
 دهد یرا کاهش مامالک و  خودروتاخیر در پرداخت مالیات به مربوط  جریمه هایتی فرفکس کان

 

  مالیات برپرداخت در  ری وط به تأخفکس جریمه های مرب ، امسال کانتی فریری همه گاین دهندگان در طول  اتی ه مالک ب جهت کم ه ب 

 کاهش داد.بطور چشمگیری را  امالک و مستغالت و دارایی های شخصی

از  و را به نصف   مهیجر ،کانتی ولینمسئ  .ب نمودتصوی  2020ی ات ی مالسال  یبراتنها  را راتیی تغ نی ا نظارت ئتی ه، ژوئن 23در 

دارایی  بر  اتی مالدر پرداخت روز   30که در صورت تاخیر بیش از  را٪ 15 یاضاف جریمه نی . آنها همچن ٪ كاهش دادند5٪ به  10

 . نمودندحذف ، می شداعمال   –شناخته می شود  ودروخ  عوارضیشتر به عنوان  ب که  – یشخص  های

 

  یاز افراد جامعه مشکالت اقتصاد  ی اری بس ینامشخص براوضعیت  نی ا "  :، گفتیک   سی مک، جفری فکسکانتی فررئیس 

متعهد  رهی مد ئتی هباشد.  ادی ز اری تواند بس یم یاساس یازهای ن مالیات و تامین تعادل در پرداخت ایجاد و استرس  ایجاد می کند

تا   ما را قادر می سازدکه یم دار اری در اخت ی منابعکه انجام دهد و خوشحالم كمك به ساكنان  یاست كه اقدامات الزم را برا 

 ." می را اجرا كن و همیاری  کمک یبرا یگری د نهیگز می بتوان 

 

  نتشر شده را ببینید.اخبار م مشروح ،بیشترطالعات برای ا

 

 آگاه باقی بمانید 

زنگ   703-267-3511شماره  بااگر در مورد کروناویروس سوالی دارید، به مرکز تماس دپارتمنت سالمت  •

 عصر در آخر هفته.  5صبح تا   9:30عصر در طول هفته و  7صبح تا  9؛ بزنید

ارسال  888777را به شماره   FFXCOVID ، عبارت19-د ی فرفکس در مورد کوو یاخبار کانت نی دتری جد  افتی در یبرا •

 .دارسال کنی  888777به  را FFXCOVIDESPریافت اخبار به زبان اسپانیائی عبارت د؛ برای کنید

درمیان  ffxcovid@fairfaxcounty.govالکترونیک سواالت و یا نگرانی های خود را از طریق پست  •

 می شود. کنترلعصر  6صبح تا  8بگذارید. این حساب روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 

 آنالین اطالعات می باشد.  کامل که یک منبع دیدن کنید برای کروناویروس تالورپوب یک  از •

مورد  در های معمول صفحه پرسشو  (19-تارنمای دپارتمنت سالمت برای کروناویروس )کوویدبا مراجعه به  •

 .  بیشتر بدانید 19-کووید

 را دنبال کنید.  دپارتمنت سالمتو  صفحه فیسبوک فرمانداری کانتی فرفکس •

 .کنید را دنبال fairfaxhealth@و  fairfaxcounty@در توئیتر  •

 

کاهش   2020ک را برای سال دارایی های شخصی )خودرو( و امل بر  ظارت جریمه های تاخیر در پرداخت مالیات یئت نه

 fairfaxcounty#داده است.  
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