
 

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với: Brenda Tate qua số 206-386-1989 hoặc qua email 

brenda.tate@seattle.gov 

Vietnamese 

Các Lựa chọn Internet Thu nhập thấp của Seattle 
Những công ty này cung cấp internet tốc độ cao tại Seattle với chi phí khoảng 10 USD/tháng.  Thông qua những 

chương trình này, bạn có thể kiểm tra email, làm bài tập về nhà, tìm việc làm, thanh toán hóa đơn, xem clip video ngắn, 

tải về âm nhạc và nhiều hoạt động khác 

 

INTERNET ESSENTIALS BY COMCAST (INTERNET ESSENTIALS CỦA COMCAST) 

(855) 846-8376 hoặc https://internetessentials.com để đăng ký hoặc biết thêm thông tin 

• Internet không giới hạn 9,95 USD/tháng (tốc độ tải xuống tối đa 15 Mbps và tải lên tối đa 2 

Mbps) + thuế. Không cần hợp đồng điều khoản hay kiểm tra tín dụng. Bao gồm Wi-Fi trong 

nhà và cài đặt miễn phí. Phải sống trong khu vực dịch vụ Comcast. 

• Đối tượng hợp lệ: 

o Cư dân thu nhập thấp sống trong nhà ở công cộng hoặc nhận trợ cấp HUD. 

o Các hộ gia đình có trẻ em tham gia chương trình bữa trưa trường học giảm giá hoặc 

miễn phí hoặc theo học tại một trường học hợp lệ. 

o Người cao tuổi từ 62 tuổi trở lên và thu nhập thấp. 

o Cựu chiến binh thu nhập thấp đang nhận trợ cấp tiểu bang hoặc liên bang. 

• Không hợp lệ nếu bạn vẫn còn hóa đơn Comcast chưa thanh toán trong vòng một năm hoặc 

đang nhận dịch vụ Internet Comcast trong vòng 90 ngày vừa qua. 

 

SIMPLY INTERNET BY WAVE (SIMPLY INTERNET CỦA WAVE) 

(206) 386-1989 để nhận tài liệu đăng ký và xác minh tham gia chương trình Seattle Utility Discount 

• Dịch vụ Internet $9,95/tháng (với tốc độ tối đa 10 Mbps).  Không cần kiểm tra tín dụng, hợp 

đồng hay phí thuê thiết bị. Phải sống trong khu vực dịch vụ của Wave. 

• Bao gồm Wi-Fi trong nhà và cài đặt miễn phí. 

• Đối tượng hợp lệ bao gồm: 

o Bất kỳ ai hội đủ điều kiện tham gia Seattle Utility Discount Program; hoặc  

o Hội đủ điều kiện hưởng nhà ở hỗ trợ cho người thu nhập thấp; hoặc 

o Có con hội đủ điều kiện tham gia chương trình bữa trưa trường học giảm giá hoặc 

miễn phí. 

 

MOBILE CITIZEN THROUGH INTERCONNECTION (MOBILE CITIZEN THÔNG QUA 

INTERCONNECTION) 

(206) 633-1517, https://connectall.org/internet.html, hoặc cửa hàng của họ tại địa chỉ 1109 N 

35th St, 98103 

• $11,95/tháng internet mạng Sprint 4G LTE thông qua Mobile Citizen. 

• Chi phí một lần để lắp modem LTE là $99. Chưa gồm thuế và phí vận chuyển. 

• Không giới hạn dữ liệu; không điều chỉnh hay tăng phí nếu sử dụng dữ liệu vượt mức. 

• Có thể sử dụng mạng ở bất kỳ nơi nào có dịch vụ Sprint 4G LTE. 

• Máy tính để bàn và laptop tân trang (với mức giá từ $109) với bảo hành 1 năm và gói 

Microsoft Office Home & Business 2010. 

• Người nhận DSHS hoặc thu nhập dưới 80% ngưỡng Trung bình Khu vực. 
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