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1  Ganhe $250- $300 por criança por mês em 2021 Child Tax Credit (crédito tributário para crianças de 
2021) e quaisquer pagamentos de estímulo perdidos para você e seus filhos/dependentes - $600 - 
$3200 por pessoa!  Inscreva-se até o 15 de novembro.  Descubra se você se qualifica e obtenha ajuda 
gratuita: findyourfunds.org 

 
2  Não tem nenhuma renda/renda baixa, nunca declarou imposto de renda/não declarou nos últimos 
anos, ou tem um filho que pode não estar nos registros do imposto de renda (IRS)?  Você pode receber 
pagamentos do governo federal este ano.  findyourfunds.org 

 
3  Você tem filhos ou dependentes?  Ganhe $250- $300 por criança por mês em 2021 Child Tax 
Credit.  Inscreva-se até o 15 de novembro.  Saiba mais e inscreva-se: findyourfunds.org 

 
4  Ganhe $250- $300 por criança por mês em 2021 Child Tax Credit (crédito tributário para crianças de 
2021) e quaisquer pagamentos de estímulo perdidos para você e seus filhos/dependentes - $600 - 
$3200 por pessoa!  Receber esses pagamentos não afeta sua situação imigratória nem das pessoas com 
quem você mora!  Mais informações: findyourfunds.org.  
 

http://www.findyourfunds.org/
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Como me inscrevo?

Você pode receber milhares de dólares em 
fundos do governo federal!

INSCREVA-SE ANTES DE 
15 DE NOVEMBRO!

Ganhe $250- $300 por criança por mês 

em 2021 Child Tax Credit (crédito tributário 

para crianças de 2021) e quaisquer 

pagamentos de estímulo perdidos para você 

e seus filhos/dependentes - $600 - $3200 

por pessoa!

Você precisa ter baixa renda OU não ter nenhuma 
renda para poder receber esse dinheiro.

Este dinheiro não conta para SNAP, TAFDC, MassHealth, SSI, 
habitação pública ou a maioria dos outros benefícios.

Não recebeu pagamentos mensais do 2021 Child Tax Credit 
(crédito tributário para crianças de 2021) para nenhum de seus 
filhos ou quaisquer pagamentos de estímulo para você e/ou seus 
dependentes.

Tem renda baixa ou nenhuma renda, E

Não apresentou uma declaração de imposto de renda de 2020 nem 
usou o formulário online do IRS Non-Filer ou GetCTC.org este ano.

Você deve se inscrever, se:

Inscreva-se até o 15 de novembro.
Depois de 15 de novembro, você precisa esperar até que o IRS seja reaberto para inscrições no início do ano 2022.

Learn more: GetCTC.org/malden
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Receber esses pagamentos não afeta 

sua situação imigratória nem das pessoas 

com quem você mora!  Não há problema 

algum para você, se receber os 

pagamentos para os quais se qualifica.

E se eu for um imigrante?

Se você não tem um número de seguro social:
•  Se você tiver ou obtiver um Número de Identificação do 

Contribuinte Individual (ITIN - Individual Taxpayer 

Identification Number), poderá receber o Pagamento do 

estímulo econômico de 2021 ($1400) e o Crédito fiscal para 

crianças para seus filhos que tenham um número de seguro 

social.

•  Se você não tem um ITIN (Número de identificação de 

contribuinte individual),  pode solicitar um agora ou com una 

declaração de impostos de 2021

Se você tem um número de seguro social:
•  Você pode conseguir receber pagamentos do estímulo e 

pagamentos de incentivos fiscais para você e para seus filhos 

ou dependentes que tenham um número de seguro social.

Mais informações:

GetCTC.org/malden
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