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Các Lựa Chọn COVID: chỉnh sửa tháng 6 năm 2020 

  

Quý Vị Cần Gói Dịch Vụ Internet Với Giá Phải Chăng? 
Các chương trình này giúp cư dân thu nhập thấp có dịch vụ Internet tốt ở nhà. 

Chương trình Giá cả Số điện thoại và trang web Thông tin khác 

Dịch vụ Internet 
essentials của Comcast  

• $9.95/tháng + thuế 

• Sử dụng miễn phí 60 
ngày đầu tiên (đăng 
ký trước ngày 31 
tháng 12 năm 2020) 

• (855) 846-8376 

• www.internetessentials.com 
 
*Trang mạng có tiếng Anh, tiếng Tây 
Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Trung giản 
thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Nga 
và tiếng Sô-ma-li. 

• Dành cho khách hàng mới. 

• Phải sống trong khu vực phục vụ bởi Comcast. 

• Bao gồm dịch vụ Internet không giới hạn, cài đặt miễn 
phí và dịch vụ Wi-Fi trong nhà..  

• Không yêu cầu hợp đồng kỳ hạn hoặc kiểm tra tín dụng. 

• Máy tính đã tân trang (refurbished - máy tính để bàn 
hoặc máy tính xách tay) cũng có sẵn sàng ($149,99 + 
thuế). 

Dịch vụ Internet First của 
WAVE hoặc WAVE G  

• $9.95/tháng + thuế 

• Sử dụng miễn phí 60 
ngày đầu tiên (đăng 
ký trước ngày 31 
tháng 12 năm 2020) 

• (833) 730-0644 

• www.internetfirst.com  

• Dành cho khách hàng mới. 

• Phải sống trong khu vực phục vụ bởi Wave hoặc trong 
một tòa nhà Wave G. 

• Bao gồm dịch vụ Internet không giới hạn, cài đặt miễn 
phí và dịch vụ Wi-Fi trong nhà..  

• Không yêu cầu hợp đồng kỳ hạn hoặc kiểm tra tín dụng. 

Dịch vụ Simply Internet 
của Wave 

• $9.95/tháng + thuế • (206) 386-1989 • Dành cho các khách hàng hiện tại của Wave  

• Phải sống trong khu vực phục vụ bởi Wave. 

• Bao gồm dịch vụ Internet không giới hạn, cài đặt miễn 
phí và dịch vụ Wi-Fi trong nhà..  

Dịch vụ Mobile Citizen 
cung cấp bởi 
Interconnection.Org 

• $11.95/tháng + thuế 

• Phí một lần $99 cho 
thiết bị phát sóng Wi-
Fi di động 

• (206) 633-1517 

• www.interconnection.org/mobile-
citizen.php  

• Internet di dộng từ mạng lưới của Sprint 4G LTE 

• Dịch vụ Internet không giới hạn và có thể sử dụng ở bất 
cứ nơi nào có dịch vụ mạng lưới Sprint 4G LTE. 

• Máy tính xách tay đã được tân trang và giá rẻ cũng có 
sẵn sàng. 

• Nguồn cung có hạn. 

Để đăng ký, các chương trình này sẽ yêu cầu quý vị cung cấp một số giấy tờ chứng minh tình trạng thu nhập thấp hoặc giấy tờ chứng minh quý vị đang tham gia 
vào một chương trình phục vụ cư dân có thu nhập thấp. 
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