
 
 

 2022 لعام سنتر الوركينك في الدخل ضريبة أجراءات
 

 السنة. لهذه شخصيا   التقديم وستكون محدوداللذوي الدخل اإلقرار الضريبي قدم الوركينك سنتر خدمة ت
 

 ليتم مراجعة طلب التقديم والمستندات المرفقة،  1/3/2023 موافقال ربعاءاألمن يوم بدء   شخصيا  يمكنكم رؤية المساعدين 

 أدناه.للمزيد من المعلومات يرجى االطالع ، التقديم اون الينمكانية إقدم لكم ون كما
 

لذا نطلب من كل  خدمة، يرجى أخذ العلم بأن فترات االنتظار ستكون طويلةعداد الهائلة للمستفيدين من هذه النتيجة األ

 المراجعين الصبر والتريث.
 

.  Queen St S, Kitchener 58من  االنتهاء من تقديم ضرائبكم سيتم االتصال بكم لمراجعتنا الستالم ملفكم فور

يجب تحديد طريقة االستالم مسبقا عند تعبئة استمارة يمكنكم استالم الملف شخصيا  أو نرسلها بالبريد الى عنوانكم. لذا 

 التقديم
 

 .إن المتطوعين المسجلين مع مصلحة الضرائب سيقومون بمساعدتكم في خدمة االسترجاع الضريبي
 ؟ من يمكننا مساعدتهم

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتقديم شخصياَ:بالنسبة ل

 ١٨كمل كل شخص ال استالم استمارة تقديم الضرائبو Queen St S, Kitchener 58في الحضور الى المركز يجب 

إعادة االستمارة المكتملة مع الوثائق المطلوبة الى المركز، واالنتظار حتى يتم مراجعة . وتعبئتها وتوقيعها في المنزل سنة 

يرجى أخذ العلم بأن فترات االنتظار . هذه البيانات مع الشخص المسؤول للتأكد من صحة وتوفر كافة المستندات المطلوبة 

 هذه الخطوة مهمة جدا  لتجنب االخطاء وعدم التاخير.. ستكون طويلة

 

 

 

أنواع الملفات الضريبية التى ال  نستطيع اجرائها 
    

 أشهار أالفالس 

 ع الخاصة اريلمشا/اليجارونفقات اأأيرادات 

، النفقات UBER)العاملون لحسابهم الخاص )
 التوظيفية                

 أرباح وخسائر 

 األمالك الخاصة االجنبية

شخاص المتوفينضرائب األ  

 نحن نخدم الملفات الضريبية                                          

 دخل العائلة عدد أفراد العائلة

 حتى 35,000$                             شخص    1

 حتى 45,000$  شخصان

أشخاص 3  حتى $47,000  

أشخاص 4  حتى 000 ,$50  

أشخاص 5  حتى $52,500  



 

 

 أون الين: -عن طريق االنترنت بالنسبة للتقديم 

 أون الينتقديم الارسال اية معلومات شخصية باالميل. يرجى اعالمنا على هذا العنوان بأنكم ترغبون ب عدميجب 

clinic@theworkingcentre.orgtax بالبريد اإللكتروني اإلرشادات وقائمة المستندات التي يجب  موسنرسل إليك 

 .وتأمين المعلومات التالية لتتجنب التأخير يرجى اتباع التعليمات تضمينها إلكمال اإلقرار الضريبىي.

 https://www.theworkingcentre.org/tax2022التالي: تعبيئة استمارة التقديم الضريبي .1

 يرجى تعبئة الصفحة االخيرة  النسبة للمتزوجينبTaxpyaer Authorization  ةاو الزوج قبل الزوجمن 

  ضافية تشمل معلوماتهم الشخصيةإكثر يمكنكم تعبئة صفحة أطفال او أ ٥بالنسبة للعائالت التي لديها 

  .صورة عن بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية لكل شخص سيقدم الضرائبمين تأ .2

 الطلب وهم يحملون بطاقة هويتهم الشخصية يصورة لمقدمنحتاج لالنسبة للمتزوجين ب  

 T slipsالمطلوبة إحدى االستمارات  .3

 إيصاالت لجميع النفقات المطالب بها  .4

 2021اختياري[ إشعار التقييم الضريبي السابق لعام ] .5

 

 الضرائب االنتهاء من تقديمفور 

اسابيع. بعد االنتهاء من تقديم ضرائبكم سيتم االتصال بكم لمراجعتنا الستالم ملفكم .  ٣سوف تستغرق هذه العملية مدة 

يمكنكم استالم الملف شخصيا  أو نرسلها بالبريد الى عنوانكم. لذا يجب تحديد طريقة االستالم مسبقا عند تعبئة استمارة 

 .سوف تحتاج إلى ابراز الهوية عند استالم ملفك من المركز. التقديم

 

 ماذا لو كان هناك خطأ؟

 ميرجى إعالمنا في حال حدوث الخطأ وسنساعدك .CRA إذا كان هناك خطأ في الضرائب، فسوف تتلقى إشعار تقييم من

  .الالحقةفي الخطوات 

ا في حال نسيان او نقص   مال طلب تعديل أو تصحيحية معلومات فيمكننا إكأأيض 

 

 taxclinic@theworkingcentre.org سئلة حول إكمال اإلقرار الضريبىيية أيرجى إعالمنا إذا كانت لديك أ
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