
Vẫn còn thời gian để nhận Tín Thuế Trẻ 
em & các khoản khác từ liên bang! 
Đăng ký ngay cả khi không có thu nhập hoặc thu 
nhập thấp và chưa khai thuế năm 2021. 

Tôi có thể nhận được gì? 

• Lên đến 3.600 đô la mỗi trẻ với Tín Thuế Trẻ em 
năm 2021, 

• Bất kỳ khoản Thanh toán Kích thích COVID nào bị bỏ 
lỡ cho quý vị và con/người  phụ thuộc - lên đến 1.400 
đô la mỗi người,

Tôi có đủ điều kiện?

Quý vị có thể nhận khoản tiền này cho những trẻ có quan hệ họ hàng và chăm sóc, ngay cả khi  chưa bao 
giờ khai thuế hoặc chưa khai thuế trong vài năm qua, và ngay cả khi có ít hoặc không  có thu nhập. Đây là 
khoản tiền cho năm 2021 và nhiều người đủ điều kiện nhận được cả trong  những năm khác. 

Thông thường, nếu chủ hộ có thu nhập dưới 18.800 đô la hoặc nộp chung với tư cách cặp vợ chồng có thu 

nhập dưới 25.100 đô la, quý vị có thể nộp hồ sơ ngay bây giờ tại: GetCTC.org 

Nếu vượt quá những số tiền này hoặc có thể đủ điều kiện nhận thêm bởi nộp hồ sơ đầy đủ,  quý vị sẽ được 
chuyển đến GetYourRefund.org. Nếu đã khai thuế và không nhận được tiền, có thể tìm kiếm trợ giúp với các 
bước khác.

Khoản tiền này có tính là thu nhập cho các phúc lợi tôi nhận không? 

Làm thế nào để nhận được khoản tiền này?

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. 

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



Nếu tôi là người nhập cư?

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. Theo luật hiện hành, nhận Tín Thuế Trẻ em hoặc các tín thuế khác không ảnh  hưởng đến tình trạng nhập 
cư, khả năng nhận được Thẻ Xanh hoặc các kế hoạch nhập cư trong  tương lai. 

Có con trong năm 
2020 hoặc 2021?

Quý vị nên đăng ký! 

Quý vị có nhận được tiền hàng tháng từ IRS trong năm 
2021 cho con (250 hoặc  300 đô la mỗi tháng cho mỗi 
trẻ)? Đó chỉ là phần tiền đầu tiên. Đăng  ký lại trong năm 
2022 để nhận phần tiền còn lại.

Tìm hiểu thêm & tìm trợ giúp MIỄN PHÍ: 

GetCTC.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


