
قد تكون مؤهالً أيًضا للحصول على ائتمانات ضريبية أخرى و منافع من الواليه :
إذا كان عمرك 65 عاًما أو أكرث ، فيمكنك املطالبة مببلغ  اعفاء رضيبي من الواليه إضايف مبقدار

118 دوالًرا أمريكيًا.

إذا كنت تبلغ من العمر 62 عاًما أو أكثر ، وتحصل على دخل سنوي قدره أقل من 45000 دوالر 
أمريكي و ٪40 على األقل من حقوق الملكية ف منزلك ، قد تكون مؤهالً للتأجيل دفع ضرائب 

ممتلكاتك الدولة.
قد تكون مؤهالً للحصول على طعام من خالل برنامج CalFresh ، و مؤهالً للمساعدة في مزايا 

عامة وضرائب األخرى.
كبار السن في كاليفورنيا مؤهلون أيًضا للضريبة المجانية

المساعدة عبر الواليه:
تقدم موسسه AARP Foundation Tax-Aide  خدمات تحضير ضرائب مجانية ولديها أكثر 
 call 888-OUR  أو اتصل بالرقم AARP.org/TaxAide من 5000 مواقع مجاوره. زيارة

AARP (888) 687-2277 لمزيد من المعلومات.
تقديم االستشارات الضريبية لكبار السن )TCE( مجاًنا للمساعدة الضريبية من 1 يناير إلى 15 أبريل 

./irs.treasury.gov/freetaxprep:من كل عام. ابحث عن موقع هنا

العمل. في  االستمرار  البالغين  من  العديد  يريد  أو  يحتاج 
أجلك. من  تعمل  الضريبية  اجعالالعتمادات 

CalEITC4Me.org اكتشف ما إذا كنت مؤهالً في
@CalEITC4Me
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إذا كنت تعمل بعد سن 65 وتكسب 30 ألف دوالر أو أقل ، قد تكون مؤهالً لالئتمان الضريبي على الدخل المكتسب 
!CalEITC- في كاليفورنيا

قم بزيارة CalEITC4Me.org الستخدام الحاسوب عبر موقعنا على اإلنترنت لتقدير كمية اإلئتمان الخاص بك

 EITC    أرسل رساله نصيه
إلى47177  واستخدم اآللة 

الحاسبة الخاصة بنا
حتي تكتشف مقدار ائتمانك 
الضريبي القابل لالسترداد

سوف يكون.
بود.

*قد يتم تطبيق رسوم البيانات والرسائل.

كم يمكنك ان 
تسترجع من المال؟

ال يوجد رقم ضمان اجتماعي؟
ITIN ال توجد مشكلة! دافعي الضرائب برقم

)رقم تعريف دافع الضرائب الفردي( ،
بما في ذلك المهاجرين غير المسجلين ، هم
اآلن مؤهلين للحصول على CalEITC و

YCTC )ائتمان ضريبي لألطفال الصغار(.

، EITC و CalEITC االعتمادات الضريبية ، مثل
ال تعتبر المنافع العامة بموجب

الخدمات االمريكية الخاصة بالمواطنة و الهجرة




