
$23/mo
844-525-1574

$15/mo
888-519-4724

$10/mo
855-220-5211

$20/mo
855-970-1449

$9.99/mo
855-846-8376

• 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

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:

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.

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’:

Internet Ở Nhà
Một thứ phải-có cho gia đình

www.internetforallnow.org/applytoday	hay
gọi	866-696-8748	để	nạp	đơn	ngay	hôm	nay!

GIÁ ĐẶC BIỆT TRONG
THỜI GIAN GIỚI HẠN
Internet Ở Nhà
MIỄN PHÍ - $23/tháng

*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

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.



$23 al mes

844-525-1574
$15 al mes

888-519-4724
$10 al mes

855-220-5211
$20 al mes

855-970-1449
$9.99 al mes

855-846-8376

• Participante en el programa de Lifeline; Participante en una oferta de Internet en el hogar a precio
accesible

• Sus hijos están inscritos en el Programa Nacional de Almuerzo Gratis Escolar (NSLP, por sus siglas en
inglés)

• Programa de estampillas de comida CalFresh o Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria
(SNAP, por sus siglas en inglés)

• Medí-Cal o Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)
• Estudiante en Colegio con una beca federal Pell

Elegibilidad para recibir servicio de Internet en el hogar a un precio 
económico si su hogar cumple con uno de los siguientes requisitos:

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) ofrece un 
programa temporal para ayudar a las familias elegibles a pagar por el servicio de 
Internet en el hogar durante la pandemia del COVID-19.  Acerca del Beneficio De Emergencia 
Para Internet (EBB, por sus siglas en inglés) incluye hasta $50 por mes en servicio de Internet. 

Paso 1:
Verifique Si Usted Califica para la Acerca del Beneficio De Emergencia Para Internet 
(EBB) 
Verifique si u hogar entra en cualquiera de las categorías de elegibilidad que se describen 
aquí. 
Paso 2: 
Solicite a la Acerca del Beneficio De Emergencia Para Internet (ver enlace debajo) Elija 
cómo quiere realizar su solicitud, y envíe todos los documentos necesarios.  Encuentre un 
proveedor de Internet cercano a su hogar.  
Paso 3: 
Encuentre Un Provedor de Internet Cercano a su Hogar
Utilice la herramienta de búsqueda para encontrar una empresa que ofrezca el descuento 
del EBB. 
Paso 4: 
Tome una decisión antes de que finalice la EBB 
Usted debe de elegir un plan o el proveedor del servicio del internet desconectará su 
servicio al final de los 30 días. 

¡www.internetforallnow.org/applytoday o llame 
al 866-696-8748 para aplicar hoy mismo!

OFERTA 
LIMITADA
Internet en 
el Hogar
de $0 a $23  al mes

*Las siguientes ofertas están válidas durante todo el año.  Visite el sitio del web everyoneon.org/cetf para las ofertas de Internet basada de su
codígo

Nota: El proveedor de servicios de Internet no puede requerir un período de
espera antes de aplicar el descuento. Usted puede mantener su beneficio de
Lifeline para un teléfono móvil y obtener el EBB para un descuento en su
servicio de Internet en el hogar.
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Internet en el Hogar
Indispensable para su familia




