
 
 
 

 (STAR) سجل للحصول على ائتمان اإلعفاء الضریبي للمدرسة
تھانینا بمنزلك الجدید! إذا كان ھذا المنزل سیصبح سكنك األساسي، فاستغرق 

 . STARبضع دقائق في التسجیل للحصول على ائتمان برنامج  

برنامج   المؤھلون مدخرات  الجدیدة  المنازل  في شكل   STARسیتلقى مالك 
 شیك مباشرة من والیة نیویورك. 

الضرائب   إدارة  مع  التسجیل  علیك  یجب  ذلك،  نیویورك  مع  والیة  في 
)New York State Tax Department  ائتمان للحصول على شیك   (

 . STARبرنامج 

 یمكنك التسجیل على مدار الیوم وطوال أیام األسبوع من خالل 
www.tax.ny.gov/star 

ل عبر الھاتف من خالل یمكن لمالك العقارات الذین لیس لدیھم كمبیوتر التسجی
ص حتى الساعة    8:30في أیام العمل من الساعة    2036-457-518الرقم  
 م.   4:30

 
 ؟ STARھل أنت مؤھل للحصول على برنامج 

دوالر أمریكي كحد أقصى، فإنك مؤھل للحصول على ائتمان برنامج   500,000إذا كنت مالًكا لمنزلك وكان ھو مقر سكنك األساسي ویبلغ دخلك  
Basic STAR . 

حصول على  دوالر أمریكي كحد أقصى، فقد تكون مؤھًال لل 92,000عاًما أو أكثر وكان دخلك یبلغ   65باإلضافة إلى ذلك، إذا كنت تبلغ من العمر 
 . Enhanced STARائتمان برنامج  

الخاص بالمالك السابق خالل العام األول من شراء منزلك الجدید. أما في األعوام القادمة ومادمت مؤھًال،   STARوقد تحصل على إعفاء برنامج  
 . لست بحاجة إلى التسجیل مجدًدا. STARفسنرسل لك شیك برنامج 

 
 قبل التسجیل، یجب علیك توفیر المعلومات التالیة: 

o قار وأزواجھن/زوجاتھم، واسم إدارة المدرسة حیث یكون مقر سكنك األساسي،األسماء وأرقام التأمین االجتماعي الخاصة بكل مالك الع 

o  والتاریخ التقریبي لشراء العقار، وأسماء البائعین 

o انیة  أحدث فاتورة ضریبیة للمدرسة إذا تلقیت فاتورة، وعنوان أي عقار سكني تملكھ یقع مقره في والیة أخرى، واالسم القانوني للملكیة االئتم

 عقار مملوًكا بمكلیة ائتمانیة إذا كان ال

o  فستكون 2020(إذا لم تقدم إقرار ضریبة الدخل عن عام   2020إقرارات ضریبة الدخل االتحادیة أو الحكومیة لكل المالك عن عام ، 
o (مطالبًا بتقدیم معلومات مالیة متعلقة بكل مالك العقار 
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فیما یلي آراء بعض المستخدمین المتعلقة 
 :STARبطلب التسجیل في برنامج 

 
 

"سھل للغایة. ویمكن استكمالھ 
 تدریجیًا بكل بساطة."

توقعت أنھ سیستغرق وقتًا طویًال 
 سریعًا".الستكمالھ... ولكنني انتھیت منھ 

 سھل االستخدام وبسیط".

http://www.tax.ny.gov/star
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