
 

هل تحتاج الى مساعدة 

 تتعلق بالضرائب

هل سبق لك أن تلقيت رسالة من ( ١

 مصلحة الضرائب؟

استرداد  هل سبق لك أن لم تستلم مبلغ ( ٢

 الضريبة الذي كنت تتوقع؟

( هل سبق لك أن كنت ضحية سرقة ۳

 المعلومات الشخصية/ انتحال الشخصية ؟

 

إذا كان الجواب على أي من هذه األسئلة 

هو "نعم"، يرجى االطالع على بقية هذا 

يمكن أن  VLPالمنشور لترى كيف 

 تساعد.

ECBA VLP, Inc. 

مكتب لمساعدة  دافعى الضرائب ذو الدخل المنخفض 

 “نتحدث لمن اليلقى اذانا صاغية“

www.ecbavlp.com 

لرؤية الخدمات القانونية األخرى التي 

VLP يرجى زيارة:     تقدمها     

www.ecbavlp.com 
)716) 847-0662 

ECBA VLP, Inc. 

438 Main St. 

7th Floor 

Buffalo, NY 14202 

Phone: )716) 847-0662 

Fax: )716) 847-0307 

 

 ماين سترييت  ٨٣٤

 الطابق السابع 

 ٢٨١٤١بفالو, نيويورك 

 ٨٢١٨٤٨٤١١١هاتف 

 ٨٢١٨٤٨٤٣٤٨فاكس 



 القضايا الضريبية

 

مكننا مساعدتك في المسائل ي

 الضريبية، بما في ذلك:

 تسوية الديون الضريبية 

  استحصال رصيد الدخل الضريبي

 المكتسب والمطالبة بالمعالين

  القضايا الضريبية التي يسببها

 الزوج او الزوجة

  القضايا الضريبية الناجمة عن

 صاحب العمل

  الحجز عى الراتب من قبل

 مصلحة الضرائب

  /سرقة المعلومات الشخصية

 انتحال الشخصية

 

 جدولة موعد رسائل تذكيرية هامة

 . 0662-847 (716(   لتحديد موعد، اتصل على الرقم 

 

 اذكر بنك تسعى للحصول على مساعدة بشأن مشكلة ضريبية.

 

 أشياء مهمة يجب معرفتها فيما يتعلق بالضرائب

 

 ( إذا تلقيت رسالة من مصلحة الضرائب األمريكية، افتحها على الفور.١

 

أشهر، فقد تكون  3( إذا قدمت إقرارات ضريبية ولم تتلق رد األموال خالل ٢

 هناك مشكلة في اإلقرار الضريبي.

 

( إذا  اتصل بك شخص ما هاتفيا وأدعى أنه من "مصلحة الضرائب" أنه ۳

 ليست مصلحة الضرائب ويحاول سرقة المال منك، انهي المكالمة الهاتفية!

 

 ( دائما أحصل على نسخة من اإلقرار الضريبي وقم باالحتفاظ بها٤

 

( نحن ال نقوم بإعداد التحاسب الضريبي, ومع ذلك، يمكنك االتصال بالرقم  ٥

 لتلقي المعلومات المتعلقة بإعداد الضرائب مجانا. 211
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