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په کاناد کې نوي یاست؟ تاسو ممکن د ګټو او کرېدیتونو وړ یاست

که څه هم تاسو کانادا ته په دې وروستیو کې راغيل یاست او څه عواید نه لرئ، سمدالسه عریضه وکړئ څو هغه ګټې او کرېدیتونه ترالسه کړئ 
چې تاسو یې ممکن مستحق یاست.

یواځې او 19 کلن یا له دې څخه د 

زیات عمر چې ماشومان نه لري

واده شوي یا غیر رسمي واده چې 

ماشومان نه لري
یواځې وضعیت چې ماشومان لري

واده شوي یا غیر رسمي واده چې 

ماشومان لري

د کانادا د ماشوم ګټه

د توکو او خدماتو د مالیې / د تنظیم شوي 

پلور د مالیې )جي اېس ټي/اېچ اېس ټي(

)GST/HST(  کرېدیت

ایالتي او سیمه ییزې ګټې او کریدیتونه

د ګټو او کرېدیتونو لپاره به عریضه څنګه کوئ

خپلې مالیې هر کال تر 30 
اپرېل پورې تررسه کوئ، 

حتی که ستاسو په عوایدو 
مالیه نه هم وي یا تاسو 

عواید نه هم لرئ.

خپلې مالیې په وړیا توګه تررسه کړئ!

که تاسو معتدل ډول عواید لرئ او د ساده مالیې 
وضعیت لرئ، تاسو کولی شئ چې په وړیا توګه 
د رضاکار په مرسته خپلې مالیې تررسه کړئ. د 
نورو معلوماتو لپاره دې وېب پاڼې ته مراجعه 

.canada.ca/taxes-help وکړئ

نورو معلوماتو ته اړتیا لرئ؟

canada.ca/benefits-credits-info دې وېب پاڼې ته مراجعه وکړئ

د مالیو په اړه نور معلومات ترالسه 
کول غواړئ او دا چې څنګه به یې 

تررسه کوئ؟

دې وېب پاڼې ته مراجعه وکړئ:
canada.ca/learn 
-about-taxes

د عریضې کولو لپاره تاسو باید د مالیې د اهدافو لپاره د کانادا اوسیدونکي یاست، او د ټولنیزې بیمې باوري شمیره )SIN( لرئ.

 تاسو ماشومان لرئ؟ د کانادا د ماشوم د ګټې د عریضې کولو لپاره د RC66 فورمه، د کانادا د ماشوم د ګټو غوښتنلیک او  
RC66SCH فورمه، په کانادا کې وضعیت او د عوایدو معلومات  بشپړ کړئ.

تاسو ماشومان نه لرئ؟ د خپل ځان یا ازدواجي ملګري یا د غیررسمي واده شوي ملګري لپاره د GST/HST کرېدیت لپاره عریضه وکړئ، او د 
عریضې لپاره د RC151 فورمه، GST/HST کرېدیت غوښتنلیک د هغه کسانو لپاره بشپړ کړئ چې د کانادا اوسیدونکي شوې دي.

کله چې د ګټو او کرېدیتونو لپاره عریضه کوئ، د خپل غوښتنلیک رسه الندې شامل کړئ:

SIN د ځان او خپل ازدواجي ملګري یا غیر رسمي واده شوي ملګري لپاره   • 
 •   د خپل هغه ماشومانو لپاره د زیږیدنې ثبوت چې له کانادا نه بهر زیږیدلې دي

 •   موقتي یا دایمي د پوستې ادرس چې باوري وي
•   که د مستقیم ډیپازیټ لپاره عریضه کوئ نو باطل چیک
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