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 المشاكل الضریبیة؟
ع ان نساعد!ینستط

من لدافع الضرائب  مكتب
 المحدودالدخل  ذوي

شرق والیة نیو جیرسي-شمال
 للخدمات القانونیة 

ل متخصص في تقديم عدل و ا
المساواة لكل الناس

جیرسيشرق والیة نیو-شمال
 للخدمات القانونیة 

من لدافع الضرائب  مكتب
ذوي الدخل المحدود

ماذا تفعل اذا كنت 
بحاجة الى محامي او 

محامیة؟

نتم ك اذا سوف نحدد ما  اتصل بنا!
 كان لديكم ا ذا خدماتنا وین مالیا لمؤھل

 ،ذا كنت مؤھل.  امعینة مشكلة قانونیة
 في ا سیتناقش معكمواحد من موظفین
ترتیبات خاصة  لديناالخطوة الثانیة.  

   .اقینو المعالقصر للناس 

 ،غیر مؤھلین منتكا ذا
جھة  الوكالة ستقترح

أخرى من الممكن ان 
  .تقدم لكم المساعدة

مع  قانونیة مشاكل لدیكمھل 
 ضرائبكم؟
مكتب الاتصل بإذا كان األمر كذلك 
  المحلي:

نیوجیرسيوالیة شرق -شمال
 للخدمات القانونیة 

مكتب مقاطعة بیرغن
100غرفة  شارع "مور"  190 

 07601ھاكنساك،نیو جیرسي 
201 -487 -2166 یفون:  ل ت م  رق
201 -487 -3513 ف   م  كس:ارق

جیرسيشرق والیة نیو-شمال
 للخدمات القانونیة 

مكتب مقاطعة  ھدسون  
"سومت" سبیل   574 

نیو جیرسي جیرسي سیتي  ،
07306 

201 -792 -6363 یفون:  ل ت م  رق
201-798-8780 ف م  كس:ارق

جیرسيشرق والیة نیو-شمال
 للخدمات القانونیة 

باسیكمكتب مقاطعة    
شارع المركت طابق 152 

السادس  
07505 باترسون،نیو جیرسي

2900-523-973:رقم تلیفون
973-523-9002 كس: ارقم ف

شرق والیة نیو جیرسي -شمال
 مركز وھ ةللخدمات القانونی

للجمیع وبفرص  خدمات قدمی
 ،أصولھم نالنظر ع ضمتساویة بغ

 ،أعاقتھم ،أعمارھم ،جنسھم
 توجھاتھماو  ،معتقداتھم

 .ةالجنسی
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جیرسيشرق والیة نیو-شمال
 للخدمات القانونیة 

الضرائب  يدافع مكتب
لذوي الدخل المحدود

للمشاكل المساعدة القانونیة  على احصل
  انا.الضریبیة مج

ھي لذوي الدخل المحدود دافع الضرائب  مكتب
شرق والیة نیو جیرسي للخدمات -جزء من شمال

الخدمات القانونیة الخاصة غیر  مؤسسة، القانونیة
للناس  المجانیة ربحیة تزود الخدمات القانونیة 

و فقیرون في المقاطعات برجن، ھودسن، مؤھلون 
   و بسیك.

 اتصل بنا!

نحن؟ من  

شرق والیة نیو جیرسي للخدمات القانونیة -شمال
من الجھات  تتلقى الدعمغیر ربحیة  مؤسسةھي 

خدمات القانونیة ال زودالمكتب یالعامة والخاصة. 
 اقونو كبار السن و المع الفقراءمجانیة للناس ال

مقاطعات برجن، ھودسن، و بسیك في المقیمین في 
مشاكل ، مثال المتنوعة قضایا قانونیةال الكثیر من

سكان، ال، المنافع العامة، اضریبة الدخل االتحادیة
االسرة، الرعایة الصحیة، العمل ، والمستھلك ، 

كثیرة مثل   خدمات قانونیة یقدم المركز والھجرة.
و  تقدیم االستشاراتقانوني في المحكمة ، والتمثیل ال
 القانوني المجتمع. علیمالت

 والفریق االدراياعدین قانونیین لدینا محامین و مس
الخدمات القانونیة  توفیرمؤھلین ومتخصصین في 

أعلى مستوى من الجودة.  نرید من الناس أن على 
یحصلوا على العدالة وان كانوا ال یستطیعون 

 .الحصول على محامي

و  من ذوي الدخل المحدوددافع الضرائب  مكتب
 ب خدماتلمكتال ینتمي وموظفیھا والمتطوعین ھ

للحصول على قرارتك  . ”IRS“ اإلیرادات الداخلیة
لذوي الدخل  دافع الضرائب المساعدة من مكتب

 IRSؤثر حقك مع الیال المحدود 

نحن نجید اللغة االسبانیة 
ویمكننا الترتیب لمترجم 
للزبائن من مختلف اللغات 

.االخرى

یمكننا نتكلم مع الجماعات 
المحلیة.

نساعد؟ كیف  

من ذوي الضرائب  يلدافع مكتب
مساعدة مع  قدمیالدخل المحدود 

بضرائب الدخل المتعلقة مشاكل 
 :في مجاالت الفیدرالیة

ضریبة ائتمان الدخل  •
.المكتسب

.للطفل االئتمان الضریبي •
إغاثة الزوج/الزوجة  •

.البريء
المساعدة في منع جبایة  •

.توالمقتنیاالضرائب 
اعفاء كبار السن من  •

لشمقة.ا
التحدیات التي تواجھ  •

المسؤولیة الضریبیة
ITINsعن   معلومات •
مقاول ال مشاكل موظف / •

المستقل
التمثیل في محكمة الضرائب  •

.االمریكیة
ل مشاكل سرقة الھویةح •
.أخرى قضایا•


	اتصل بنا!  سوف نحدد ما اذا كنتم مؤهلين ماليا لخدماتنا و اذا  كان لديكم مشكلة قانونية معينة.  اذا كنت مؤهل، واحد من موظفينا سيتناقش معكم في الخطوة الثانية.  لدينا ترتيبات خاصة للناس القصر و المعاقين.
	إذا كان الأمر كذلك اتصل بالمكتب المحلي:

