
Ang Benepisyo sa Emergency na Broadband 
ay isang pansamantalang programa ng FCC 
para matulungan ang mga sambahayan na 
nahihirapang bayaran ang serbisyo ng internet 
sa panahon ng pandemya.
 
Tingnan Kung Kwalipikado Ka at Mag-apply

Tumawag sa: 833-511-0311
Bumisita sa: fcc.gov/broadbandbenefit
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Nagbibigay ang Benepisyo sa Emergency 
na Broadband ng:
  
•   Diskwentong hanggang $50/buwan 
    para sa serbisyo ng broadband;
•   Diskwentong hanggang $75/buwan para 
    sa mga sambahayan sa mga kwalipikadong 
    Ansestral na lupain (Mga tribal land); at
•   Isang beses na diskwentong hanggang $100 
    para sa isang laptop, desktop computer, o tablet 
    na binili sa pamamagitan ng kasaling provider. 
  
Limitado ang Benepisyo sa Emergency na 
Broadband sa diskwento sa isang buwanang 
serbisyo at diskwento sa isang device
kada sambahayan.
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