ነጻ የግብር ምላሽ (Income tax return) ለማዘጋጀት
የግብር ምላሽ ገንዘቦን (refund)፣ ለልጆች የሚከፈል ክፍያ (Child Tax Credit)፣
የስራ ገቢ ብድር ( Earned Income Tax Credit)ወይም ያልተከፈለ የማበረታቻ
ክፍያ ለማግኘት ግብር ለመክፈል ፎርሙን ሞልተው ያስገቡ !
$58,000 ወይም ያነሰ ዓመታዊ ገቢ ካሎት፣ የሆነ ስንክልና ካሎት ወይም የእንግሊዘኛ ቋንቋ
ችሎታዎ አነስተኛ ከሆነ፤ ግብር ለመክፈል ወይም የግብር ምላሽ ለማግኘት የሚሞላውን ፎርም
በሞምላት ረገድ በሚቀጥሉት ገጾች ስማቸው ከተዘረዘረው ቡድኖች ውስጥ ሊያግዝዎት ይችላሉ!
በኮቪድ በሽታ ምክንያት እነኚህ አገልግሎቶች በአብዛኛው “በተወሰነ የአካል ግንኙነት” ወይም በ”ቪርቿል”፣ በስልክ የሚደረጉ
• የተወሰነ የአካል ግንኙነት፡ ይህ ማለት ዶኩመንቶችዎን በአካል ሊሰጡ ይችላሉ እና በተወሰነ አካባቢ በአካል
ተገኝተው የተወሰነ ቃለመጠይቅ ማድረግ ይቻላሉ ማለት ነው ።
• ቨርችዋል (Virtual)፡ ይህ ማለት ደግሞ ከድርጅቱ የሚገናኙት በስልክ ወይም ኦንላይን በመግባት ብቻ ነው ማለት
ነው። ኮምፑተር ወይም ካሜራ ያለው ስማርት ፎን( smartphone) በመጠቀም መታወቅያ ወረቀቶንና
ዶኩመንቶችዎን ይሰጣሉ።
• ለማንኛውም ዓይነት አገልግሎት ቀጠሮ መያዝ አለቦት።

ዝርዝሩ፤ እያንዳንዱ ድርጅት ምን ዓይነት አገልግሎት እንደሚሰጥና ምን ቋንቋዎችን
እንደሚያስተናግድ ይገልጻል።
ግብሬን ለማሰራት ወደ ቀጠሮዬ ቦታ (ወይም ወደኋላ ለግብር አዘጋጁ እንድሰጠው) ምን ዓይነት
ዶኩመንቶችን ላምጣ ?

• ስዕል ያለበት መታወቅያ ወረቀት
• የባለቤትዎና የልጆችዎ የሶሻል ሴኩሪቲ ካርድ ወይም የግል ግብር መክፈያ ፊደሎች (ITIN letters) እና የተወለዱበት
ዕለት ( የጥገኛ ልጆችዎና እርሶ የሚደግፏቸው የአዋቂ ጥገኞች ካሉ)
• ደብሊው2 (W2s)፣ 1099 እና (ካሉ) ሌሎች የገቢ መግለጫ ወረቀቶች
• አስቀድመው ያገኙት ለልጆች የሚሰጥ የልጅ ታክስ ክሬዲት (Child Tax Credits)፣ የአይ-አር-ኤስ የ6419 ደብዳቤ
(IRS Letter 6419)
• ያገኟቸውን የማበረታቻ ክፍያዎች ((EIP)ን በተመለከተ ያገኙት መረጃ
• ያለፈው ዓመት ግብር የከፈሉበት መረጃ (ካለ - የማእከላዊው መንግስትም ይሁን የክፍለ ሃገር)
• (የባንክ ሂሳብ ካሎት) የሚመለስሎት ገንዘብ በቀጥታ ወደ ባንኮ እንዲገባሎት የባንክ ሂሳቦን መረጃ

የሚያግዞት ሰው ማግኘት አልቻሉም? የራስዎን ግብር መሙላት ይፈልጋሉ?
አይ-አር-ኤስ (IRS) ገብያቸው $73,000 ወይም ከዛ በታች ለሆነ ሰዎች በኦንላይን ተገብቶ በነጻ የሚሞላ (“free file”) አማራጭ
አለው። ይህንን ለመጀመር፡ መጀመርያ በኦንላይን IRS Free File ወደሚለው ገብተው ያሉትን የነጻ ሶፍትዌር ምርጫዎችን
ይመልከቱ።

የማህበረሰብ የግብር እርዳታ( Community Tax Aid) (የተወሰነ በአካል የመገኘትና የቨርቿል ግንኙነት)
ይህ የማህበረሰብ የግብር እርዳታ (Community Tax Aid) የሚባለው ድርጅት በዲሲ ውስጥ ዘጠኝ ቦታዎች አሉት።
አብዛኛዎቹ ቃለመጠይቅ ለማድረግ የተወሰነ ግዜ ይሰጣሉ። በዚህም ግንኙነት መታወቅያ ወረቀት ያጣራሉ፣
ዶኩመንቶችዎን ይቀበላሉ።
ቋንቋዎች: እንግሊዘኛ፣ የስፓኒሽ ቋንቋ፣ የሩስያ፣ የቪየትናም፣ ዓረብኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ የኮርያ፣ የማንዳሪን ቋንቋ (ይህም
በአካባቢው የተመረኮዘ ነው)።
ቃለመጠይቅ ለማድረግ ቀጠሮ መውሰድ ከፈለጉ በስልክ ቁጥር 202-830-1480 ይደውሉ ወይም ወደ
appointments@communitytaxaiddc.org ኢሜል ያድረጉ።
የሲ-ቲ- ኤ (CTA) የቨርቿል አገልግሎት ለመጠቀም፤ በኦንላይን CTA Virtual Help በኦንላይን CTAVirtual Help
የሚገኝ ፎርም በመሙላት መጀመር ይችላሉ።
የሲ-ቲ- ኤ (CTA) አገልግሎትን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ ወደ https://
www.communitytaxaiddc.org/free-tax-assistance/mar2021/ ይግቡ።

የካቶሊክ ቻሪቲስ (Catholic Charities) ቪታ VITA (ቨርቿል ብቻ)
የካቶሊክ ቻሪቲስ (Catholic Charities) የሚሰጠው አገልግሎት የቨርቿል እርዳታ ብቻ ነው። ይህንን መጠቀም
የሚፈለጉ ደንበኞች ኮምፑተር ወይም ካሜራ ያለው ስማርት ፎን የሚባል ስልክ ሊኖራቸው ይገባል ወይም ኮምፑተርና
ስማርት ፎን ያለው የሚያምኑት ዘመድ ወይም ጓደኛ ሊኖራቸው ይገባል።

ቋንቋዎች: እንግሊዘኛ ና የስፓኒሽ ቋንቋ
የቃለመጠይቅ ቀጠሮ ለመውሰድ በስልክ ቁጥር 202-319-6788 ይደውሉ ወይም
ወደccvirtualvita@gmail.com ኢሜል ይላኩ።

የካቶሊክ ቻሪቲስን የቨርቿል አገልግሎት (Catholic Charities virtual services) ለመጠቀም፤ በኦንላይን
የሚገኘውን ፎርም በመሙላት ይጀምሩ፤ ወደhttps://www.catholiccharitiesdc.org/fsn-vita/
ይግቡ።

ስለ ካቶሊክ ቻሪቲስ ቪታ አገልግሎቶች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት https://
www.catholiccharitiesdc.org/fsn-vita/ ይጎብኙ።

የጎሎዴት ዩኒቨርሲቲ (Gallaudet University) ቦታ (በአካል)
የጎሎዴት ዩኒቨርሲቲ፤ በ 800 ፍሎሪዳ አቬኑ፣ ኖርትኢስት፣ ዋሽንግተን ዲሲ 20002 (800 Florida Avenue NE,
Washington, DC 20002) በሚገኘው ቦታው በአካል የሚገኙበት የግብር መሙላት እርዳታ ይሰጣል። ካለቀጠሮ
የሚገባባቸው ቀናት ዓርብ፤ ቅዳሜና እሁድ ከጥዋቱ 11 ሰዓት እስከ ከሰዓት በኋላ 6 ሰዓት እንዲሆኑ መድቧል።
ቋንቋዎች: እንግሊዘኛና የአሜሪካን የምልክት ቋንቋ
ለቃለመጠይቅ ቀጠሮ ለመያዝ በስልክ ቁጥር 240-250-237 ይደውሉ።

ዩናይትድ ፕላኒንግ ድርጅት (United Planning Organization) ( የተወሰነ በአካል የመገኘት ግዜ )
ዩናይተድ ፕላኒንግ ድርጅት (United Planning Organization (UPO) ዶኩመንት ለመስጠት ለሚፈልጉ ደንበኞች
ዶኩመንቶችን የመቀበል አገልግሎትና ከዛም ቀጥሎ የስልክ ቃለመጠይቅ ይሰጣል። የሚገኝበት አድራሻ በፒቲ ግሪን
የማህበረሰብ አገልግሎት ማእከል( Petey Green Community Service Center) በ 2907 ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁንየር
አቬኑ፣ ሳውትኢስት፣ ዋሺንግተን ዲሲ 20032 (2907 Martin Luther King Jr. Ave, SE, Washington DC 20032)
ነው።
ቋንቋዎች: እንግሊዘኛ፣ የስፓኒሽ ቋንቋ፣ የሩስያ ቋንቋ፣ የቪየትናም ቋንቋ፣ ዓረብኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ የኮርያና የማንደሬን
ቁንቋዎች
ቃለመጠይቅ ለማድረግ ቀጠሮ ለመውሰድ፡ በስልክ ቁጥር 202-231-7903 ይደውሉ።
ለተጨማሪ መረጃ https://www.upo.org/taxprep/ ይግቡ

የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምብያ ዩኒቨርሲቲ (University of the District of Columbia)
(በአካል መገናኘት)
ቀጠሮ በመያዝ፣ ዘወትር ቅዳሜ ከጥዋቱ 10:00 ሰዓት እስከ ከሰዓት በኋላ 4:00 ሰዓት ድረስ በ4200 ከኔክቲኬት አቬኑ
ዋሽንግተን ዲሲ 20008 (Connecticut Avenue, NW, Washington, DC 20008)፡ ዶኩመንት የመቀበልና
ዶኩመንቶችን ከቦታው የመውሰድ አገልግሎት ይሰጣል።
ቋንቋዎች: እንግሊዘኛና የስፓኒሽ ቋንቋ
ቀጠሮ ለመያዝ፡ በስልክ ቁጥር 202-274-7002 ይደውሉ።

ሚሊታሪ ዋንሶርስ (MilitaryOneSource) የግብር ምንጭ ማእከል (ለወታደራዊ
ማህበረሰብ አባሎች- ቨርቿል (virtual) ብቻ)
ይህ በስራ ላይ ላሉ የውትድርና አባሎችና ቤተሰቦቻቸው የግብር መሙላት እርዳታ የሚያደርግ ነው። ይህ ሚሊታሪ
ዋንሶርስ የግብር ምንጭ ማእከል (Military OneSource Tax Resource Center) በስልክ ወይም በኦንላይ የሚደረግ
ቨርቿል የግብር መሙላት አገልግሎት ይሰጣል። በዚህም ደንበኞች፤ ዌብሳይት ውስጥ ገብተው ከአንድ ሰው ጋር
መወያየት ይችላሉ።
ቋንቋዎች: እንግሊዘኛና የስፓኒሽ ቋንቋ
ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር 1-800-342-9647 ይደውሉ ወይም
https://www.militaryonesource.mil/financial-legal/tax-resource-center/ ይግቡ።

