
THE WORKING CENTRE 

 ۲۰۲۲ برای اظهار مالیات سال یمالیاتکلینیک 

مالیات بر گزارش تی یکلینیک حما با درآمد محدودافراد به منظور حمایت از بار دیگر  (The Working Centre)ورکینگ سنتر 

 دهد. میارائه را  درآمد

افراد که امیدوارند به این خدمات دسترسی داشته باشند و مشکالت با توجه به تعداد باالیی از  ،ماکلینیک حمایتی مالیات  ،در سال جاری

 باشد.بدون نیاز به نوبت قبلی می ،حاصل شده از همه گیری کرونا

و مدارک مورد و فرم تکمیل شده پذیرش  ،کلینیک مالیات دیدار داشته باشید کمک کنندهافراد با توانید می ۲۰۲۳مارس  ماهابتدای از 

لطفاً برای  -دهیم ارائه میمدارک را هم تحویل الکترونیکی امکان ما همچنین نیاز را به صورت حضوری مورد بررسی قرار دهید. 

 مراجعه کنید. ادامه مطلباطالعات مربوطه در جزئیات بیشتر به 

 The) مرکز منابع جستجوی شغل-ورکینگ سنتر خود را از مربوط به توانید نسخه ، میزمانی که گزارش مالیاتی شما تکمیل شد

Working Centre) خیابان کوئین جنوبی در کیچنر  ۵۸شماره  در(58 Queen Street South in Kitchener) تحویل بگیرید .

تحویل ما پست کنیم. زمانی که مدارک خود را  شده توسط شماارائه آدرس پستی شما را برای مربوط به توانیم نسخه میهمچنین ما 

 توانید یکی از این دو گزینه را انتخاب کنید. می ،دهیدمی

 کنند.تکمیل اظهارنامه مالیات بر درآمد شما کمک می در ،در برنامه مالیات بر درآمد ثبت نام شدهداوطلبان 

 آیا شما واجد شرایط هستید؟

 کمک کنیم: یمالیات تکمیل اظهارنامهتوانیم به شما در میما اگر درآمد شما در مقادیر زیر باشد، 

 خانواده مدآدر تعداد اعضای خانواده

 دالر ۳۵۰۰۰تا  نفر ۱

 دالر ۴۵۰۰۰تا  تفر ۲

 دالر ۴۷۵۰۰تا  نفر ۳

 دالر ۵۰۰۰۰تا  نفر ۴

 دالر ۵۲۵۰۰تا  نفر ۵

 

 توانیم در تکمیل اظهارنامه مالیاتی کمک کنیم: نمی موارد زیر مادر  کهلطفاً توجه داشته باشید 

 ورشکستگی •

 اجاره /کار و کسب های هزینه یا درآمد •

 کاری( یا هزینه های Uber مثال عنوان به) خوداشتغال افراد •

 بهره درآمد •

 سرمایه زیان یا سود •

 (T1135) خارجی اموال •

 متوفی شخص •



 بدون نوبت قبلیخدمات حضوری 
 Queen Street South in 58)کوئین ، کیچنر خیابان ۵۸شماره  در (The Working Centre)ورکینگ سنتردر مرکز منابع 

Kitchener ) توانید فرم را در خانه تکمیل دریافت کنید. می و مدارک مورد نیاز رافهرست اسناد فرم پذیرش و توانید یک کپی از می

 کند. میآنها را بررسی  یطلب مالیاتو داو برگردانید The Working Centerو سپس به  کرده

را به همراه شما مدارک تحویلی ، بسته ج شما از ورکینگ سنتر، قبل از خرودهیدما تحویل می مدارک تکمیل شده خود را به زمانی که 

ممکن است متقاضی برای تکیل اظهارنامه مالیاتی افراد  باالی  تعدادبا توجه به . باشد. مدارک تکمیل میبررسی می کنیم تا مطمئن شویم 

و  و تکمیل سریع تکمیل اسناد و مدارک مورد نیازاین فرآیند برای اطمینان از  وری از شما برای بررسی مدارک باشد. نیاز به کمی صب

 شما ضروری است.بازگشت به 

 

 آنالینتحویل مدارک 
ایم تا اطالعات مالیات بر درآمد اطالعات شخصی را ایمیل کنید. ما یک روش امن برای شما ایجاد کردهتوجه داشته باشید که هرگز نباید 

 به ما اطالع دهید taxclinic@theworkingcentre.orgخود را به صورت الکترونیکی ارسال کنید. از طریق ایمیل به آدرس 

لیست اسنادی را که باید برای تکمیل اظهارنامه مالیات بر درآمد شما ارائه  ها وو ما دستورالعمل که تقاضای تحویل مدارک انالین دارید

در تکمیل از تاخیر صحیح اطالعات های گام به گام در مورد نحوه انجام این کار را دنبال کنید. کنیم. دستورالعملشود به شما ایمیل می

 کند.جلوگیری میاظهارنامه 

 

 مدارک مورد نیاز: 
:  برای دریافت فرم از طریق وب سایت) مالیات بر درآمدده پذیرش درخواست اظهار فرم تکمیل ش. 1

https://www.theworkingcentre.org/tax2022) 

 دمالیات دارگزارش برای هر فردی که نیاز به  صادر شده توسط دولت . کارت شناسایی عکس دار2

 در دست دارند.کارت شناسایی خود را ، لطفاً تصویری از آنها داشته باشید که استهمسرتان مشترک اظهار نامه مالیاتی شما با . اگر 1

 .۲۰۲۲( برای سال T-slips)مالیات . برگه های اطالعاتی 3

 «.هزینه ها». رسید کلیه هزینه های ادعا شده در قسمت 4

 (Notice of Assessment 2021) ۲۰۲۱شما در سال مالیاتی  ارزیابی. ]اختیاری[ اعالمیه 5

 

 یمالیاتاظهار نامه پس از اتمام 
به خود را مربوط به توانید نسخه ا شما تماس خواهیم گرفت. شما میباظهار نامه هدف ما یک دوره سه هفته ای است. پس از تکمیل 

یکی توانید دهید میتحویل میتوانیم آن را برای شما پست کنیم. شما در زمانی که مدارک خود را یا ما می افت کنیدیصورت حضوری در

 خود را نشان دهید. اسایینکارت شباید نسخه از این موارد را انتخاب کنید. به یاد داشته باشید برای تحویل 

 

 شود؟می اگر اشتباهی وجود داشته باشد چه
در دریافت خواهید کرد.  CRAاز  (Notice of Assessment)وجود داشته باشد، یک اعالن ارزیابیاگر اشتباهی در مالیات شما 

در ثبت اظهارنامه  موردیکمک خواهیم کرد. همچنین، اگر ما به شاطالع دهید و ما در مراحل بعدی  صورت چنین اتفاقی لطفا به ما 

نسخه تکمیل شده اظهارنامه تکمیل کنیم. لطفاً اگر در مورد بازگشت  راتوانیم درخواست اصالح اظهارنامه شما از قلم افتاده باشد، می

 خود سؤالی دارید به ما اطالع دهید.مالیتی 

 

 اس بگیرید.تم taxclinic@theworkingcentre.orgلطفاً در صورت داشتن هرگونه سؤال با ما در 

https://www.theworkingcentre.org/tax2022

