين الصحي، أو أي شيء يقول "مستند ضريبي هام"
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