هؤسست إسكاى
توروًتو الوجتوعً
931 Yonge Street
توروًتو ،أوًتارٌو M4W 2H2

بواسطت البرٌذ العادي
ٌٌ 51اٌر 0205 ،
عزٌزي المستأجر فً مؤسسة إسكان تورونتو المجتمعً( ،(TCHC
نرسل لك هذا الخطاب وصحٌفة حقائق وإشعار بلدٌة مدٌنة تورنتو إلبالغك بالتغٌٌرات التً ستطرأ على
كٌفٌة احتساب إٌجارك بنا ًء على دخلك (الذي نطلق علٌه اإلٌجار المعتمد على الدخل أو ) (RGIبعد 1
ٌولٌو. 0201 ،
نحن هنا للمساعدة  ،لذا ٌرجى االتصال بمنسق خدمات المستأجر أو مركز رعاٌة العمالء على
 help@torontohousing.caأو  694- 189- 0055إذا كنت بحاجة إلى أي دعم إضافً لفهم
هذه المعلومات.
ما الذي سٌتم تغٌٌره
قامت حكومة المقاطعة بإجراء تغٌٌرات على اللوائح بموجب قانون خدمات اإلسكان والتً قد تبسط طرٌقة
حساب إٌجارك.
اعتبارا من ٌ 1ولٌو  ،0201سٌتم استخدام صافً دخل األسرة المعدل المذكور فً أحدث إشعار تقٌٌم
ً
( )Notice of Assessmentالخاص بك الحتساب اإلٌجار .إشعار التقٌٌم هو المستند الذي ترسله وكالة
إقرارا ضرٌبًٌا.
اإلٌرادات الكندٌة  (CRA) Canada Revenue Agencyإلٌك عندما تقدم
ً
لماذا ٌتم إجراء التغٌٌرات
تهدف التغٌٌرات إلى تسهٌل فهم حسابات اإلٌجار .قد تقلل بشكل كبٌر من حجم المعامالت الورقٌة التً
تحتاج إلى تقدٌمها أثناء مراجعة اإلٌجار السنوي .إضافة إلى ذلك ،فً معظم الحاالت ،لن تحتاج إلى اإلبالغ
عن التغٌٌرات التً تطرأ على دخلك خالل العام.
متى سٌحدث هذا
سٌسري هذا التغٌٌر فً تورونتو بدءا من ٌ 1ولٌو .0201
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يا عهيك انقياو به بعد ذنك
 .1قى بتقديى إقرار ضريبة اندخم نعاو  0202بحهىل انًىعد انُهائي انًحدد يٍ قبم  CRAفي 02
أبريم .0201
 .0قى بتزويد يؤسسة إسكاٌ تىروَتى انًجتًعي ( )TCHCبئشعار انتقييى نعاو  0202في وقت
يراجعة اإليجار انسُىي انتاني.
يا أهًية ذنك
إرا لن تقن بتقذٌن إشعار تقٍٍن ) ، (Notice of Assessmentفقذ تفقذ الذعن الخاص بكً .حي هٌا
لذعوك لل تأكذ هي عذم حذوث رلكٌ .رجى إبالغ ٌا إرا كٌت بحاجت إلى هساعذة.
كٌف ٌمكنك الحصول على مساعدة إلكمال إقرارك الضرٌبً
لقد قمنا بتضمٌن صحٌفة حقائق مع هذه الرسالةٌ .حتوي على معلومات حول كٌفٌة الحصول على المساعدة
فً تسجٌل الضرائب الخاصة بك .تستضٌف وكالة اإلٌرادات الكندٌة عٌادات ضرٌبٌة مجانٌة لألشخاص
المؤهلٌن من خالل برنامج ضرٌبة الدخل التطوعً المجتمعً.
مزاٌا أخرى لتقدٌم إقرارك الضرٌبً
من خالل تقدٌم إقرار ضرٌبً كل عام ،قد تكون مؤهالً للحصول على ائتمانات وفوائد ضرٌبٌة مختلفة.
ٌمكن أن تقلل هذه االعتمادات من مقدار الضرائب المستحقة علٌك .وهً متوفرة حتى لو لم تكن مدٌنًا بأي
ضرٌبة .تصف صفحة الحقائق المرفقة مع هذا الخطاب االعتمادات الضرٌبٌة المختلفة التً قد تكون متاحة
لك عند تقدٌم ضرائبك.
إذا كنت ترغب فً مزٌد من المعلومات أو المساعدة ،فٌرجى االتصال بمنسق خدمات المستأجر أو مركز
رعاٌة العمالء.
مع خالص تحٌاتً

شٌال بٌنًSheila Penny
الرئٌس التنفٌذي للعملٌاتChief Operating Officer
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