
Child Tax Credit assistance
Quality tax preparation 
ITIN application and renewal

Do you have
children 17 years
old or younger?

You may qualify regardless of whether: 

Neighborhood Tax Centers
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Multiple sites available in our region

Your child has a Social Security Number
and you have or need an ITIN number
Your income was $0 or low enough to
not have to file taxes

$3,600 Per child 
under 6 years old

$3,000 Per child 
6 – 17 years old

We help families and individuals that earn up to $58,000 with FREE:

Receive up to:

You may qualify for 
the Child Tax Credit!
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For locations and hours of operation, visit: www.freetaxcenters.org
Questions? Call: 713-273-3755 



Ayuda con el Crédito Tributario por Niños
Preparación de impuestos con calidad
Solicitud y renovación del número ITIN

¿Tienes niños de     
 17 años o menores? 

Puedes calificar incluso si: 

Neighborhood Tax Centers

Tu niño(a) tiene Número de Seguro Social y
tienes o necesitas un número ITIN 
Tuviste $0 de ingresos o no ganaste lo
suficiente para presentar impuestos  

$3,600 Por niño(a) 
menor de 6 años de edad

$3,000 Por niño(a)
6 – 17 años de edad

Ayudamos a familias e individuos con ingresos de hasta $58,000 
de manera GRATUITA con:

Recibe hasta:

¡Tal vez califiques para el  
Crédito Tributario por Niños!
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Múltiples centros disponibles en nuestra región

Para direcciones y horarios, visite: www.freetaxcenters.org
¿Preguntas? Llame: 713-273-3755 



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?

Quý vị có thể đủ điều kiện bất kể lý
do dưới đây: 

Neighborhood Tax Centers

Nhiều trang web có sẵn trong khu vực của chúng tôi

Để biết các địa điểm Vui lòng truy cập: www.freetaxcenters.org

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

Tiền có thể lên đến: 
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Quý vị có thể đủ điều
kiện nhận Tín Thuế Trẻ
Em. 

Chúng tôi giúp các gia đình và cá nhân kiếm được tới $ 58,000 với MIỄN PHÍ:

Nếu có câu hỏi, hãy gọi: 713-273-3755

http://www.freetaxcenters.org/


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

你可能符合领取条件，如果：

Neighborhood Tax Centers

我们地区有多个站点

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

我们免费帮助年收⼊⾼达 58,000 美元的家庭和个⼈：

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？

更多问题请访问: www.freetaxcenters.org

有问题？请拨打: 713-273-3755

http://www.freetaxcenters.org/

