
 

Gọi đến số 833-511-0311 

hoặc tìm thêm thông tin về Phúc Lợi Internet tại địa chỉ www.fcc.gov/broadbandbenefit 
 

Phúc lợi internet khẩn cấp 

thông tin người tiêu dùng 

 
 

Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp là một chương trình tạm thời của FCC nhằm giúp đỡ các gia đình cũng như 

các hộ gia đình gặp khó khăn trong việc chi trả cho dịch vụ internet băng thông rộng trong thời điểm đại 

dịch COVID-19. 

Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp hỗ trợ: 

▪ Giảm trừ lên đến $50/tháng cho dịch vụ internet; 

▪ Giảm trừ lên đến $75/tháng cho các hộ gia đình sống tại các vùng đất được công nhận của Bộ 

Lạc Da Đỏ Bản Địa; và 

▪ Giảm trừ một lần duy nhất với số tiền lên đến $100 cho máy tính xách tay, máy tính để bàn, hoặc 

máy tính bảng được mua thông qua một nhà cung cấp có tham gia chương trình nếu hộ gia đình 

thanh toán số tiền mua hàng từ hơn $10 đến dưới $50. 

 

Khoản giảm trừ của Phúc Lợi Internet được giới hạn cho một dịch vụ theo tháng và một thiết bị cho mỗi 

hộ gia đình. 

Ai đủ điều kiện hưởng phúc lợi? 

Một hộ gia đình sẽ đủ điều kiện hưởng phúc lợi nếu một thành viên trong gia đình đáp ứng được một 

trong những tiêu chí dưới đây: 

▪ Có thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức 135% căn cứ theo Chuẩn Nghèo Liên Bang hoặc có tham 

gia vào các chương trình hỗ trợ nhất định, như SNAP, Medicaid, hoặc Lifeline; 

▪ Hưởng các phúc lợi của chương trình bữa sáng hoặc bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá tại trường 

học, hoặc đã được hưởng phúc lợi tương tự trong năm học 2019-2020; 

▪ Nhận Trợ Cấp Liên Bang Dành Cho Sinh Viên Có Thu Nhập Thấp trong năm tặng thưởng hiện 

tại; 

▪ Bị giảm thu nhập đáng kể do mất việc hoặc bị cho nghỉ tạm thời kể từ ngày 29 tháng 2 năm 

2020; hoặc 

▪ Đáp ứng được những tiêu chí lựa chọn cho chương trình thu nhập thấp hoặc chương trình 

COVID-19 hiện hành của một nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng có tham gia chương trình. 

 

Tham khảo trang mạng www.fcc.gov/broadbandbenefit để đọc Các Câu Hỏi Thường Gặp Của Người 

Tiêu Dùng và các tài liệu khác về chương trình. 

Ba Cách Để Đăng Ký 

1. Liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ mà bạn muốn để tìm hiểu về quy trình đăng ký của họ. 

2. Truy cập vào trang mạng GetEmergencyBroadband.org để đăng ký trực tuyến và tìm kiếm các 

nhà cung cấp dịch vụ có tham gia chương trình gần nơi ở của bạn. 

3. Gọi đến số 833-511-0311 để đăng ký qua thư, và gửi lại bản đăng ký cùng với các bằng chứng 

chứng minh bạn đủ điều kiện đến: 

Emergency Broadband Support Center 

P.O. Box 7081 

London, KY 40742 

https://www.fcc.gov/broadbandbenefit
http://www.fcc.gov/lifeline-consumer
http://www.fcc.gov/broadbandbenefit
http://getemergencybroadband.org/

