
Quý vị có đủ tiêu  
chuẩn được CalEITC

Quý vị có ít nhất một 
đứa con dưới 6 tuổi 

phải không?
Quý vị cũng có thể đủ tiêu 

chuẩn được Tín Thuế cho Con 
Nhỏ (Young Child Tax Credit, 
hay YCTC) của California và 
được tín thuế bổ sung lên 
đến $1000 khi khai thuế.  

Năm 2020 quý vị  
có lợi tức ít nhất $1  

phải không?

Quý vị cũng có thể đủ điều kiện 
được EITC Liên Bang với nhiều 

tiêu chuẩn khác nhau.

Truy cập CalEITC4Me.org để 
biết thêm thông tin

không đủ 
tiêu chuẩn

Quý vị bao nhiêu tuổi?

quý vị có 
thể đủ tiêu 

chuẩn

 Từ 18 
tuổi trở 

lên

Xem sơ đồ để 
biết quý vị có 
đủ tiêu chuẩn 
được CalEITC 
hay không!

Sơ Đồ CalEITC

Lấy tiền để mua những thứ cần thiết.

Tín Thuế Lợi 
Tức Lao Động 

California 
(California Earned 
Income Tax Credit, 
hay CalEITC) và Tín 
Thuế cho Con Nhỏ 
(Young Child Tax 
Credit, hay YCTC) 

là các tín thuế 
của tiểu bang cho 
cư dân California 

đang làm việc. 

@CalEITC4Me

Dưới 18 tuổi 
(không có con)

Quý vị 
có thể 
đủ tiêu 
chuẩn

Dưới 
$30,000

Hơn 
$30,000

*Gởi tin nhắn EITC 
đến số 47177 rồi 

dùng dụng cụ tính 
của chúng tôi để 

biết quý vị sẽ được 
bao nhiêu tiền tín 

thuế hoàn lại.
*Có thể phải trả phí tin nhắn và dữ liệu. 

Quý vị sẽ được 
bao nhiêu tiền 

hoàn lại?

Quý vị không có số An Sinh Xã Hội?  
Không sao! Những người nộp thuế có Mã Số Nộp Thuế 

Cá Nhân (Individual Taxpayer Identification Number, hay 
ITIN), bao gồm những người nhập cư không có giấy tờ, 

bây giờ đều đủ tiêu chuẩn được CalEITC và YCTC.   
Truy cập CalEITC4Me.org  
để biết thêm thông tin

Theo quy tắc phí công cộng của Sở Nhập Tịch và Di Trú 
Hoa kỳ, các tín thuế, như CalEITC và EITC, không được coi là 
quyền lợi công cộng. Truy cập CalEITC4Me.org để xem quý 

vị có đủ tiêu chuẩn hay không.

không đủ 
tiêu chuẩn

Truy cập CalEITC4Me.org để biết thêm 
thông tin về CalEITC và YCTC.


