
فیئر فیکس کاؤنٹی گاڑیوں اور جائیداد کے ٹیکس کی، ادائیگیوں میں تاخیر  

 کے جرمانوں میں کمی کرتی ہے 

 3:30p.m کو شائع کیا گیا۔ 

ئیداد  اجاور ذاتی امالک موجودہ عالمی وبا کے دوران ٹیکس دہندگان کی مدد کے اقدام کے طور پر، فیرفیکس کائونٹی نے اس سال 

 کے جرمانوں میں نمایاں کمی کی ہے۔  ،کے ٹیکس کی، ادایئگیوں میں تاخیر

پر الگو ہوں گی۔ کاوئنٹی  2020 نے ان تبدیلیوں کی منظوری دی جو صرف ٹیکس کے سالمنتظمین کے بورڈ جون کو ،   23 

دن   30۔ انہوں نے کردیا ہے 5سے %  10ادایئگی میں تاخیر، کےجرمانے کو آدھا کرکے %کے رہنماٗوں نے ان ٹیکسوں کی،  

جرمانے کو   15اضافی ٪کے   - جو گاڑی کے ٹیکسوں کے نام سے مشہور ہیں  -سے زائد کے واجب االدا، ذاتی امالک ٹیکسوں  

 ۔ بھی ختم کردیا

ہمارے معاشرے میں بہت سوں کے لئے مالی مشکالت کا باعث بن رہے ہیں اور بنیادی ضروریات  اوقاتیہ غیر یقینی 
چیرمین جیفری فیرفیکس کائونٹی کے  "کے ساتھ امالک کی ادائیگی میں توازن پیدا کرنے کا دباؤ بہت زیادہ ہوسکتا ہے،

کے لئے ضروری اقدامات اٹھانے کا پابند ہے اور مجھے خوشی ہے نے کہا۔ بورڈ ہمارے رہائشیوں کی مدد کے سی۔ م
 ہم امداد کے لیئے ایک اورذریعہ پرعمل درآمد کرنے کے قابل ہیں۔" کہ ہمارے پاس وسائل موجود ہیں کہ 

 

 اخبار کا مکمل اعالمیہ دیکھیں۔مزید معلومات کےلیئے، 

 

  2020سال  ٹیکس ئیدادامنتظمین کے بورڈ نے ذاتی امالک )گاڑی( اور ج  

     ہے۔ کی یکممیں کے جرمانوں ، رادایئگیوں میں تاخی  ٹیکس کی کے

#fairfaxcounty    ٹویٹ کرنے کے لیئے کلک کریں۔ 

 

 باخبر رہیں  
پر کال کریں؛ یہ کھال   703-267-  3511کرونا وائرس کے سواالت کے ساتھ ہمارے محکمہ صحت کے کال سنٹر کو •

 بجے تک ہفتہ اور اتوار کو۔  5بجے سے شام  9:30پیر سے جمعہ اور صبح بجے تک  7بجے سے شام  9ہےصبح 
پر   888777کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کےلیئے   ۱۹فیرفیکس کاؤنٹی کی جانب سے کُوِوڈ  •

FFXCOVID  پر   888777ٹکسٹ کریں؛ ہسپانوی زبان میں تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے لیئے
FFXCOVIDESP ٹکسٹ کریں۔ 

کوای میل کریں۔ اس ای میل اکاؤنٹ پر عملہ پیر سے جمعہ،   ffxcovid@fairfaxcounty.govسواالت اور خدشات   •
 بجے تک موجود رہے گا۔ 6بجے سے شام  8صبح 

•  web portal for coronavirus  کو مالحظہ کریں جو معلومات کےلیئے ایک جامع آن الئن وصیلہ کا کام دیتا ہے۔ 
h Department Coronavirus (COVIDHealt- (19 کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں ۱۹کُوِوڈ  •

Webpage  یا FAQ page پر۔   
•  Fairfax County Government Facebook Page  اور Health Department Facebook Page   کو

 فَولو کریں. 
 فَولو کریں۔  @ fairfaxhealth اور  @fairfaxcounty ٹویٹر پر •

 

https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/faq
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/faq
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/faq
http://www.facebook.com/fairfaxcounty
https://www.facebook.com/fairfaxcountyhealth
https://www.facebook.com/fairfaxcountyhealth
https://www.facebook.com/fairfaxcountyhealth
http://twitter.com/fairfaxcounty
http://twitter.com/fairfaxhealth



