
Có con trong năm 2020 hoặc 2021? 
Quý vị có thể nhận được tới 5.000 đô la từ liên bang cho con 

(3.600 đô la với Tín Thuế Trẻ em cộng với 1.400 đô la thanh toán kích) 

Yêu cầu nhận tiền càng sớm càng tốt - ngay cả khi không có thu nhập 
hoặc thu nhập thấp. 

Ngay cả khi KHÔNG có Số An sinh Xã hội, vẫn có thể nhận được 
khoản thanh toán cho con có Số An  sinh Xã hội. 

• Có thể nhận được khoản tiền này ngay cả khi chưa bao giờ 
đóng thuế trước đây  hoặc chưa đóng thuế trong vài năm qua 

• Có thể nhận được khoản tiền này ngay cả khi có ít hoặc không 
có thu nhập. 

• Cũng có thể nhận được các khoản thanh toán khác cho bản 
thân và các con 

• Khoản tiền này không tính là thu nhập với hầu hết các phúc lợi 
như SNAP, WIC, TANF,  Medicaid, CHIP, SSI, và hầu hết các 
loại nhà ở công cộng và nhà ở trợ cấp. Có thể nhận các khoản 
thanh toán thuế và vẫn nhận được những phúc lợi này. 

 • Nếu chưa nhận được các khoản thanh toán kích thích năm 
2020 cho trẻ sinh năm 2020  (500 đô la cho lần thanh toán đầu 
tiên và 600 đô la cho lần thứ hai), có thể nhận được  những 
khoản này bằng cách nộp tờ khai thuế muộn hoặc sửa đổi 
năm 2020

Tìm hiểu thêm & tìm trợ giúp MIỄN PHÍ: GetCTC.org 

Tùy thuộc vào khoản thanh toán đủ điều kiện nhận, quý vị có thể 
được chuyển tới: GetYourRefund.org

GetCTC.org is a non-profit service built by Code for America.

Tìm hiểu thêm & tìm trợ giúp MIỄN PHÍ:

Hawaiʻi Children’s Action Network
Learn more: hawaii-can.org/ctc


