Đạo luật Kế hoạch Cứu trợ Người dân Mỹ
Sáng Kiến Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Dùng

CẢNH BÁO:

Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em
Các gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được các khoản thanh toán hàng tháng từ chính phủ từ ngày 15 tháng 7 đến
tháng 12 năm 2021 như một phần của Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Người dân Mỹ. Các khoản thanh toán hàng tháng
là khoản ứng trước tín thuế trẻ em của gia đình và sẽ được Sở Thuế vụ (IRS) gửi trực tiếp cho mọi người thông qua
tiền gửi trực tiếp, séc giấy hoặc thẻ ghi nợ.
Những người đủ điều kiện sẽ nhận được tối đa một nửa khoản tín thuế trẻ em của họ với các khoản thanh toán
hàng tháng này và nửa còn lại khi họ khai thuế năm 2021. Các gia đình sẽ nhận được tiền thanh toán vào khoảng
ngày 15 hàng tháng.
Mọi người cần cảnh giác bởi những kẻ lừa đảo luôn gia tăng khi có tin tức về tiền chi trả từ chính phủ. Hãy nhớ
rằng:
•
•
•
•
•

Chỉ IRS mới gửi các khoản thanh toán.
Chính phủ KHÔNG BAO GIỜ gọi điện, nhắn tin, gửi email hoặc gửi tin nhắn trực tiếp cho quý vị để
yêu cầu cung cấp tiền hoặc thông tin.
KHÔNG chia sẻ số An sinh Xã hội, tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng với bất kỳ
ai liên hệ với quý vị.
Hãy bảo vệ tiền của quý vị! Các yêu cầu thanh toán để đổi lấy hỗ trợ bằng thẻ quà tặng, chuyển
khoản ngân hàng hoặc tiền điện tử là bất hợp pháp.
Nếu ai đó cố gắng lừa quý vị để lấy các khoản thanh toán này, hãy báo cáo cho Ủy ban Thương mại
Liên bang (Federal Trade Commission, FTC) tại: reportfraud.ftc.gov/

Những người không có thu nhập tự kiếm được vào năm 2019 hoặc 2020 có thể nhận được Tín Thuế Trẻ em. Để biết
thêm thông tin về những ai có thể nhận được Tín Thuế Trẻ em, kể cả những người không nộp hồ sơ thuế, hãy truy
cập: www.irs.gov/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
Thông tin tài khoản ngân hàng có thể được cập nhật để nhận thanh toán nhanh hơn và an toàn bắt đầu từ các
khoản thanh toán của tháng 8. Quý vị hãy truy cập liên kết chính phủ này để biết thêm thông tin:
www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
Nếu quý vị không có tài khoản ngân hàng hoặc công đoàn tín dụng và muốn tìm hiểu thêm để thiết lập tài khoản
chi tiêu an toàn và giá cả phải chăng, hãy truy cập www.cabq.gov/bankonburque
Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về Khoản Ứng trước Tín Thuế Trẻ em hoặc hỗ trợ kết nối với các nguồn lực
khác, hãy liên hệ với nhân viên điều hướng tài chính theo số 505-768-4242 hoặc trực tuyến tại:
www.cabq.gov/legal/financial-navigators

Để xem các Cảnh báo Lừa đảo & Gian lận khác, hãy truy cập https://www.cabq.gov/office-of-consumerprotection
Tháng 7 năm 2021

