BENEFITS AND CREDITS
AVAILABLE TO YOU
New to Canada?
You only need to apply once to find out if you are eligible
for benefit and credit payments. Then, as a resident of
Canada, you need to do your taxes every year to continue
getting payments.
We use the information from your tax return to calculate
your federal benefit and credit payments, and any related
provincial and territorial payments.

You could get up to:
$6,496

annually per child in
Canada child benefit payments

$568

annually in GST/HST credit payments
+ $149 annually per child

$1,894

for the working income tax benefit;
you could also apply for
advance payments

$2,771
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annually in child disability benefit
payments if your child is eligible for
the disability tax credit

How do you
apply?
Find all the information you need on
how to apply for benefits and credits
at canada.ca/child-family-benefits
or call 1-800-387-1193.

We can help!
If you have a modest income and
a simple tax situation, volunteers
from the Community Volunteer
Income Tax Program can do your
taxes for you, for free. Find a tax
preparation clinic near you at
canada.ca/taxes-help.
Learn about Canada’s tax system
and your tax responsibilities at
canada.ca/taxes-newcomers.

المساعدات واإلعانات
المتاحة لك

وافدون جدد إلى كندا؟
سوف يتعين عليكم التقدم بطلب لمرة واحدة فقط لمعرفة ما إذا كنتم
مؤهلين للحصول على المساعدات واإلعانات .وبعد ذلك ،سيتعين
عليكم ،باعتباركم مقيمين في كندا ،تقديم إقراراتكم الضريبية كل عام
لالستمرار في الحصول على اإلعانات المالية.
حيث نقوم باالستعانة بالمعلومات الواردة في إقرار الضريبة على
الدخل في حساب مبالغ المساعدات واإلعانات الفدرالية ،والتي قد
تشمل أي مدفوعات متصلة بالمقاطعة أو اإلقليم.

قد تحصلون على ما يصل إلى:
$6496
$568

دوالر سنويا ً لكل طفل في إطار مدفوعات
مساعدات األطفال الكندية
دوالراً سنويا ً إعانة لضريبة السلع و المبيعات
المنسقة الخدمات/ضريبة )$149 +(GST/HST
دوالراً سنويا ً لكل طفل

$1894

دوالراً مساعدة لضريبة الدخل من العمل كما
يمكنكم أيضا ً التقدم بطلب الحصول على
دفعات مسبقة.

$2771

دوالراً سنويا ً مساعدة إعاقة لألطفال إذا كان طفلكم
مؤهالً للحصول على اإلعانة الضريبية (إعفاءات)
للمعوقين
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كيفية تقديم الطلب؟
يمكنكم التعرف على كل المعلومات
التي تحتاجون إليها بشأن كيفية
التقدم للحصول على المساعدات واإلعانات
عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني
canada.ca/child-family-benefits

أو االتصال هاتفيا ً على الرقم

1-800-387-1193.

يمكننا المساعدة!
إذا كان دخلكم متواضعا ً ووضعكم
الضريبي يسيراً ،فمن الممكن أن
يقوم متطوعون ضمن برنامج ضرائب
الدخل التطوعي بعمل
إقراراتكم الضريبية دون مقابل .يمكنكم
البحث عن مركز إعداد
إقرارات ضريبية قريب منكم على
الموقع اإللكتروني
canada.ca/taxes-help.

تعرفوا على النظام الضريبي في كندا
والمسؤوليات الضريبية
المنوطة بكم على الموقع اإللكتروني
canada.ca/taxes-newcomers.

