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Tôi có dịch vụ Đường Dây Nóng.
• Quý vị sẽ nghiễm nhiên đủ điều kiện nhưng phải đăng ký để áp dụng khoản 

giảm trừ của chương trình Phúc Lợi Băng Thông Rộng Khẩn Cấp.

• Quý vị có thể giữ nguyên nhà cung cấp. Quý vị có thể áp dụng trợ cấp cho mức 
dịch vụ băng thông rộng hiện tại của mình hoặc tăng mức trong khi hưởng Phúc 
Lợi Băng Thông Rộng Khẩn Cấp.

• Quý vị có thể yêu cầu một nhà cung cấp dịch vụ Internet mới cung cấp dịch vụ 
và áp dụng khoản giảm trừ cho dịch vụ mới đó.

Tôi có dịch vụ Internet 
nhưng không thuộc chương 
trình dành cho người thu 
nhập thấp.
• Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ 

Internet của quý vị để biết quý có thể áp 
dụng khoản giảm trừ cho dịch vụ hiện tại 
của mình hoặc có thể chọn một mức dịch 
vụ Internet khác và áp dụng khoản giảm 
trừ hay không.

Tôi có một tài khoản do trường tài trợ.
• Kiểm tra với trường của quý vị để biết khi nào tài khoản được tài trợ kết thúc. 

Các tùy chọn của quý vị bao gồm:

– Hỏi nhà cung cấp dịch vụ internet hiện 
tại để biết quý vị có thể duy trì hoặc 
đăng ký chương trình internet cho 
người thu nhập thấp và sử dụng 
khoản giảm trừ của chương trình 
Phúc Lợi Băng Thông Rộng Khẩn 
Cấp hay không.

– Nhận dịch vụ internet từ một nhà cung cấp dịch 
vụ internet mới và đăng ký phúc lợi tạm thời của 
EBB. Hãy cân nhắc một nhà cung cấp dịch vụ 
internet có chương trình internet liên tục với giá 
cả phù hợp cho người thu nhập thấp. 

Nhấp chuột để Biết 
Thêm Thông Tin:

Tôi không có dịch vụ 
Internet.
• Hãy kiểm tra xem quý vị có đủ điều 

kiện không bằng cách gọi tới 
833-511-0311.

• Đăng ký qua National Verifier (Hệ 
Thống Xác Minh Quốc Gia) và 
chọn nhà cung cấp dịch vụ Internet 
tham gia chương trình.

• Đăng ký qua nhà cung cấp dịch 
vụ Internet tham gia chương trình.

Tôi có dịch vụ Internet dành cho người thu 
nhập thấp.
• Gọi hoặc liên hệ qua mạng với nhà cung cấp dịch vụ internet. 

Hỏi hoặc tìm kiếm EBB (Emergency Broadband Benefit, Phúc Lợi 
Băng Thông Rộng Khẩn Cấp)

• Nếu quý vị sử dụng khoản giảm trừ cho dịch vụ có tốc độ và chi phí 
cao hơn, quý vị phải "đăng ký" để nhận dịch vụ internet chi phí thấp 
hơn khi EBB kết thúc.

• Quý vị cũng có thể đăng ký Phúc Lợi Băng Thông Rộng Khẩn Cấp 
thông qua National Verifier (Hệ Thống Xác Minh Quốc Gia) và 
nhận dịch vụ bổ sung từ nhà cung cấp khác.

Tôi có dịch vụ Internet nhưng 
muốn đổi dịch vụ.
• Quý vị có thể sử dụng khoản giảm trừ của chương trình 

Phúc Lợi Băng Thông Rộng Khẩn Cấp để nhận được 
dịch vụ di động hoặc thêm một dịch vụ Internet khác 
cho hộ gia đình của mình. (Một hộ gia đình chỉ được 
nhận một khoản giảm trừ.)

• Đăng ký tại GetEmergencyBroadband.org, sau đó 
chọn một nhà cung cấp dịch vụ Internet ngay khi được 
phê duyệt.

Tôi sống tại vùng đất Bộ Lạc.
• Nếu quý vị sống tại vùng đất Bộ Lạc và 
đáp ứng các yêu cầu về hội đủ điều kiện 
khác, quý vị có thể nhận được tổng giảm 
trừ hàng tháng lên tới $75 cũng như 
khoản giảm trừ cho thiết bị.

• Hãy truy cập Tribal benefit (trang web 
phúc lợi Bộ Lạc) để tìm hiểu thêm.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet EBB của Tiểu Bang WA

BƯỚC Nếu quý vị đủ điều kiện thì nhận định nào phù hợp nhất với tình 
hình của quý vị?

BƯỚC Tôi có đủ điều kiện không?

Quý vị cần trợ giúp chi phí Internet?
Hãy truy cập GetEmergencyBroadband.org/do-i-qualify/ 
hoặc gọi 833-511-0311 để xem quý vị có đủ điều kiện không.
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