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 OMB Number 
1545-1964

Department of the Treasury -  Internal Revenue Service

استمارة تسجیل بیانات االستقبال أو المقابلة ومراجعة الجودة  (أكتوبر 2022)
13614-C  االستمارة

ستكون بحاجة إلى:
 W-2، 1099، 1098، 1095.•   معلومات ضرائب مثل  االستمارات

•   بطاقات الضمان اإلجتماعي أو أرقام الھویة الفردیة لدافعي الضرائب لجمیع األشخاص الواردة أسماؤھم في  كشفك الضریبي.
•   بطاقة ھویة تحمل صورة (مثال رخصة قیادة صالحة) لك ولزوجتك/زوجك.

•   یرجى تعبئة الصفحات 1– 4 من ھذه االستمارة
•   أنت مسؤول عن صحة ودقة المعلومات الواردة في  كشفك الضریبي. یرجى اإلدالء بمعلومات كاملة وصحیحة.

•   إن كانت لدیك أسئلة، یرجى طرحھا على المتطوع معد كشف الضرائب المعتمد من مصلحة دائرة اإلیرادات الداخلیة.

المتطوعون مدربون على تقدیم خدمة عالیة الجودة واإللتزام بأسمى المعاییر األخالقیة. 
wi.voltax@irs.gov إلبالغ مصلحة دائرة اإلیرادات الداخلیة بسلوك غیر أخالقي، یرجى مراسلتنا عبر البرید اإللكتروني على العنوان

الجزء األول- معلوماتك الشخصیة (إن كان كشفك مشرتكا، يرجى تسجيل أسامءكم يف نفس ترتيب السنة املاضية)
ھل تحمل الجنسیة األمریكیة؟رقم الھاتف المفضلاالسم العائليالحرف األول من االسم األوسط1. اسمك الشخصي

 ال  نعم
ھل یحمل الشریك الزوجي الجنسیة األمریكیة؟رقم الھاتف المفضلاالسم العائلي للشریك الزوجيالحرف األول من االسم األوسط للشریك الزوجي 2. االسم الشخصي للشریك الزوجي

 ال نعم
الرمز البریديالوالیةالمدینةرقم الشقة3. العنوان البریدي

 ال نعمأ. طالباً بدوام كامل6. في السنة الماضیة، ھل كنت5. وظیفتك4. تاریخ میالدك
ً  ال نعمج. مكفوفًا قانونیًا  ال  نعمب. معاقاً تماماً ودائما

 ال نعمأ. طالباً بدوام كامل9. في السنة الماضیة، ھل كان شریكك الزوجي8. وظیفة الشریك الزوجي7. تاریخ میالد الشریك الزوجي
ً  ال نعمج. مكفوفًا قانونیًا  ال نعمب. معاقاً تماماً ودائما

  غیر واثق  ال  نعم10. ھل بمقدور أي شخص كان أن یصرح بك أنت أو بشریكك الزوجي في كشفھ الضریبي بصفة ُمعَال؟
  ال  نعم11. ھل ُسرقت منك أومن شریكك الزوجي أو ممن تعیلھم بیانات ھویاتكم من سجالتكم الضریبة وھل حصلتم على أرقامكم السریة  لحمایة بیانات الھویة؟ 

12. أضف عنوان بریدي إلكتروني (اختیاري) (ھذا البرید اإللكتروني لن تستعملھ دائرة اإلیرادات الداخلیة)
الجزء الثاني - معلومات الحالة الزوجیة واألسریة

1. حتى 31 دیسمبر/كانون األول 2022، ما كان وضعك 
الزوجي؟

  غیر متزوج من قبل          (بما في ذلك الشراكات المنزلیة المسجلة أو االتحادات المدنیة أو غیرھا من العالقات الرسمیة بموجب قانون الوالیة) 
  ال  نعمأ. إذا أجبت بنعم، ھل تزوجت في سنة 2022؟  متزوج 

  ال  نعمب. ھل أقمت مع شریكك الزوجي أي فترة خالل األشھر الستة األخیرة من عام 2022؟
تاریخ القرار النھائي  مطلق

تاریخ حكم النفقة خالل فترة االنفصال 
سنة وفاة الشریك الزوجي

  منفصل قانونیا
  أرمل/أرملة

2. اذكر أدناه أسماء:
•   كل شخص أقام معك السنة الماضیة (عالوة عىل شریكك الزوجي)

•   أي شخص أعلتھ ولكنھ لم یقم معك السنة الماضیة

ویتم اإلدراج على الصفحة 3.إذا كنت بحاجة إلى فسحة إضافیة، توضع إشارة ھنا

خانات یملؤھا متطوع مرخص لھ إعداد الكشوف الضریبیة
ھل أدى دافع 

(دافعوا) الضرائب 
أكثر من نصف كلفة

صیانة مسكن ھذا 
الشخص؟ (نعم/ال)

ھل وفر دافع 
(دافعوا) الضرائب

أكثر من %50 
من مصاریف 

اإلعالة لھذا 
الشخص؟  (نعم/ 

ال/ال ینطبق)

ھل كان دخل 
ھذا الشخص 

أقل من  
4,400$؟ 

(نعم/ال/  
ال ینطبق)

ھل وفر ھذا 
الشخص أكثر 
من 50% من

مصاریف 
إعالتھ 

الخاصة؟ (نعم/
ال/ال ینطبق)

ھل ھذا 
الشخص طفل 

أو قریب یؤھل 
شخصا آخر؟ 

(نعم/ال)

 معاق تماماً 
 ودائماً 

 (نعم/ال) 

(ط)

طالب بدوام 
كامل السنة 

الماضیة  
(نعم/ال) 

(ح)

أعزب أو متزوج 
بحلول 

 22/12/31
(أعزب/متزوج) 

(ز)

مقیم في الوالیات 
المتحدة أو كندا أو 

المكسیك السنة 
الماضیة (نعم/ال) 

 

(و)

حامل 
للجنسیة 

األمریكیة 
(نعم/ال) 

(ه)

عدد أشھر 
اإلقامة في 

منزلك السنة 
الماضیة 

(د)

صلة القرابة بك 
(مثًال، ابن، إبنة، أم

 أب، ال قرابة، 
إلخ.) 

 (ج)

تاریخ 
المیالد 

(يوم/شهر/ 
عام)   

(ب)

االسم (الشخيص، العائيل) 
ال تسجل أدناه اسمك أو اسم شریكك الزوجي 

(أ)
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۲ الصفحة

اختر الخانة المناسبة لكل سؤال في األقسام التالیة

الجزء الثالث- الدخل- في السنة الماضیة، ھل تلقیت أنت (أو رشيكك الزوجي)غیر واثقالنعم
1. (B) أجوًرا أو راتبًا (االستمارة W-2) إذا أجبت بنعم، كم وظیفة كانت لدیك السنة الماضیة؟

2. (A) دخًال من اإلكرامیات؟
3(1098-T. (B) منحاً دراسیة؟ (االستمارات W-2 و

DIV-1099) واالستمارة41099-INT. (B) فوائد/أو مكاسب من: حسابات جاریة أو حسابات توفیر، سندات، شھادات اإلیداع، عموالت؟ (االستمارة 
5(1099-G. (B) استرجاع ضرائب الدخل المحلیة/للوالیة؟ (االستمارة

6. (B) دخل نفقة الزوجة المطلقة/الزوج المطلق أو مدفوعات إعالة الزوجة المنفصلة/الزوج المنفصل؟
أو النقود أو األصول الرقمیة أو الممتلكات أو الخدمات األخرى)K-1099أوNEC-1099أو71099-MISC. (A) ھل ھناك دخل من العمل الحر؟ (االستمارات 

8. (A)  أمواال نقدیة أو شیكات أو أصوال رقمیة أو أي ممتلكات أو خدمات أخرى تتعلق بعمل منجز وغیر مصرح بھ في االستمارة W-2 أو االستمارة 1099؟
B-1099واالستمارة91099-S. (A) دخال (أو خسارة) من بیع أو تبادل األسھم أو السندات أو األصول الرقمیة أو العقارات؟ (االستمارة 

R-1099)و10W-2. (B) دخل اإلعاقة (مثل المدفوعات من التأمین أو تعویض العمال)؟ (،االستمارتین
11(1099-R. (A) دخال تقاعدیا أو مدفوعات من معاشات تقاعدیة ومرتبات سنویة وحساب تقاعدي فردي (IRA) أو أحدھا فقط؟ (االستمارة

12(1099-G. (B) تعویض البطالة (االستمارة
RRB-1099)و131099-SSA. (B) مخصصات الضمان اإلجتماعي أو تقاعد عمال السكك الحدیدیة؟ (االستمارات 

14. (M) الدخل (أو الخسارة) من ملكیة مؤجرة؟
15. (B) مداخیل أخرى؟ (قمار، یناصیب، جوائز، مكافأت، مستحقات ھیئة المحلفین، عمالت رقمیة، تصریح k-1، عائدات، مداخیل أجنبیة إلخ)

الجزء الرابع - النفقات - في السنة الماضیة، ھل دفعت أنت (رشيكك الزوجي)غیر واثقالنعم
  ال  نعم1. (B) نفقة الطالق أو مدفوعات إعالة الشریك الزوجي المنفصل؟ إن أجبت بنعم، ھل لدیك رقم الضمان اإلجتماعي مستلم النفقة أو مدفوعات اإلعالة؟

2IRA (A)Roth IRA (B). مساھمات أو سداد واجبات في حساب تقاعدي؟ 401K (B)غیر ذلك
3(1098-T. (B) نفقات تعلیم جامعي أو بعد ثانوي تخصك أنت أو شریكك الزوجي أو من تعیلھم؟ (االستمارة

(A) فوائد رھن منزل (االستمارة 1098)(A) طب وطب أسنان (بما فیھا أقساط التأمین)4. أي مما یلي؟
(B) مساھمات خیریة(A) ضرائب (والیة، عقاریة، ملكیة شخصیة، مبیعات)

5. (B) نفقات رعایة األطفال/العالة، مثل الرعایة الیومیة؟
6. (B) ثمن المستلزمات التي تحتاجھا ألداء مھنة تعلیمیة تربویة معترف بھا كمھنة المعلم، أو مساعد المعلم أو المستشار أو إلخ.؟

7. (A) النفقات المتعلقة بدخل العمل الحر أو أي دخل آخر تلقیتھ؟
8(1098-E. (B) فائدة على قروض الطالب؟ (االستمارة

الجزء الخامس - أحداث الحیاة - في السنة الماضیة، ھل أنت (رشيكك الزوجي)غیر واثقالنعم
 و W-2 مع الرمز W في الخانة SA(12-1099و15498-SA. (A) كان لدیك حساب توفیر صحي؟ (االستمارات 

A-1099)و21099-C. (A) لدیك بطاقة ائتمانیة أو قرض طالبي أو رھن ملغى/معفى من قبل مقرض أو غلق لرھن منزل؟ (االستمارات
3. (A) تبنیت طفالً؟

4. (B) ھل كان لدیك "اعتماد دخل مكتسب" [Earned Income Credit] أو "اعتماد ضریبة طفل" [Child Tax Credit] أو "اعتماد فرصة أمریكیة" [American Opportunity Credit] غیر 
مسموح بھ في سنة سابقة؟ إذا أجبت بنعم، ما ھي السنة الضریبیة المعنیة؟

5. (A) اشتریت أو ركبت تجھیزات منزلیة مقتصدة للطاقة؟ (مثل نوافذ، سخان، مواد عازلة، إلخ.)
6. (A) تلقیت "اعتماد مشتري المنازل للمرة األولى" [First Time Homebuyers Credit] في سنة 2008؟

7. (B) دفعت أقساط ضرائب مقدرة أو خصصت المبلغ المسترجع من ضریبة السنة الماضیة ألداء ضریبة ھذه السنة؟ إن كانت الحالة كذلك، فكم؟
8. (A) رفعت كشف ضرائب فدرالیة للسنة الماضیة فیھ خسائر رأسمالیة ُمَرَحلَة [capital loss carryover] على الملحق D من االستمارة 1040؟

9[1095-A. (A) لدیك تغطیة صحیة من خالل السوق (البورصة)؟ [قدم االستمارة 
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۳ الصفحة

معلومات وأسئلة إضافیة متعلقة بإعداد كشف ضرائبك
إذا كان الجواب بنعم، فما ھي اللغة؟النعم1. ھل تفضل تلقي مراسالت دائرة اإلیرادات الداخلیة بلغة غیر اإلنجلیزیة؟

2. صندوق حملة اإلنتخابات الرئاسیة (إن اخترت مربعاً، لن یحدث تغییراً في ضریبتك وال في المبلغ المسترجع لك.)
  الشریك الزوجي  أنتضع عالمة في الخانة المناسبة إذ أردت أنت، أو شریكك الزوجي في حالة تقدیم كشف ضریبي مشترك، تخصیص مبلغ 3$ لھذا الصندوق

أ. إیداعاً مباشرا3ً. إذا كان لك مبلغ مستحق االسترجاع، ھل تفضل
  ال  نعم

ب. شراء سندات توفیر أمریكیة 
  ال  نعم

ج. تقسیم المبلغ المسترجع بین حسابات مختلفة
  ال  نعم

  ال  نعم4. إن كان علیك رصید مستحق، ھل تفضل الدفع من حسابك المصرفي؟
إذا كانت اإلجابة نعم، فأین؟النعم5.كنت تعیش في منطقة أعلنت منطقة كوارث فیدرالیة؟

النعم6. ھل تلقیت أنت وحدك، أو أنت شریكك الزوجي إن كان الطلب مشتركا، رسالة من دائرة اإلیرادات الداخلیة؟ 
النعم7. ھل تحبد تلقي معلومات وتوضیحات بخصوص كیفیة التصویت وكیفیة التسجیل في لوائح التصویت؟

كثیر من مواقع إعداد الكشوف الضریبیة مجانا معتمدة في تسییر شؤونھا على المنح المالیة وغیرھا من المساعدات المالیة الفیدرالیة. قد یوظف ھذا الموقع البیانات المحصلة من إجاباتك على األسئلة التالیة لالستفادة من منح جدیدة أو 
تبریر أحقیتھ في استمرار استفادتھ من دعم مالي معین. ستوظف إجاباتك ألغراض إحصائیة فقط. ھذه أسئلة اختیاریة. 

 أفضل االمتناع عن اإلجابة ال على اإلطالق غیر جید جیداً جید جدا8ً. ھل تعتقد أنھ بمقدورك متابعة حدیث باإلنجلیزیة، فھما وكالما؟
 أفضل االمتناع عن اإلجابة ال على اإلطالق غیر جید جیداً جید جدا9ً. ھل تعتقد أنھ بمقدورك قراءة صحیفة یومیة أو كتاب باإلنجلیزیة؟

 أفضل اإلمتناع عن اإلجابة  ال  نعم10. ھل لدیك أنت أو أحد أفراد أسرتك إعاقة؟ 
 أفضل االمتناع عن اإلجابة  ال  نعم11. ھل أنت أو شریكك الزوجي فرد سابق في القوات المسلحة األمریكیة

12. ما ھو انتمائك العرقي؟
 أفضل االمتناع عن اإلجابةأبیضمن سكان ھاواي األصلیین أو من سكان جزر المحیط الھادئأمریكي أسود أو من أصل أفریقيآسیويمن سكان أمریكا األصلیین أو من سكان أالسكا األصلیین

13. ما ھو االنتماء العرقي لشریكك الزوجي؟
 أفضل االمتناع عن اإلجابة أبیضمن سكان ھاواي األصلیین أو من سكان جزر المحیط الھادئأمریكي أسود أو من أصل أفریقيآسیويمن سكان أمریكا األصلیین أو من سكان أالسكا األصلیین

غیر متزوج

 أفضل االمتناع عن اإلجابةلیس ھسباني أو التینيھسباني أو التیني14. ما ھو انتمائك اإلثني؟
غیر متزوج أفضل االمتناع عن اإلجابةلیس ھسباني أو التینيھسباني أو التیني15. ما ھو االنتماء اإلثني لشریكك الزوجي؟

تعلیقات إضافیة

إخطار قانون الخصوصیة وقانون تخفیض المعامالت الورقیة

یلزمنا "قانون الخصوصیة" [Privacy Act] لعام 1974 بأن نقوم، عند طلب معلومات، بإخبارك بحقنا قانونیاً في طلب المعلومات، ولماذا نطلبھا، وكیف سیتم إستخدامھا. كما علینا أن نخبرك بما قد یحدث إن لم نحصل علیھا، وبما إذا كانت إجابتك طوعیة أو إلزامیة 
كشرط للحصول على فائدة معینة. حقنا قانونیاً في طلب المعلومات خاضع للفقرة 301 من الفصل 5 من قانون الوالیات المتحدة                        . نحن نطلب ھذه المعلومات لمساعدتنا على اإلتصال بك في شأن مصلحتك و/أو مشاركتك في برامج متطوعي دائرة 

اإلیرادات الداخلیة إلعداد كشوف ضرائب الدخل وبرامج التوعیة والتواصل. والمعلومات التي تعطیھا قد یتوصل بھا آخرون یتولون تنسیق األنشطة وإجراءات التوظیف في مواقع متطوعي إعداد الكشوف أو أنشطة التواصل. كما قد یتم إستخدام المعلومات لوضع ضوابط
فعالة وإرسال مراسالت والتعرف على المتطوعین. إجابتك طوعیة، لكن إن لم تدلي المعلومات المطلوبة، قد ال تتمكن دائرة اإلیرادات الداخلیة من إستخدامك للمساعدة في ھذه البرامج. "قانون تخفیض المعامالت الورقیة" [Paperwork Reduction Act] یلزم دائرة 
اإلیرادات الداخلیة بعرض رقم مراقبة مكتب OMB على كافة طلبات المعلومات العامة. ورقم مراقبة مكتب OMB لھذه الدراسة ھو:                 . باإلضافة إلى ذلك، إذا كانت لدیك أي تعلیقات على التقدیرات الزمنیة المرتبطة بھذه الدراسة أو إقتراحات حول تبسیط 
.Internal Revenue Service, Tax Products Coordinating Committee, SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224 :ھذه العملیة، یرجى مراسلة دائرة اإلیرادات الداخلیة على العنوان

[U.S.C. 301 5]
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Department of the Treasury - Internal Revenue Service

  موافقة مشاركة بيانات كشفك الضريبي مع 

VITA/TCE  موقعي  إعداد الكشوف الضريبية

  االستمارة 15080

(اكتوبر 2022)

الكشف الفيدرالي:

يلزم القانون الفيدرالي بأن يتم تزويدك باستمارة هذه الموافقة. وما لم يكن ذلك مصرًحا به قانونًا فإنه ال يمكننا أن نكشف بدون موافقتك عن معلومات كشف 

ضرائبك ألطراف ثالثة  غيرألغراض إعداد وتقديم كشف ضرائبك. وإن وافقت عىل الكشف عن معلومات كشف ضرائبك، قد ال يحمي القانون الفيدرالي 

معلومات كشف ضرائبك من استخدامها أو توزيعها بعد ذلك.

ولست ملزًما بملء هذه االستمارة من أجل توكيلنا بخدمات إعداد كشف ضرائبك. وإن حصلنا عىل توقيعك عىل هذه االستمارة من خالل اشتراط خدماتنا 

إلعداد كشف ضرائبك، فلن تكون موافقتك صالحة. وإن وافقت عىل الكشف عن معلومات كشف ضرائبك، تكون موافقتك صالحة خالل المدة الزمنية التي 

تحددها. وإن لم تحدد مدة موافقتك، تكون موافقتك صالحة لمدة سنة واحدة من تاريخ التوقيع.

الشروط:

تكشف تقنية "الترحيل الشامل للبيانات" (Global Carry Forward) من شركة TaxSlayer LLC، ممونة VITA/TCE  بالبرمجيات الضريبية الالزمة، تكشف بيانات 

كشفك الضريبي ألي موقع متطوعين مشارك في برنامجي دائرة اإليرادات الداخلية VITA/TCE وتختاره إلعداد كشفك الضريبي الموالي. وهذا يعني  أنك 

ستتمكن من زيارة أي موقع متطوعين باستخدام برمجيات شركة TaxSlayer قصد ملء كشفك الضريبي السنة القادمة بمعلوماتك الضريبية الجديدة بكل يسر 

بصرف النظر عن مكان تقديم كشفك الضريبي هذا السنة وتبقى هذه الموافقة صالحة حتى 30 نونبر 2024. 

ال تقتصر معلومات كشفك الضريبي التي سيتم كشفها عىل بياناتك الديموغرافية والمالية وغيرها من بياناتك الشخصية وكشف ضرائبك ومصادر دخلك التي 

أُدخلت في برنامج إعداد الكشوف الضريبية إلعداد كشفك الخاص. تشمل هذه المعلومات اسمك وعنوانك وتاريخ ميالدك ورقم هاتفك ورقم ضمانك 

االجتماعي ووضع تصريحاتك الضريبية ومهنتك واسم وعنوان مشغلك وحجم مداخيلك ومصادرها واقتطاعاتك وأرصدتك التي تطالب بها أو ضمنتها كشفك 

الضريبي. من المعلومات التي سيتم كشفها أيضا أسماء جميع من تعيلهم وذكرتهم في كشفك الضريبي مع أرقام ضمانهم االجتماعي وتواريخ ازديادهم 

وعالقتهم بك.

لست ملزما بتقديم استمارة موافقة كشف بيانات كشفك الضريبي الحد شركاء VITA وTCE قبل إعدادهم كشفك الضريبي لهذه السنة. سيساعد نظام الترحيل 

.TaxSlayer LLC الشامل للبيانات" فقط إذا استعنت في إعداد كشفك الضريبي للسنة القادمة بشريك آخر يستعمل برمجيات شركة

قصر مدة الموافقة: أنا/نحن، دافع الضرائب، ال أرغب في قصر مدة الموافقة عىل الكشف عن معلومات كشف الضريبة بتاريخ أبكر مما هو وارد أعاله (30 

نونبر 2024). وإن كنت أنا/نحن أرغب في قصر مدة الموافقة عىل الكشف بتاريخ أبكر، فسأرفض/نرفض الموافقة.

حصر نطاق الكشف: أنا/نحن، دافع الضرائب، ال أرغب في حصر نطاق الكشف عن معلومات كشف الضريبة بأكثر مما هو وارد أعاله. وإن كنت أرغب/نرغب 

في حصر نطاق الكشف عن معلومات كشف الضرائب بأكثر مما هو وارد أعاله، فسأرفض/نرفض الموافقة. 

الموافقة: 

أنا/نحن، دافع الضريبة، قرأت المعلومات أعاله.

أنا/نحن أوافق عىل الكشف عن معلومات كشف الضريبة الموصوف في شروط Global Carry Forward أعاله وأسمح لمعد كشف الضرائب بإدخال كلمة سر 
في برنامج إعداد كشف الضرائب بالنيابة عني إلثبات أني/أننا أوافق عىل شروط هذا الكشف.

التاريخاسم دافع الضريبة الرئيسي مطبوًعا وتوقيعه

التاريخاسم دافع الضريبة الثانوي مطبوًعا وتوقيعه

 إن كنت تعتقد أنه تم الكشف عن معلومات كشف ضرائبك أو استخدامها بشكل غير الئق وغير مسموح بموجب القانون أو بدون إذنك، فبإمكانك االتصال بـ 

"المحقق العام إلدارة الضريبة في وزارة المالية" [TIGTA] (Treasury Inspector General for Tax Administration) عبر الهاتف عىل الرقم 4484-366-800-1 أو 
.complaints@tigta.treas.gov عبر البريد اإللكتروني عىل العنوان
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ستكون بحاجة إلى:
•   معلومات ضرائب مثل  الاستمارات
.1095 ،1098 ،1099 ،W-2  
•   بطاقات الضمان الإجتماعي أو أرقام الهوية الفردية لدافعي الضرائب لجميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في  كشفك الضريبي.
•   بطاقة هوية تحمل صورة (مثلا رخصة قيادة صالحة) لك ولزوجتك/زوجك.
•   یرجى تعبئة الصفحات 1– 4 من ھذه الاستمارة
•   أنت مسؤول عن صحة ودقة المعلومات الواردة في  كشفك الضريبي. یرجى الإدلاء بمعلومات كاملة وصحیحة.
•   إن كانت لدیك أسئلة، یرجى طرحھا على المتطوع معد كشف الضرائب المعتمد من مصلحة دائرة الإيرادات الداخلية.
المتطوعون مدربون على تقديم خدمة عالية الجودة والإلتزام بأسمى المعايير الأخلاقية.
لإبلاغ مصلحة دائرة الإيرادات الداخلية بسلوك غير أخلاقي، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان wi.voltax@irs.gov
الجزء الأول- معلوماتك الشخصية (إن كان كشفك مشتركا، يرجى تسجيل أسماءكم في نفس ترتيب السنة الماضية)
هل تحمل الجنسية الأمريكية؟
هل يحمل الشريك الزوجي الجنسية الأمريكية؟
6. في السنة الماضية، هل كنت
أ. طالباً بدوام كامل
ب. معاقاً تماماً ودائماً
ج. مكفوفًا قانونیًا
9. في السنة الماضية، هل كان شريكك الزوجي
أ. طالباً بدوام كامل
ب. معاقاً تماماً ودائماً
ج. مكفوفًا قانونیًا
10. هل بمقدور أي شخص كان أن يصرح بك أنت أو بشريكك الزوجي في كشفه الضريبي بصفة مُعَال؟
11. هل سُرقت منك أومن شريكك الزوجي أو ممن تعيلهم بيانات هوياتكم من سجلاتكم الضريبة وهل حصلتم على أرقامكم السرية  لحماية بيانات الهوية؟ 
الجزء الثاني - معلومات الحالة الزوجية والأسرية
1. حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، ما كان وضعك الزوجي؟
أ. إذا أجبت بنعم، هل تزوجت في سنة 2022؟
ب. هل أقمت مع شريكك الزوجي أي فترة خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2022؟
2. اذكر أدناه أسماء:
•   كل شخص أقام معك السنة الماضیة (علاوة على شريكك الزوجي)
•   أي شخص أعلته ولكنه لم یقم معك السنة الماضیة
إذا كنت بحاجة إلى فسحة إضافية، توضع إشارة هنا
ويتم الإدراج على الصفحة 3.
خانات يملؤها متطوع مرخص له إعداد الكشوف الضريبية
هل أدى دافع (دافعوا) الضرائب أكثر من نصف كلفة صيانة مسكن هذا الشخص؟ (نعم/لا)
هل وفر دافع (دافعوا) الضرائب أكثر من 50% من مصاريف الإعالة لهذا الشخص؟  (نعم/
لا/لا ینطبق)
هل كان دخل هذا الشخص أقل من  4,400$؟ (نعم/لا/  لا ینطبق)
هل وفر هذا الشخص أكثر من 50% من مصاريف إعالته الخاصة؟ (نعم/لا/لا ینطبق)
هل هذا الشخص طفل أو قريب يؤهل شخصا آخر؟ (نعم/لا)
 معاق تماماً
 ودائماً
 (نعم/لا)
(ط)
طالب بدوام كامل السنة الماضية 
(نعم/لا)
(ح)
أعزب أو متزوج بحلول 22/12/31 (أعزب/متزوج)
(ز)
مقيم في الولايات المتحدة أو كندا أو المكسيك السنة الماضیة (نعم/لا)
(و)
حامل للجنسية الأمريكية (نعم/لا)
(ه)
عدد أشهر الإقامة في منزلك السنة الماضية
(د)
صلة القرابة بك
(ﻣﺛﻼً، اﺑن، إﺑﻧﺔ، أم، 
 أب، لا قرابة، إلخ.)
 (ج)
تاريخ
الميلاد
(يوم/شهر/
عام)  
(ب)
الاسم (الشخصي، العائلي)لا تسجل أدناه اسمك أو اسم شريكك الزوجي
(أ)
اختر الخانة المناسبة لكل سؤال في الأقسام التالية
نعم
لا
غير واثق
الجزء الثالث- الدخل- في السنة الماضية، هل تلقيت أنت (أو شريكك الزوجي)
1. (B) أجورًا أو راتبًا (الاستمارة W-2) إذا أجبت بنعم، كم وظیفة كانت لدیك السنة الماضیة؟
2. (A) دخلًا من الإكراميات؟
3. (B) منحاً دراسية؟ (الاستمارات W-2 و
(1098-T
4. (B) فوائد/أو مكاسب من: حسابات جارية أو حسابات توفير، سندات، شهادات الإيداع، عمولات؟ (الاستمارة 
1099-INT
 والاستمارة
(1099-DIV
5. (B) استرجاع ضرائب الدخل المحلية/للولاية؟ (الاستمارة
(1099-G
6. (B) دخل نفقة الزوجة المطلقة/الزوج المطلق أو مدفوعات إعالة الزوجة المنفصلة/الزوج المنفصل؟
7. (A) هل هناك دخل من العمل الحر؟ (الاستمارات 
1099-MISC
أو
1099-NEC
أو
1099-K
أو النقود أو الأصول الرقمية أو الممتلكات أو الخدمات الأخرى)
8. (A)  أموالا نقدية أو شيكات أو أصولا رقمية أو أي ممتلكات أو خدمات أخرى تتعلق بعمل منجز وغير مصرح به في الاستمارة W-2 أو الاستمارة 1099؟
9. (A) دخلا (أو خسارة) من بيع أو تبادل الأسهم أو السندات أو الأصول الرقمية أو العقارات؟ (الاستمارة 
1099-S
والاستمارة
1099-B
10. (B) دخل الإعاقة (مثل المدفوعات من التأمين أو تعويض العمال)؟ (،الاستمارتين
W-2
و
(1099-R
11. (A) دخلا تقاعديا أو مدفوعات من معاشات تقاعدية ومرتبات سنوية وحساب تقاعدي فردي (IRA) أو أحدها فقط؟ (الاستمارة
(1099-R
12. (B) تعويض البطالة (الاستمارة
(1099-G
13. (B) مخصصات الضمان الإجتماعي أو تقاعد عمال السكك الحديدية؟ (الاستمارات 
1099-SSA
و
(1099-RRB
14. (M) الدخل (أو الخسارة) من ملكية مؤجرة؟
15. (B) مداخيل أخرى؟ (قمار، يناصيب، جوائز، مكافأت، مستحقات هيئة المحلفين، عملات رقمية، تصريح k-1، عائدات، مداخيل أجنبية إلخ)
نعم
لا
غير واثق
الجزء الرابع - النفقات - في السنة الماضية، هل دفعت أنت (شريكك الزوجي)
1. (B) نفقة الطلاق أو مدفوعات إعالة الشريك الزوجي المنفصل؟ إن أجبت بنعم، هل لديك رقم الضمان الإجتماعي مستلم النفقة أو مدفوعات الإعالة؟
2. مساهمات أو سداد واجبات في حساب تقاعدي؟
3. (B) نفقات تعليم جامعي أو بعد ثانوي تخصك أنت أو شريكك الزوجي أو من تعيلهم؟ (الاستمارة
(1098-T
4. أي مما يلي؟
5. (B) نفقات رعاية الأطفال/العالة، مثل الرعاية اليومية؟
6. (B) ثمن المستلزمات التي تحتاجها لأداء مهنة تعليمية تربوية معترف بها كمهنة المعلم، أو مساعد المعلم أو المستشار أو إلخ.؟
7. (A) النفقات المتعلقة بدخل العمل الحر أو أي دخل آخر تلقيته؟
8. (B) فائدة على قروض الطالب؟ (الاستمارة 
(1098-E
نعم
لا
غير واثق
الجزء الخامس - أحداث الحياة - في السنة الماضية، هل أنت (شريكك الزوجي)
1. (A) كان لديك حساب توفير صحي؟ (الاستمارات 
5498-SA
و
1099-SA
 و W-2 مع الرمز W في الخانة 12)
2. (A) لديك بطاقة ائتمانية أو قرض طلابي أو رهن ملغى/معفى من قبل مقرض أو غلق لرهن منزل؟ (الاستمارات
1099-C
و
(1099-A
3. (A) تبنيت طفلاً؟
4. (B) هل كان لديك "اعتماد دخل مكتسب" [Earned Income Credit] أو "اعتماد ضريبة طفل" [Child Tax Credit] أو "اعتماد فرصة أمريكية" [American Opportunity Credit] غير مسموح به في سنة سابقة؟ إذا أجبت بنعم، ما هي السنة الضريبية المعنية؟
5. (A) اشتريت أو ركبت تجهيزات منزلية مقتصدة للطاقة؟ (مثل نوافذ، سخان، مواد عازلة، إلخ.)
6. (A) تلقيت "اعتماد مشتري المنازل للمرة الأولى" [First Time Homebuyers Credit] في سنة 2008؟
7. (B) دفعت أقساط ضرائب مقدرة أو خصصت المبلغ المسترجع من ضريبة السنة الماضية لأداء ضريبة هذه السنة؟ إن كانت الحالة كذلك، فكم؟
8. (A) رفعت كشف ضرائب فدرالية للسنة الماضية فيه خسائر رأسمالية مُرَحَلَة [capital loss carryover] على الملحق D من الاستمارة 1040؟
9. (A) لديك تغطية صحية من خلال السوق (البورصة)؟ [قدم الاستمارة 
[1095-A
معلومات وأسئلة إضافية متعلقة بإعداد كشف ضرائبك
1. هل تفضل تلقي مراسلات دائرة الإيرادات الداخلية بلغة غير الإنجليزية؟
إذا كان الجواب بنعم، فما هي اللغة؟
2. صندوق حملة الإنتخابات الرئاسية (إن اخترت مربعاً، لن يحدث تغييراً في ضريبتك ولا في المبلغ المسترجع لك.)
ضع علامة في الخانة المناسبة إذ أردت أنت، أو شريكك الزوجي في حالة تقديم كشف ضريبي مشترك، تخصيص مبلغ 3$ لهذا الصندوق
3. إذا كان لك مبلغ مستحق الاسترجاع، هل تفضل
أ. إيداعاً مباشراً
ب. شراء سندات توفير أمريكية 
ج. تقسيم المبلغ المسترجع بين حسابات مختلفة
4. إن كان عليك رصيد مستحق، هل تفضل الدفع من حسابك المصرفي؟
5.كنت تعيش في منطقة أعلنت منطقة كوارث فيدرالية؟
إذا كانت الإجابة نعم، فأين؟
6. هل تلقيت أنت وحدك، أو أنت شريكك الزوجي إن كان الطلب مشتركا، رسالة من دائرة الإيرادات الداخلية؟ 
7. هل تحبد تلقي معلومات وتوضيحات بخصوص كيفية التصويت وكيفية التسجيل في لوائح التصويت؟
كثير من مواقع إعداد الكشوف الضريبية مجانا معتمدة في تسيير شؤونها على المنح المالية وغيرها من المساعدات المالية الفيدرالية. قد يوظف هذا الموقع البيانات المحصلة من إجاباتك على الأسئلة التالية للاستفادة من منح جديدة أو تبرير أحقيته في استمرار استفادته من دعم مالي معين. ستوظف إجاباتك لأغراض إحصائية فقط. هذه أسئلة اختيارية. 
8. هل تعتقد أنه بمقدورك متابعة حديث بالإنجليزية، فهما وكلاما؟
9. هل تعتقد أنه بمقدورك قراءة صحيفة يومية أو كتاب بالإنجليزية؟
10. هل لديك أنت أو أحد أفراد أسرتك إعاقة؟ 
11. هل أنت أو شريكك الزوجي فرد سابق في القوات المسلحة الأمريكية
12. ما هو انتمائك العرقي؟
13. ما هو الانتماء العرقي لشريكك الزوجي؟
14. ما هو انتمائك الإثني؟
15. ما هو الانتماء الإثني لشريكك الزوجي؟
تعليقات إضافية
إخطار قانون الخصوصية وقانون تخفيض المعاملات الورقية
يلزمنا "قانون الخصوصية" [Privacy Act] لعام 1974 بأن نقوم، عند طلب معلومات، بإخبارك بحقنا قانونياً في طلب المعلومات، ولماذا نطلبها، وكيف سيتم إستخدامها. كما علينا أن نخبرك بما قد يحدث إن لم نحصل عليها، وبما إذا كانت إجابتك طوعية أو إلزامية كشرط للحصول على فائدة معينة. حقنا قانونياً في طلب المعلومات خاضع للفقرة 301 من الفصل 5 من قانون الولايات المتحدة                        . نحن نطلب هذه المعلومات لمساعدتنا على الإتصال بك في شأن مصلحتك و/أو مشاركتك في برامج متطوعي دائرة الإيرادات الداخلية لإعداد كشوف ضرائب الدخل وبرامج التوعية والتواصل. والمعلومات التي تعطيها قد يتوصل بها آخرون يتولون تنسيق الأنشطة وإجراءات التوظيف في مواقع متطوعي إعداد الكشوف أو أنشطة التواصل. كما قد يتم إستخدام المعلومات لوضع ضوابط فعالة وإرسال مراسلات والتعرف على المتطوعين. إجابتك طوعية، لكن إن لم تدلي المعلومات المطلوبة، قد لا تتمكن دائرة الإيرادات الداخلية من إستخدامك للمساعدة في هذه البرامج. "قانون تخفيض المعاملات الورقية" [Paperwork Reduction Act] يلزم دائرة الإيرادات الداخلية بعرض رقم مراقبة مكتب OMB على كافة طلبات المعلومات العامة. ورقم مراقبة مكتب OMB لهذه الدراسة هو:                 . بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت لديك أي تعليقات على التقديرات الزمنية المرتبطة بهذه الدراسة أو إقتراحات حول تبسيط هذه العملية، يرجى مراسلة دائرة الإيرادات الداخلية على العنوان: Internal Revenue Service, Tax Products Coordinating Committee, SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224.
[5 U.S.C. 301]
1545-1964
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  موافقة مشاركة بيانات كشفك الضريبي مع موقعي  إعداد الكشوف الضريبية  VITA/TCE
15080 الاستمارة 
(اكتوبر 2022)
15080 الإستمارة (اكتوبر 2022). Catalog Number 71516X. موافقة على الكشف عن معلومات كشوف الضرائبلموقعي برنامجي VITA/TCE لإعداد كشوف الضرائب
الكشف الفيدرالي:
يلزم القانون الفيدرالي بأن يتم تزويدك باستمارة هذه الموافقة. وما لم يكن ذلك مصرحًا به قانونًا فإنه لا يمكننا أن نكشف بدون موافقتك عن معلومات كشف ضرائبك لأطراف ثالثة  غيرلأغراض إعداد وتقديم كشف ضرائبك. وإن وافقت على الكشف عن معلومات كشف ضرائبك، قد لا يحمي القانون الفيدرالي معلومات كشف ضرائبك من استخدامها أو توزيعها بعد ذلك.
ولست ملزمًا بملء هذه الاستمارة من أجل توكيلنا بخدمات إعداد كشف ضرائبك. وإن حصلنا على توقيعك على هذه الاستمارة من خلال اشتراط خدماتنا لإعداد كشف ضرائبك، فلن تكون موافقتك صالحة. وإن وافقت على الكشف عن معلومات كشف ضرائبك، تكون موافقتك صالحة خلال المدة الزمنية التي تحددها. وإن لم تحدد مدة موافقتك، تكون موافقتك صالحة لمدة سنة واحدة من تاريخ التوقيع.
الشروط:
تكشف تقنية "الترحيل الشامل للبيانات" (Global Carry Forward) من شركة TaxSlayer LLC، ممونة VITA/TCE  بالبرمجيات الضريبية اللازمة، تكشف بيانات كشفك الضريبي لأي موقع متطوعين مشارك في برنامجي دائرة الإيرادات الداخلية VITA/TCE وتختاره لإعداد كشفك الضريبي الموالي. وهذا يعني  أنك ستتمكن من زيارة أي موقع متطوعين باستخدام برمجيات شركة TaxSlayer قصد ملء كشفك الضريبي السنة القادمة بمعلوماتك الضريبية الجديدة بكل يسر بصرف النظر عن مكان تقديم كشفك الضريبي هذا السنة وتبقى هذه الموافقة صالحة حتى 30 نونبر 2024. 
لا تقتصر معلومات كشفك الضريبي التي سيتم كشفها على بياناتك الديموغرافية والمالية وغيرها من بياناتك الشخصية وكشف ضرائبك ومصادر دخلك التي أُدخلت في برنامج إعداد الكشوف الضريبية لإعداد كشفك الخاص. تشمل هذه المعلومات اسمك وعنوانك وتاريخ ميلادك ورقم هاتفك ورقم ضمانك الاجتماعي ووضع تصريحاتك الضريبية ومهنتك واسم وعنوان مشغلك وحجم مداخيلك ومصادرها واقتطاعاتك وأرصدتك التي تطالب بها أو ضمنتها كشفك الضريبي. من المعلومات التي سيتم كشفها أيضا أسماء جميع من تعيلهم وذكرتهم في كشفك الضريبي مع أرقام ضمانهم الاجتماعي وتواريخ ازديادهم وعلاقتهم بك.
لست ملزما بتقديم استمارة موافقة كشف بيانات كشفك الضريبي لاحد شركاء VITA وTCE قبل إعدادهم كشفك الضريبي لهذه السنة. سيساعد نظام الترحيل الشامل للبيانات" فقط إذا استعنت في إعداد كشفك الضريبي للسنة القادمة بشريك آخر يستعمل برمجيات شركة TaxSlayer LLC.
قصر مدة الموافقة: أنا/نحن، دافع الضرائب، لا أرغب في قصر مدة الموافقة على الكشف عن معلومات كشف الضريبة بتاريخ أبكر مما هو وارد أعلاه (30 نونبر 2024). وإن كنت أنا/نحن أرغب في قصر مدة الموافقة على الكشف بتاريخ أبكر، فسأرفض/نرفض الموافقة.
حصر نطاق الكشف: أنا/نحن، دافع الضرائب، لا أرغب في حصر نطاق الكشف عن معلومات كشف الضريبة بأكثر مما هو وارد أعلاه. وإن كنت أرغب/نرغب في حصر نطاق الكشف عن معلومات كشف الضرائب بأكثر مما هو وارد أعلاه، فسأرفض/نرفض الموافقة. 
الموافقة: 
أنا/نحن، دافع الضريبة، قرأت المعلومات أعلاه.
أنا/نحن أوافق على الكشف عن معلومات كشف الضريبة الموصوف في شروط Global Carry Forward أعلاه وأسمح لمعد كشف الضرائب بإدخال كلمة سر في برنامج إعداد كشف الضرائب بالنيابة عني لإثبات أني/أننا أوافق على شروط هذا الكشف.
 إن كنت تعتقد أنه تم الكشف عن معلومات كشف ضرائبك أو استخدامها بشكل غير لائق وغير مسموح بموجب القانون أو بدون إذنك، فبإمكانك الاتصال بـ "المحقق العام لإدارة الضريبة في وزارة المالية" [Treasury Inspector General for Tax Administration) [TIGTA) عبر الهاتف على الرقم 4484-366-800-1 أو عبر البريد الإلكتروني على العنوان complaints@tigta.treas.gov.
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