ما هذا البرنامج؟

يمكن أن يتضمن إثبات دخل األسرة المستندات المذكورة
أدناه:

فة )(APPللركابالقدرة
تكل
يتيحبرنامجتنقل ميسورال
فضةللبالغين أو
حافلة مخ
لى شراءبطاقة ركوبال
ع
تحقاق.
تطلبات االس
توفوا م
شباب،بشرط أنيس
ال




فلة
ف تذكرة الحا
تكلة
يغطيبرنامج ( 49٪ )APPمن
مسجلوننسبة ٪51المتبقية
دفعال
الش هريةكاملةالسعر وي
لشراء.
فيوقت ا




من هو المستحق؟
لحصول على
تحقسكان مقاطعةوندسورإسيكس ا
قديس
فض ة.
فلةالمخ
بطاقة الحا
برنامج.يرجى
طالب مابعدالثانوية غير مؤهلينل هذاال
ندسور )(Transit Windsor
االتصال بـمواصالت وي
فصل
لحافالت الخاصةبال
لالستعالم عنبطاقات ا
الدراسي.
شترك
فراداألسرة الذينيكوندخل همال م
 .1جميع أ
أقل من الدخلالمحدودلإلحصاءالكندي
(LICO) Statistics Canada’s Low
.Income Cut-off
يرجى االطالععلى طلبمبالغ الدخل حسب
حجماألسرة.
ثبات إلج مالي دخلاألسرة .هذايعني
 .2مطلوب إ
تقديم
أن كلفرد منأفراداألسرةيحتاجإلى
صورة من الدخل اإلجمالي (السطر )150
ييم Notice of
الموجودفيإشعارالتق
Assessmentالخاصبكلفرد.
 .3لجميعالمعالين الذينتقل أعمارهم عن 18
عا ًما،يلزمتقديمإثباتإلشعار مزاياضرائب
نتاريو ((CCBأوإشعار
طفالفيكندا  /أو
األ
بةالسلع والخدمات /ضريبةالمبيعات
ائتمانضري
نسقة ).(GST/HST
الم



إشعارالتقييم من وكالة اإليراداتالكندية
نتاريو -
فلفيكندا  /أو
إشعار إعانةضريبةالط
مطلوبلل ُمعالين
نتاريو)Trillium Benefit (OTB
إشعار أو
لسلع والخدمات /إشعار ائتمان ضريبة
ضريبة ا
المبيعاتالمنسقة)(GST / HST
فدين الجددإلىكندا)
كيداإلقامةالدائ مة (للوا
تأ

بولة.
سجال حسابيلدى  CRAمق
ت

أمثلة على الوثائق المصورة لتقديمها مع التطبيق:
طفال دون سن
*أسرة مكونة من والد واحد مع جميع األ
فل )(CCB
تقديم إشعار إعانة ضريبةالط
 18عا ًما -قمب
أوإشعار ضريبةالمبيعاتالمنسقة). (HST

الفرد (السطر .)150
ال منزل والتيتبين دخل
ثباتاإلقامة
*الوافدون الجدد إلى كندا -نسخة من إ
فل) ، (CCBإذا
الدائمة (إن أمكن) واإلعانة الضريبيةللط
تقديماإلقراراتالضريبية
ترة كافيةل
ف
لمتكنفيالبلدل
إلى وكالة اإليراداتالكندية.
كيفية التقديم؟
توفرةفيالمواقعالتالية:
طلبات ) (APPم
 محطةوندسورالدوليةللتنقل،
300 Chatham Street West
في (.)Church St
 مركزالتنقل3700 North Service Road ،
في)(Central Avenue
East
 عبر اإلنترنت على
www.transitwindsor.ca
يمكنتسليم الطلبات والمستنداتشخصيًافي محطة
وندسورالدوليةللتنقل300Chatham Street West ،
بريد إلى:
في ( .)Church Stأوإرسال هابال

طفال الذينتقل
*أسرة مكونة من والدين مع جميع األ
تقديم إشعار إعانة ضريبة
أعمارهم عن  18عا ًما -قمب
نسقة
فل ) (CCBأوإشعار ضريبةالمبيعاتال م
الط
)(HSTالموجه إلى أحد الوالدين.يجبعلىالوالد
اآلخرإرسالإشعارالتقييم من وكالة اإليراداتالكندية
تريليوم). (OTB
نتاريو
أوإشعار أو

نتاريوN8W 5X2
ندسور ،أو
و

*أسرة من فرد واحد -أرسل أيًا منالمستندات
المذكورة أعاله.

لطلباتوتأريخ ها منقبل
توقيع جميع ا
مالحظة:يجب
ألساسي وشريكحياته.
لطلب ا
مقدم ا

*أكثر من شخصين فوق سن  18في المنزل  -أي
عيشفي
تند منالمستنداتالمدرجةلكلشخصي
مس

APP
3700 North Service Road East

معلومات االتصال ببرنامج :APP
بريداإللكتروني : Transapp@citywindsor.ca
ال
ال هاتف ،519-255-6100 :داخلي 6637

ا

للغة العربية
)(Arabic

ر
بالشاكة مع المنظمات التالية:

