
THE WORKING CENTRE 

ክሊኒክ ግብሪ 2022 
 

The Working Centre ንውሱን እቶት ንዝነብሩ ሰባት ዳግማይ ናይ ኣታዊ ግብሪ ክሊኒክ ደገፍ 

ይህብ ኣሎ።  

ብሰንኪ ልዑል ቁጽሪ ናይቶም ደገፍ ክረኽቡ ተስፋ ዝገብሩ ሰባት፡ ከምኡ’ውን ዝተሓላለኸ 

Covid-19፡ ናይ ግብሪ ክሊኒክ ደገፍና ሎሚ ዓመት ብእግሪ/ብኣካል ዝኣቱ እዩ።  

ካብ 1 መጋቢት 2023 ጀሚሩ ዝተመልአ ናይ ምቕባል ቅጥዒን ዘድልዩ ወረቓቕትን ብኣካል 

ክትምርምሩ ንሓጋዚ ክሊኒክ ግብሪ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ናይ 

ኤሌክትሮኒካዊ ምውራድ/ምቕባል ኣማራጺ ንህብ - ንዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ተወከሱ።  

ናይ ኣታዊ ግብሪ ምምላስኩም ምስተመዝገበ፡ ቅዳሕኩም ኣብ ስራሕና ኣብ 58 Queen 

Street South ኣብ ኪቸነር ክትወስዱ ትኽእሉ ወይ ድማ ቅዳሕኩም ብፖስታ ክንሰደልኩም 

ንኽእል። ወረቓቕትኻ/ ኺ ክትህቡና ከለኹም ዝመረጽካዮ/ክዮ ምርጫ ።  

ኣብ ፕሮግራም ግብሪ ኣታዊ ወለንተኛታት ማሕበረሰብ ዝተመዝገቡ ወለንተኛታት 

ንመመልከቲ ግብሪ ኣታዊኹም ንምምላእ ክሕግዙኹም እዮም።  

ብቑዕ ዲኻ/ይፍቀደካ ድዩ? 

 ኣታዊኹም ኣብዞም ዝስዕቡ መጠን ገንዘብ እንተወዲቑ ኣብ ግብሪኹም ክንሕግዘኩም 

ንኽእል ኢና፤  

ስፍሓት ስድራቤት    ኣታዊ ስድራቤት  

1 ሰብ ክሳብ                    $35,000  

2 ሰባት ክሳብ                  $45,000  

3 ሰባት ክሳብ                   $47,500  

4 ሰባት ክሳብ                   $50,000  

5 ሰባት ክሳብ                   $52,500  

ነዞም ዝስዕቡ ኩነታት ብዝምልከት ኣብ ምቕራብ ግብሪ ክንሕግዝ ከምዘይንኽእል 

ኣስተውዕሉ፤  



• ምኽሳር 

 • ናይ ንግዲ/ክራይ ኣታዊ ወይ ወጻኢታት  

• ባዕሎም ዝሰርሑ ውልቀሰባት (ንኣብነት ኡበር) ወይ ናይ ስራሕ ወጻኢታት  

• ወለድ ኣታዊ  

• ካፒታል መኽሰብ ወይ ክሳራ 

 • ናይ ወጻኢ ንብረት (T1135)  

• ዝሞተ ሰብ  

ብኣካል ዝግበር ዋክ-ኢን 

ኣብቲ ኣብ 58 ኲን ስትሪት ሳውዝ፡ ኪቸነር ዝርከብ ማእከል፡ ቅዳሕ ናይቲ ዝርዝር ሰነዳትን ናይ 

ምቕባል ቅጥዒን ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም። ነቲ ቅጥዒ ኣብ ገዛኻ ክትመልኦ ትኽእል ኢኻ 

ድሕሪኡ ናብ The Working Center ተመሊስካ ምስ ወለንተኛ ግብሪ ክትግምገሞም ትኽእል 

ኢኻ።  

ዝተመልኡ ሰነዳትኩም ሒዝኩም ምስ መጻእኩም፡ ቅድሚ ምኻድኩም ዕሹግ ንብረትኩም 

ምሳኹም ክንምርምሮ ኢና፡ ዝኾነ ነገር ከም ዘይጐደለና ንምርግጋጽ። ቁጽሪ ሰባት ከም 

ዝውስኖ፡ እዚ ቁሩብ ምጽባይ ከድልዮ ይኽእል እዩ። እዚ መስርሕ እዚ ትኽክለኛ ሰነዳት 

ከምዘለና ንምርግጋጽን ብቕልጡፍ ኽንውድኣልኩም ንኽንክእልን ኣድላዪ እዩ።  

ብኢንተርነት ንእትሰዱልና  

ውልቃዊ ሓበሬታ ብኢመይል ፈጺምካ ክትሰድድ ከም ዘይብልካ ኣስተውዕል። ሓበሬታ ግብሪ 

ኣታዊኹም ብኤሌክትሮኒካዊ ኣገባብ ክትሰዱሉ እትኽእሉ ውሑስ ኣገባብ ፈጢርና ኣለና። 

ብኢመይል taxclinic@theworkingcentre.org ኣፍልጡና እሞ ንመምርሒታትን ዝርዝር 

ናይቶም ንመመልከቲ ግብሪ ኣታዊኹም ንምምላእ ክሕወሱ ዘለዎም ሰነዳትን ብኢመይል 

ክንሰደልኩም ኢና። ነዚ ብኸመይ ከም እትገብሮ ዝሕብር ደረጃ ብደረጃ መምርሒታት 

ተኸተል። ኩሉ ቅኑዕ ሓበሬታ እንተሃልዩና ምድንጓይ የወግድ። 

 እንታይ ክንህብ ኣለና? 

1. ዝተመልአ ቅጥዒ ኣታዊ ግብሪ ኣታዊ  

(ኣብ መርበብ ሓበሬታ https://www.theworkingcentre.org/tax2022 ይርከብ) 



 2. ንነፍሲ ወከፍ ናይ ግብሪ ደገፍ ዘድልዮ ሰብ ስእሊ ዘለዎ ታሴራ ወይ መምርሒ ፍቓድ 

መኪና 

 2.1 ምስ መጻምድቲ ብሓባር ፋይላት ትገብሩ እንተኾይንኩም፡ በጃኹም መለለዪ መንነቶም 

ንላዕሊ ሒዞም ዝረኣዩሉ ስእሊ ይሃልኹም 

3. ን2022 ዝኸውን ናይ ሓበሬታ ስሊፕ (T-slips)  

4. ኣብ ክፍሊ "ወፃኢታት" ንዝሕተቱ ኩሎም ወፃኢታት ቅብሊታት 

5. [ኣማራጺ] ናይ 2021 Notice of Assessment ምልክታ ገምጋምካ  

ድሕሪ ምዝዛም ግብሪ 

 ናይ ሰለስተ ሰሙን ናይ ምምላስ ግዜ ዕላማ ኣለና። ምምላስኩም ምስተዛዘመ ክንረኽበኩም 

ኢና። ቅዳሕኩም ክትወስዱ ትኽእሉ ወይ ድማ ብፖስታ ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና። ኣብቲ 

ወረቐትካ እተ ምጽኣሉ እዋን ኢኻ ትውስን። ዕሹግ ንብረትካ ክትወስድ ከለኻ መለለዪ መንነት 

ከተርኢ ከድልየካ እዩ።  

ጌጋ እንተሃልዩ’ኸ?  

ኣብ ግብሪኻ ጌጋ እንተሃልዩ ካብ CRA ናይ ምምዛን ምልክታ/ Notice of Assessment 

ክመጻኩም’ ዩ። እዚ እንተ ኣጋጢሙ ኣፍልጡና ኣብ ዝቕጽል ስጉምትታት ክንሕግዝ ኢና። 

ከምኡ’ውን ኣብ ምቕራብ ምምላስካ ገለ ነገር እንተጎዲሉ፡ ንመመልከቲኻ ንምምሕያሽ ዝቐረበ 

ሕቶ ክንመልእ ንኽእል። ብዛዕባ ዝተመልአ ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም በጃኹም ኣፍልጡና።  

ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ብ taxclinic@theworkingcentre.org ተወከሱና። 


