
Trung tâm BakerRipley Gulfton Sharpstown
Campus
 6500 Rookin St. Houston, TX 77074

 Monday – Thursday 10:00 am – 5:00 pm
 Friday 12:00 pm – 4:00 pm
 

Điền đơn khai thuế
Nộp đơn xin ITIN và gia hạn
Giúp trả lời câu hỏi và đăng ký cho chương trình 

       Tín Thuế Trẻ Em

Quý vị có con từ   
17 tuổi trở
xuống không?

Thông báo quan trọng
Quý vị có thể đủ điều kiện bất kể lý
do dưới đây: 
 

Neighborhood Tax Centers

Nếu có câu hỏi, hãy gọi: 713-273-3755
Để biết thêm chi tiếc: www.freetaxcenters.org

Trung tâm BakerRipley East Aldine Campus
3000 Aldine Mail Route Rd. Houston, TX 77039

 Monday 10:00 am – 7:00 pm
 Saturday 9:00 am – 2:00 pm

Trung tâm đến ngày 17 tháng 12 - Không cần cuộc hẹn

Con quý vị có số an sinh xã hội và quý vị
khai thuế bằng số ITIN 
Không khai thuế vì thu nhập thấp hoặc
không có thu nhập

$3,600 cho mỗi trẻ em
dưới 6 tuổi

$3,000 cho mỗi trẻ em từ
6 tuổi đến 17 tuổi

Một nửa tổng số tiền tín thuế
sẽ được ứng trước trong năm
2021 
Đăng ký trước ngày 15 tháng 11:
www.getctc.org/BakerRipley

Chúng tôi có dịch vụ trợ giúp MIỄN PHÍ dưới đây: 

Tiền có thể lên đến: 

2

Quý vị có thể đủ điều
kiện nhận Tín Thuế Trẻ
Em. 

http://www.freetaxcenters.org/
http://www.getctc.org/BakerRipley


服务机构 BakerRipley Gulfton Sharpstown
Campus
 地址: 6500 Rookin St. Houston, TX 77074

营业时间 Monday – Thursday 10:00 am – 5:00 pm
 Friday 12:00 pm – 4:00 pm
 

⾼质量免费报税 
报税号码的申请和重申
⼦⼥税收优惠问题解答和加⼊

重要！
你可能符合领取条件，如果：

Neighborhood Tax Centers

有问题？请拨打: 713-273-3755
更多问题请访问: www.freetaxcenters.org

服务机构 BakerRipley East Aldine Campus
地址: 3000 Aldine Mail Route Rd. Houston, TX 77039

 营业时间 Monday 10:00 am – 7:00 pm
 Saturday 9:00 am – 2:00 pm

中⼼开放⾄ 2021 年 12 ⽉ 17 ⽇- ⽆需预约

你的⼩孩有社安号， 你可以⽤税号报税
你的应税收⼊可以为0， 或者你没有达
到需要报税额度

$3600 - 每个⼩于
6岁的孩⼦

$3000 - 每个 6到17            
 岁的孩⼦

你可以在2021年之前拿到⼦⼥
税收优惠⾦额的⼀半。
请在11/15/2021前注册：
www.getctc.org/BakerRipley

我们这⾥提供免费服务：

符合资格的可以收到：

你可能符合⼦⼥税收优
惠的资格!
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你有17岁及其17岁
以下的孩⼦吗？

http://www.freetaxcenters.org/
http://www.getctc.org/BakerRipley

