
Quý vị có thể được nhận hàng 
nghìn đô-la tiền trợ cấp liên bang!
Nộp đơn bằng cách nộp một tờ khai thuế thu nhập - ngay 
cả khi quý vị không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp.

Lên tới $3,600 mỗi trẻ nhỏ bằng Tin Thuế Trẻ Em 2021,

Các khoản trợ cấp kích thích kinh tế vì COVID bất kỳ mà 
quý vị và con/những người phụ thuộc của quý vị có thể đã bỏ lỡ - $600-$3,200 mỗi người,

Tín Thuế Thu Nhập Làm Việc Ở Liên Bang (lên đến $6,728 cho 3 con hoặc $1,502 nếu quý vị độc
thân) nếu quý vị đã làm việc và đóng thuế trong năm 2021,

Quý vị cũng có thể ghi danh cho các khoản trợ cấp mà quý vị đã bỏ lỡ trong 3 năm gần đây và 
được nhận tiền!

Tôi có thể được nhận gì?

Ghi danh bằng cách nộp một 2021 tờ khai thuế sớm nhất có thể. Quý vị có 
thể được nhận trợ giúp MIỄN PHÍ nếu quý vị có thu nhập từ $65,999 trở 
xuống trong một năm.

Tôi làm thế nào để được nhận khoản tiền này?

Khoản tiền này có được tính vào các phúc lợi mà tôi được nhận không?
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.

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

Quý vị có thể nhận được khoản tiền này ngay cả khi quý vị không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp.

Tôi có hội đủ điều kiện không?

Tìm hiểu thêm & tìm các trợ giúp MIỄN PHÍ:
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Quý vị có được nhận tiền hàng tháng của IRS 
trong năm 2021 cho các con của quý vị ($250 
hoặc $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ) không?
Ghi danh lại vào năm 2022 để nhận số tiền còn 
lại của quý vị.

Quý vị vẫn có thể được nhận các khoản tiền cho bản 
thân quý vị và bất kỳ người con hoặc người phụ thuộc 
nào có Số An Sinh Xã Hội.  Nếu KHÔNG có Số An Sinh 
Xã Hội, quý vị vẫn có thể được nhận khoản trợ cấp Kích 
Thích Kinh Tế năm 2021 trị giá $1,400 và Tín Thuế Trẻ 
Em cho con quý vị khi em là người có Số An Sinh Xã Hội.

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.

Nếu tôi là một người nhập cư thì sao?

Quý vị nên ghi danh!

What if I am an immagrant?Quý vị mới có một em bé trong năm 2020 hoặc 2021?

Learn more & find FREE help: GetYourRefund.org
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