
Puwede pa ring makuha ang iyong Child 
Tax Credit at iba pang pederal na pera!
Mag-apply kahit na wala kang kita o maliit lang ang 
kita at hindi pa nag-file ng 2021 tax return.

Ano ang makukuha ko?

• Hanggang $3,600 bawat bata na may 2021 Child Tax Credit, 
• Anumang napalampas na COVID Stimulus Payments para sa 
iyo at sa iyong mga anak/dependent - hanggang $1,400 bawat 
tao

Karapat-dapat ba ako?

Makukuha mo ang perang ito para sa mga batang kamag-anak at inaalagaan mo, kahit na hindi ka pa 
nakapag-file ng buwis o hindi nakapag-file nitong mga nakaraang taon, at kahit na maliit o walang kinikita ka. 
Ito ay pera para sa 2021, at mas maraming tao ang kwalipikadong makakuha nito kaysa sa ibang mga taon.

Sa pangkalahatan, kung ikaw ay isang solong magulang na may kita na mas mababa sa $18,800 o magkasamang nag-
file bilang mag-asawang may kita na mas mababa sa $25,100, maaari kang mag-file ngayon sa: GetCTC.org/Hawaii  

Kung gumawa ka ng higit sa mga halagang ito o maaaring maging karapat-dapat para sa karagdagang pera sa 
pamamagitan ng buong pag-file, ire-redirect ka sa GetYourRefund.org. Kung nag-file ka na ng tax return at hindi 
nakuha ang iyong pera, maaari kang makakuha ng tulong sa iba pang mga hakbang. 

Itinuturing ba ang perang ito bilang kita para sa mga benepisyong nakukuha ko?

Paano ko makukuha ang perang ito?

Ang perang ito ay hindi itinuturing bilang kita para sa karamihan ng mga benepisyo, tulad ng SNAP, WIC, TANF, 
MEDICAID, CHIP, SSI at karamihan sa mga uri ng pampubliko at na-subsidyong pabahay. Makukuha mo ang mga 
pagbabayad ng buwis at makukuha mo pa rin ang mga benepisyong ito.

GetCTC.org ay isang non-profit na serbisyo na binuo ni Code for America.

Matuto pa at humanap ng LIBRENG tulong:

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



Paano kung isa akong imigrante?

Kahit na WALA kang Social Security Number, maaari kang makakuha ng mga bayad para sa iyong mga anak na 
mayroong Social Security Numbers. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang pagtanggap ng Child Tax Credit o iba pang 
mga tax credit ay hindi makakaapekto sa iyong katayuan sa imigrasyon, kakayahang makakuha ng Green Card, o mga 
plano sa imigrasyon sa hinaharap. 

Nanganak ka ba 
noong 2020 o 2021?

Dapat kang mag-sign up!

Nakakuha ka ba ng buwanang pera mula sa IRS noong 2021 
para sa iyong mga anak ($250 o $300 bawat buwan bawat 
bata)? Iyon pa lang ang unang bahagi ng iyong pera. Kailangan 
mong mag-sign up muli sa 2022 para makuha ang natitirang pera 
mo.

Matuto pa at humanap ng LIBRENG tulong:  

GetCTC.org/Hawaii 

GetCTC.org ay isang non-profit na serbisyo na binuo ni Code for America.

Matuto pa at humanap ng LIBRENG tulong:

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


