
:DABC 
در باره ی ما

DABC )با نام قبلی 
ائتالف افراد دارای از کار افتادگی بی سی( به مدت 

بیش از 35 سال یک ارگان استانی مربوط به از 
کار افتادگی های متفاوت در بریتیش کلمبیا بوده 

است.

رسالت DABC حمایت از افراد دارای هرگونه از 
کار افتادگی برای زندگی محترمانه، مستقل و 
مساوی و با حضور کامل در جامعه است. ما از 

طریق خدمات مستقیم، شرکای اجتماعی، وکال، 
پژوهش و انتشارات خود از موضوعاتی حمایت 
می کنیم که بر زندگی افراد از کار افتاده تأثیر 

می گذارد.

شما می توانید اطالعات بیشتر را درباره ی کارهای 
 www.disabilityalliancebc.org  در نشانی DABC

بیابید.

سپاس از بنیاد ونکوور برای تأمین مالی برنامه 
DABC کمک مالیاتی

متاس با ما
DABC کمک مالیاتی

#204 - 456 West Broadway
Vancouver, BC, V5Y-1R3

 1278-872-604 یا متاس رایگان با  
1-800-663-1278

taxaid@disabilityalliancebc.org

DABC دفتر مرکزی
 تلفن: 604-875-0188  

فاکس:  604-875-9227
متاس رایگان: 1-800-663-1278

feedback@disabilityalliancebc.org

نشانی جایگاه و آدرس پستی 
همبستگی از کار افتادگی بی سی

204-456 W. Broadway,
Vancouver, BC V5Y 1R3

2011

کمک مالیاتی 
DABC

کمک و اطالعات مالیاتی برای افراد از 
 PPMB و PWD کار افتاده ای که مزایای

دریافت می کنند

DABC سیاست حفظ حریم خصوصی
DABC برای حقوق افراد نسبت به حفظ حریم 

خصوصی و اطالعات شخصی خود ارزش قائل است و 
از آن حمایت می کند. برای دریافت نسخه ای از سیاست 

حفظ حریم خصوصی ما با مسئول حفظ حریم 
خصوصی، نیکول به شماره 0188-875-604 متاس بگیرید.

WWW.TAXAIDDABC.ORG

WWW.DISABILITYALLIANCEBC.ORG

www.taxaiddabc.org
#taxaidDABC  #dabc  @DisabAllianceBC
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وزارت گاهی از دریافت کنندگان درخواست می کند 
تا اعالن ارزیابی مالیات بر درآمد خود را ارائه کنند 

تا مشخص شود آیا هنوز مشمول کمک هزینه از 
کار افتادگی هستند یا خیر.

اگر این مسئله برای شما پیش بیاید، اظهار 
مالیات می تواند به جلوگیری از وقفه یا تأخیر در 

پرداخت مزایای از کار افتادگی کمک کند.

آیا درباره ی برنامه ها و مزایای از کار 
افتادگی نیاز به کمک دارید؟

به مدت بیش از 25 سال، برنامه دسترسی به وکیل 
DABC محلی برای حمایت، ارائه اطالعات و وکالت 

برای افراد از کار افتاده بوده است.

رسالت ما کمک به موکالن خود برای دریافت مزایا 
و خدمات دولتی شامل ایشان می باشد.

محور اصلی برنامه ی ما کمک رایگان به هر فرد 
در زمینه مزایایی استانی و برنامه مستمری از کار 

افتادگی کانادا )CPP-D( می باشد.

 با شماره 1278-872-604 یا شماره رایگان 
 1278-663-800-1 متاس بگیرید، یا از پایگاه 

www.disabilityalliancebc.org/ ما به آدرس
programs/advocacy.htm بازدید کنید.

کنیم، تالش خود را خواهیم کرد تا به شما کمک 
کنیم مراجعی در اجتماع خود پیدا کنید که بتوانند 

این کار را بکنند.

چرا باید مالیات خود را اظهار کنید؟
مزایای زیادی برای اظهار مالیات بر درآمد شما وجود 

دارد. برای مثال فقط صندوق اعتباری GST/HST و 
وضعیت اقدام اعتبار مالیاتی افراد کم درآمد بی سی 
)BCLICATC( می تواند بین 200 تا 400 دالر در اختیار 
شما بگذارد. اگر شما چندین سال اقدام به اظهار 

مالیات خود نکرده باشید، ممکن است مشمول صدها 
دالر بشوید.

صندوق اعتباری PST نیز به تازگی دوباره مشغول به 
کار شده است و برای افراد کم درآمدی که درخواست 

بدهند پرداختی ساالنه تا 75 دالر اجنام می دهد.

سایر مزایایی که ممکن است مشمول شما بشود 
عبارتند از:

مزایایی مالیات بر درآمد کار	 
مزایای مالیات کودک	 
اوراق قرضه و کمک هزینه برنامه پس انداز از کار 	 

افتادگی ثبت شده

در حال حاضر، نیازی به اظهار مالیات برای دریافت 
کمک هزینه از کار افتادگی برای شما نیست. البته 

کمک مالیاتی چیست؟
کمک و اطالعات مالیاتی برای افراد از کار افتاده 
)کمک مالیاتی DABC( یک برنامه ی همبستگی 

از کار افتادگی بی سی )DABC( است که کمک و 
اطالعات رایگان و محرمانه درباره ی اظهار مالیات بر 

درآمد فراهم می کند.

چه کسانی مشمول هستند؟
کسانی که این موارد را دریافت می کنند:

مزایای افراد از کار افتاده )PWD(، یا	 
مزایای افراد با از کار افتادگی های چندگانه 	 

.)PPMB(

ما چه کار می کنیم
تا ژانویه 2017، کمک مالیاتی DABC به حفظ بیش 

از 771,000 دالر از عایدی مالیات بر درآمد کمک 
کرده است و بیش از 1,057 سال مالیات بر درآمد 
برای مراجعان خود ثبت کرده ایم. ما می توانیم در 

آماده سازی گزارش های ساده مالیات بر درآمد برای 
جدیدترین سال مالی و نیز سال های گذشته کمک 

کنیم. خوشحال می شویم به کسانی کمک کنیم 
که چندین سال مالیات برای اظهار دارند. اگر ما 

نتوانیم گزارش مالیات بر درآمد را برای شما آماده 

کمک و اطالعات مالیاتی برای افراد از 
 PPMB و PWD کار افتاده ای که مزایای

دریافت می کنند

نشانی
Disability Alliance BC

204-456 W. Broadway,
Vancouver, BC V5Y 1R3

DABC کمک مالیاتی 
taxaid@disabilityalliancebc.org 

1278-872-604 | متاس رایگان  1-800-663-1278

مالیات نباید 
باعث دشواری 

بشود!
همین امروز با ما 

متاس بگیرید.
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