
Quý vị có thể nhận được lên tới $5000 
tiền trợ cấp liên bang cho con của quý vị
($3600 Tín Thuế Trẻ Em cộng tiền trợ cấp 
kích thích kinh tế trị giá $1400)

Quý vị cũng có thể nhận được các khoản thanh toán khác cho 
bản thân mình hoặc cho bất kỳ người con nào khác của quý vị.

Quý vị có thể được nhận được khoản tiền ngay cả khi quý vị 
chưa bao giờ nộp thuế trước đó hoặc quý vị không nộp thuế 
trong một vài năm gần đây.

Khoản tiền này không tính vào hầu hết các phúc lợi như SNAP, 
WIC, TANF, MEDICAID, CHIP, SSI, nơi trú ẩn Trợ Giúp Khẩn 
Cấp, và hầu hết các nhà ở công cộng và nhà ở được trợ cấp.

Nếu quý vị chưa nhận tiền trợ cấp kích thích kinh tế năm 2020 
cho một trẻ được sinh ra vào năm 2020 ($500 là khoản thanh 
toán đầu tiên và $600 cho lần thanh toán thứ hai), quý vị có 
thể nhận được khoản này bằng cách nộp bản khai thuế trễ 
hoặc sửa đổi năm 2020.

Quý vị mới có một em bé trong 
năm 2020 hoặc 2021?

Nộp đơn bằng cách nộp một tờ khai thuế 
thu nhập sớm nhất có thể - ngay cả khi quý 
vị không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp.

Việc nhận khoản tiền này không ảnh hưởng lên tình 
trạng nhập cư của quý vị hoặc tình trạng của những 
người mà quý vị sống cùng.  Việc quý vị nhận các 
khoản thanh toán mà quý vị hội đủ điều kiện được 
nhận là hoàn toàn an toàn.

Learn more & find FREE help: GetYourRefund.org
GetYourRefund là một dịch vụ phi lợi nhuận do Code for America xây dựng.
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