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 الضریبة خدمات
  المجانیة

2018أبریل –ینایر   
$0054,0ودخلك اقل من 2017إذا كنت تعمل في العام   

دع المال في جیبك!

أقلب الصفحة للتعرف على مواقع معدي الضرائب
 



MASSACHUSETTS
TAX+ASSET BUILDING
CONSORTIUM

ALLSTON/BRIGHTON 
ABCD: ALLSTON BRIGHTON 
NOC 
640 Washington Street 
617.903.3640

ALLSTON BRIGHTON CHILD & 
FAMILY SERVICES CENTER 
406 Cambridge Street 
855.687.7345 
mail@cfmp.us

BRIGHTON BRANCH/ 
BOSTON PUBLIC LIBRARY 
40 Academy Hill Road 
855.687.7345 
mail@cfmp.us

BROOKLINE 
HIGH STREET FAMILY  
LEARNING CENTER 
22 High Street 
855.687.7345 
mail@cfmp.us

TRUSTMAN FAMILY  
LEARNING CENTER 
341R Saint Paul Street 
855.687.7345 
mail@cfmp.us

CHARLESTOWN 
BHA CHARLESTOWN-WORKS 
76 Monument Street 
617.635.5221

CHINATOWN 
BOSTON CHINATOWN 
NEIGHBORHOOD CENTER 
38 Ash Street 
617.635.5129 ext 0

DORCHESTER 
ABCD: DORCHESTER NSC 
110 Claybourne Street 
617.288.2700

CODMAN SQUARE  
HEALTH CENTER 
450 Washington Street 
617.825.9660

DOTHOUSE HEALTH 
1353 Dorchester Avenue 
617.288.3230

QUINCY 
1199 SEIU 
108 Myrtle Street 
617-284-1199

ROXBURY 
ABCD: ROXBURY/ 
NORTH DORCHESTER 
NEIGHBORHOOD 
OPPORTUNITY CENTER 
565 Warren Street  
617.442.5900

ROXBURY CENTER FOR 
FINANCIAL EMPOWERMENT 
7 Palmer Street, 2nd Floor 
617.541.2666 
RCFTaxprep@boston.gov  

URBAN EDGE 
1542 Columbus Avenue 
617.989.9323 
FreeTaxPrep@UrbanEdge.org

SOUTH BOSTON 
ABCD: SOUTH BOSTON 
APAC 
424 West Broadway 
617.269.5160 ext 0

SOUTH END 
ABCD: SOUTH END NSC 
554 Columbus Avenue  
617.267.7400

STREETCRED AT BOSTON 
MEDICAL CENTER 
850 Harrison Avenue 
617.414.5170 
info@mystreetcred.org

STREETCRED AT SOUTH  
END COMMUNITY  
HEALTH CENTER 
1601 Washington Street 
617.414.5170 
info@mystreetcred.org

ST. MARY’S CENTER FOR 

WOMEN AND CHILDREN 

90 Cushing Avenue 

617.414.5170 

info@mystreetcred.org

DOWNTOWN 

ABCD: ROBERT M. COARD 

BUILDING 

178 Tremont Street 

617.348.6583

JVS CENTER FOR 

ECONOMIC OPPORTUNITY 

75 Federal Street 

617.399.3235 

https://freetaxhelp.us/-/jvs

EAST BOSTON 

ABCD: EAST BOSTON APAC 

21 Meridian Street 

617.567.8857

NEIGHBORHOOD OF 

AFFORDABLE HOUSING 

143 Border Street 

617.567.5882

FENWAY 

ABCD: PARKER HILL/ 

FENWAY NSC 

714 Parker Street 

617.445.6000

JAMAICA PLAIN 

ABCD: JAMAICA PLAIN 

APAC 

30 Bickford Street 

617.522.4830

BOSTON CHILDREN’S 

PRIMARY CARE AT 

MARTHA ELIOT 

75 Bickford Street 

617.414.5170 

info@mystreetcred.org

MATTAPAN 

ABCD: MATTAPAN FSC 

535 River Street 

617.298.2045

			

  :يلی ام راضحا نم دكأت
	

 لمحت ةموكحلا نم ةرداص ھیصخش ةقاطب
	كتروص

 يبیرضلا مقرلا وا يعامتجالا نامضلا ةقاطب
 يف مھلیعتو كعم نیذلا صاخشأللو كل

  لافطألاو كتجوز لثم ةلئاعلا
	

 يضاملا ماعلل يبیرضلا رارقإلا نم ھخسن

1099 - 1099 لاكشأ عیمج G  ،)ةلاطبلا( 
1099R  ،)ةیدعاقتلا تاشاعملا تاعوفدم( 
1099INT 1099 ،)كونبلا دئاوف(  SSA 

رحلا لمعلا وأ 1099 ،)يعامتجالا نامضلا( .	

 عیمجل W2  لا جذومن رضحأ
2016 ماعلل فئاظولا .	

 كباسح مقر لمحت كنبلا نم ةعوبطم ةخسن
 ةبیرضلل رشابملا عادی ال ھیجوتلا مقرو يكنبلا

	.كباسح ىلا ةدرتسملا

 ،يحصلا نیمأتلا تاقاطب يحصلا نیمأتلا تابثإ
(HC-1099 ، ) 1095 -A  يعفادل خلا ،

نیلاعملا عیمجو ،ةجوزلاو ،بئارضلا .	

 كیلعف يبیرضلا نامتئالا ةوالع تیقلت تنك اذإ
 1095A راضحا

	
 ،2016 ماع يف لافطألا ةیاعر تاقفن عومجم
مقرلاو ،ناونعلاو ،لفطلل ةیاعرلا مدقم مساو 	

EIN) فظوملل يفیرعتلا  (نامضلا مقر وأ 
	(SSN يعامتجالا)

1098 لاكشأ عیمج T  ،)ةیساردلا تاعفدلا( 
ةساردلا داومل ةعباتلا تالاصیالاو .	

 ةیساردلا ضورقلا ىلع ةدئافلا يلامجا
 ضورقلل نایب وا )1098E( ةعوفدملا
 .ةیساردلا

 .2016 ماعلل عوفدملا راجیالا تاتابثإ

 بیجلا نم ةعوفدم فیراصم يأ تابثأ
 يا و ةیریخلا بئارضلا ،ةیریخلا تالاصیالا(
	. )يحصلا فرصلا وأ هایملل ریتاوف

 ةیالو يف تاداریإلا ةرئاد نم ملتسم دیرب يأ
 ةحلصم نم دیرب يأ وا ستسوشاسام
 .بئارضلا

 
	  اوعقوتی وا اولصح نیذلا بئارضلا يعفاد

 اوجاتحی يحصلا نیمأتلل طاقن ىلع لوصحلا
 بئارض :ةلئاعلا عیمجل لخدلا تبثی ام راضحا

.ستسوشاسام 	

 

 

 تأكد من احضار ما یلي:

بطاقة شخصیھ صادرة من الحكومة تحمل 
صورتك

بطاقة الضمان االجتماعي او الرقم الضریبي 
لك ولألشخاص الذین معك وتعیلھم في العائلة 

مثل زوجتك واألطفال

الضریبي للعام الماضينسخھ من اإلقرار

(البطالة)، 1099G-1099جمیع أشكال 
1099R ،(مدفوعات المعاشات التقاعدیة)
1099INT ،(فوائد البنوك)1099SSA

.أو العمل الحر1099(الضمان االجتماعي)، 

لجمیع الوظائف للعام W-2أحضر نموذج ال 
2017.

نسخة مطبوعة من البنك تحمل رقم حسابك 
ورقم التوجیھ ال یداع المباشر للضریبة البنكي 

.المستردة الى حسابك

إثبات التأمین الصحي (بطاقات التأمین 
HC-1099الصحي،   ،1095 -A (الخ ،

لدافعي الضرائب، والزوجة، وجمیع المعالین

إذا كنت تلقیت عالوة االئتمان الضریبي فعلیك 
1095Aاحضار 

،2017مجموع نفقات رعایة األطفال في عام 
واسم مقدم الرعایة للطفل، والعنوان، والرقم

) أو رقم الضمان EINالتعریفي للموظف (
.)SSNاالجتماعي (

(الدفعات الدراسیة)، 1098Tجمیع أشكال 
.واالیصاالت التابعة لمواد الدراسة

اجمالي الفائدة على القروض الدراسیة 
) او بیان للقروض 1098Eالمدفوعة (
الدراسیة.

.2017الیجار المدفوع للعام إثباتات ا

أثبات أي مصاریف مدفوعة من الجیب 
.(االیصاالت الخیریة، الضرائب الخیریة

من دائرة اإلیرادات في والیة مستلمأي برید
ماساشوستس او أي برید من مصلحة 

الضرائب.

دافعي الضرائب الذین حصلوا او یتوقعوا 
الحصول على نقاط للتأمین الصحي یحتاجوا 

حضار ما یثبت الدخل لجمیع العائلة: ضرائب ا
ماساشوستس.

كل المواقع الضریبیة تستطیع الوصول 
الیھا علي الكرسي المتحرك, ماعدا 

:ABCD South End NSC.
للمعلومات عن اماكن لذوي االحتیاجیات 

الخاصة یرجي االتصال على الرقم
617.635.3682
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