
Quý vị đã biết đến hình thức thanh 
toán tiền mặt mới cho trẻ em chưa? 
Đừng bỏ lỡ chương trình này! 

 

 

 

Chương trình Tín Thuế Trẻ Em Mở Rộng (Expanded Child Tax Credit) là gì? 
Để giúp mọi người vượt qua đại dịch COVID-19, Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ đã mở rộng đáng kể 

chương trình Tín Thuế Trẻ Em. Hầu hết các gia đình sẽ nhận được $3.000 đến $3.600 cho mỗi trẻ, 

ngay cả khi các gia đình có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập. 

● Trong năm 2021, các gia đình có thể nhận được: 

○ $3.600 ($300 mỗi tháng) cho mỗi trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 5. 

○ $3.000 ($250 mỗi tháng) cho mỗi trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 17. 

● IRS bắt đầu thanh toán các quyền lợi này mỗi tháng vào ngày 15 tháng Bảy năm 2021. Hầu 

hết các gia đình sẽ nhận được số tiền từ $250 đến $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ tháng Bảy đến 

tháng Mười Hai năm 2021. Các gia đình sẽ nhận được số tiền từ $1.500 đến $1.800 còn lại cho 

mỗi trẻ khi khai thuế năm 2021 vào mùa Xuân năm 2022. 

● Chương trình Tín Thuế Trẻ Em sẽ không ảnh hưởng đến các chương trình Medicaid, 

SNAP/Tem Phiếu Thực Phẩm, Trợ Cấp Tiền Mặt TANF, SSI hoặc các phúc lợi công cộng 

khác của quý vị. 
 

Con tôi có đủ điều kiện không? 
● Để đủ điều kiện: 

○ Trẻ phải có Số An Sinh Xã Hội. 

○ Trẻ phải sống cùng quý vị trong thời gian ít nhất là nửa năm.  

○ Trẻ phải dưới 18 tuổi tính đến ngày 31 tháng Mười Hai năm 2021. 

● Trẻ đủ điều kiện hưởng chế độ nếu là con ruột, con nuôi, con riêng, anh chị em cùng cha khác mẹ 

hoặc cùng mẹ khác cha, con nuôi, cháu gọi quý vị là ông hoặc bà, cháu gọi quý vị là cô cậu ruột 

hoặc là người thân thích khác. 

● Người khai thuế trưởng thành phải có Số An Sinh Xã Hội hoặc Số Nhận Dạng Người Nộp Thuế 

Cá Nhân. Nếu quý vị cần trợ giúp đăng ký ITIN, hãy gọi cho CLS (Community Legal 

Services) theo số (215) 981-3700. 

● Quý vị không cần phải có thu nhập mới được nhận khoản tín dụng này, mặc dù các gia đình 

có thu nhập càng cao thì càng có ít cơ hội được nhận. Các gia đình sẽ đủ điều kiện nhận đầy đủ 

khoản tín dụng nếu có thu nhập thấp hơn các mức sau: người khai thuế độc thân ($75.000), chủ 

hộ ($112.000) hoặc đã kết hôn khai thuế chung ($150.000). 
 

Làm Cách Nào Để Nhận? Đăng ký với IRS! 

● Khai thuế! Quý vị vẫn có thể khai thuế ngay cả khi đã bị lỡ hạn chót vào ngày 

17 tháng Năm! Dịch vụ hỗ trợ thuế miễn phí do Chiến Dịch Cho Các Gia Đình Lao 

Động (Campaign for Working Families) cung cấp tại cwfphilly.org/ 

● Một số người không khai thuế có thể đăng ký trên Cổng Thông Tin Dành Cho 

Người Không Khai Thuế tại tinyurl.com/non-filer-2020. 

● Cần giúp đỡ? Gọi cho CLS theo số (215) 981-3700! Chúng tôi có thể giúp quý vị 

dùng Công Cụ Cho Người Không Khai Thuế, giới thiệu quý vị đến các dịch vụ khai 

thuế miễn phí hoặc xử lý các vấn đề khác. 

https://cwfphilly.org/
https://tinyurl.com/non-filer-2020
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