Internet Ở Nhà

Một thứ phải-có cho gia đình

GIÁ ĐẶC BIỆT TRONG
THỜI GIAN GIỚI HẠN
Internet Ở Nhà

MIỄN PHÍ - $23/tháng

Ủy Ban Liên Lạc Thông Tin Liên Bang (Federal Communications Commission
- FCC) đã bắt đầu một chương trình tạm thời giúp trả tiền dịch vụ Internet Ở Nhà
trong thời gian Đại Dịch Covid-19 cho những gia đình hội đủ tiêu chuẩn.
Quyền Lợi Broadband Khẩn Cấp (Emergency Broadband Benefit EBB) gồm bớt tới $50 trong một tháng cho dịch vụ ‘internet’:
Bước 1
Xem coi quý vị có đủ tiêu chuẩn hưởng Quyền Lợi Broadband Khẩn Cấp (EBB) hay không.
Xem coi gia đình quý vị có nằm vào trường hợp đủ điều kiện nào bên dưới không.
Bước 2
Nạp đơn xin Quyền Lợi Broadband Khẩn Cấp (EBB) (xem ‘nối kết - link’ bên dưới).
Chọn xem quý vị muốn nạp đơn theo lối nào và gửi tất cả mọi tài liệu cần thiết.
Bước 3
Tìm một Công Ty Cung Cấp Broadband Provider Gần Quý Vị.
Sử dụng ‘công cụ tìm kiếm - search tool’ trong ‘app’ để tìm một công ty có cống hiến giảm giá EBB.
Bước 4
Chọn Lựa Trước Khi Quyền Lợi Broadband Khẩn Cấp (EBB) Chấm Dứt.
Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ Internet (Internet Service Provider - ISP) của quý vị sẽ thông báo cho
quý vị khoảng 30 ngày trước khi EBB chấm dứt. Quý vị phải chọn một ‘chương trình - plan’
nếu không ISP sẽ ngưng dịch vụ của quý vị khi tới cuối 30 ngày.

Đủ tiêu chuẩn hưởng dịch vụ Internet Ở Nhà với giá hợp khả năng nếu nhà quí vị nằm trong
một trong những trường hợp sau đây:
• Đang tham gia vào Lifeline của FCC; đang tham gia vào một chương trình Internet Ở Nhà với giá hợp
khả năng hiện đang có sẵn
• Có con em ghi danh vào Chương trình Ăn Trưa Tại Trường (National School Lunch Program - NSLP)

• Đang hưởng CalFresh (food stamp) hay Chương trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (Supplemental Nutrition
Assistance Program - SNAP)
• Đang Hưởng Medi-Cal hay Supplemental Security Income (SSI)                  
• Có sinh viên hưởng trợ cấp Pell Grant

• Có thu nhập gia đình dưới $49,000/năm
Ghi chú: Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ Internet (Internet Service Provider) không thể đòi hỏi một
giai đoạn chờ đợi trước khi nạp đơn xin giảm giá. Quý vị có thể giữ quyền lợi Lifeline của mình cho
một điện thoại di động và xin quyền lợi EBB để được giảm giá cho dịch vụ Internet Ở Nhà của mình.

www.internetforallnow.org/applytoday hay
gọi 866-696-8748 để nạp đơn ngay hôm nay!
*Ngoài ra, đang có những giá đặc biệt cống hiến dài-hạn sau đây. Xin vào
www.everyoneon.org/cetf để tìm những giá này trong ‘khu bưu chính - zip code’ của quý vị

844-525-1574

$23/mo

888-519-4724

$15/mo

855-220-5211

$10/mo

855-970-1449

$20/mo

855-846-8376

$9.99/mo

Home Internet

A must-have for your family

The Federal Communications Commission started a temporary
program to help eligible families pay for Home Internet service during the
COVID-19 Pandemic. The Emergency Broadband Benefit (EBB) includes
up to $50 a month discount on Internet service.

LIMITED
TIME
OFFER

Home Internet
FREE - $23/mo

Step 1:
Check If You Qualify for the Emergency Broadband Benefit
See if your household fits into any eligible categories below.
Step 2:
Apply for the Emergency Broadband Benefit (see link below)
Choose how you want to apply and submit all necessary documents.
Step 3:
Find a Broadband Provider Near You
Use the search tool in the application to find a company that offers EBB
discounts.
Step 4:
Make A Choice Before EBB Ends
Your Internet Service Provider (ISP) will notify you about 30 days before EBB
ends. You must choose a plan or the ISP will disconnect your service at the
end of the 30 days.

Eligibility for affordable Home Internet service if your home meets one of the following criteria:

• Participant in FCC Lifeline; Participant in an existing affordable Home Internet offer
• Child enrolled in the National School Lunch Program(NSLP)
• CalFresh (food stamp) or Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)
• Medi-Cal or Supplemental Security Income (SSI)
• Student with a Pell Grant
Note: The Internet Service Provider cannot require a waiting period
before applying the EBB discount. You can keep the Lifeline benefit for a
mobile phone and get EBB for a discount on Home Internet service.

www.internetforallnow.org/applytoday or
call 866-696-8748 to apply today!
*In addition, the following offers are available long-term. Go to www.everyoneon.org/cetf to find offers in your zip code.

844-525-1574

$23/mo

5/2021

888-519-4724

$15/mo

855-220-5211

$10/mo

855-970-1449

$20/mo

855-846-8376
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