
 
 
 
 
 
 
 
 

Phúc Lợi Băng Thông Rộng Khẩn Cấp 
 

Chương Trình EBB Là Gì?   
 
● Chương trình EBB, do FCC điều hành, cung cấp giảm giá hàng tháng để bù đắp chi phí 

sử dụng internet băng thông rộng hàng tháng, giúp những người đang gặp khó khăn về 
kết nối có được và duy trì kết nối.  

 

EBB Bao Gồm Những Gì? 

● Phúc Lợi Băng Thông Rộng Khẩn Cấp là khoản giảm giá hàng tháng lên đến $50 cho các 
dịch vụ băng thông rộng dối với các hộ gia đình và tăng lên $75/tháng đối với các hộ gia 
đình trên các vùng đất thuộc bộ lạc. Nếu chọn một chương trình hội đủ điều kiện thường 
có chi phí $50/tháng trở xuống, người tiêu dùng sẽ nhận được dịch vụ đó miễn phí.  

● Chương trình này không giới hạn đối với các dịch vụ internet độc lập. Các dịch vụ đi kèm 
bao gồm thoại, tin nhắn và các gói dịch vụ bao gồm các thiết bị như bộ định tuyến, 
modem hoặc điểm phát sóng cũng có thể được giảm giá. Tuy nhiên, các dịch vụ đi kèm 
đủ điều kiện có thể không bao gồm dịch vụ thoại và truyền hình cáp.  

● Hộ gia đình đủ điều kiện cũng có thể được hưởng quyền lợi một lần là $100 cho các thiết 
bị như máy tính xách tay và máy tính bảng.  

 

Điều Kiện Hợp Lệ như thế nào? 
 
● Hộ gia đình sẽ không bị coi là không đủ điều kiện tham gia chương trình này nếu hiện có 

các khoản thanh toán chưa trả cho nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng.  

● Hộ gia đình được coi là đủ điều kiện khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:  

o Bị thiệt hại đáng kể kể từ ngày 29 tháng 2 năm 2020  

o Thu nhập hộ gia đình dưới %99,000 đối với người khai thuế độc thân hoặc 
$198,000 đối với hộ khai thuế chung 

o Nộp đơn hoặc nhận trợ cấp thất nghiệp  

o Một thành viên trong gia đình đã nhận được Trợ Cấp Pell của Liên Bang trong 
năm trợ cấp hiện tại 

o Một thành viên hộ gia đình được ăn trưa miễn phí/giảm giá trong năm học này 
hoặc năm học 2019-2020 – 2020/2021.  

▪ Nếu một đứa trẻ không theo học tại trường CEP, người tiêu dùng có thể 
gửi một lá thư hoặc tài liệu từ trường học hoặc học khu xác nhận rằng 
thành viên của hộ gia đình được miễn phí hoặc giảm giá bữa trưa/bữa 
sáng ở trường cho năm học 2019-2020, 2020/2021 và/hoặc 2021-2022. 



▪ Nội dung tài liệu phải bao gồm các thông tin: tên của học sinh hoặc người 
tiêu dùng; tên của học khu hoặc trường học; xác nhận đủ điều kiện tham 
gia chương trình (tức là chương trình bữa sáng/bữa trưa miễn phí hoặc 
giảm giá tại trường); xác nhận về năm học.  

o Một thành viên trong gia đình đủ điều kiện nhận hỗ trợ Lifeline hoặc tham gia 
Medicaid, SNAP, SSI, Trợ Cấp Nhà Ở Công Cộng Liên Bang (Federal Public 
Housing Assistance), Trợ Cấp Hưu Trí Cho Cựu Chiến Binh và Người Sống Sót 
(Veterans and Survivors Pension Benefit).  

▪ Thẻ EBT Đại Dịch (Pandemic EBT Card) - Nếu không xuất trình thẻ này, họ 
không thể xác nhận liệu nó có thể được sử dụng làm bằng chứng hay 
không. Hầu hết các thẻ SNAP truyền thống không bao gồmcác thông tin ví 
dụ như tên và ngày có hiệu lực, và họ không thể chấp nhận thẻ nếu chúng 
không bao gồm các thông tin này.  

▪ Thông thường, thư phúc lợi từ tiểu bang hoặc cơ quan chính phủ bao gồm 
tên và ngày tháng để nhận phúc lợi SNAP, là tài liệu truyền thống được 
chấp nhận cho SNAP khi không thể kiểm tra tự động (tức là kiểm tra sự hội 
điều kiện từ cơ sở dữ liệu của tiểu bang).  

 
Quy Trình Ghi Danh Như Thế Nào? 
 
● Không bắt buộc phải cung cấp Số An Sinh Xã Hội.  

● Chương trình chính thức bắt đầu từ ngày 12 tháng 5  

● Nếu gia đình quý vị đã được tham gia Lifeline, thì quý vị sẽ tự động có đủ điều kiện cho 
EBB. Những gia đình tham gia Lifeline sẽ vẫn phải đăng ký cho chương trình EBB qua cái 
"National Lifeline Verifier" (cổng thông tin trực tuyến để xác minh chi tuyết của quý vị). 

● Những người hiện không tham gia vào chương trình Lifeline phải ghi danh tham gia 
chương trình EBB thông qua National Lifeline Verifier.  

● Có thể hoàn thành việc ghi danh trực tuyến hoặc qua thư (gửi đến: Lifeline Support 
Center P.O Box 7081 London, KY 40742). Người nộp đơn phải cung cấp họ tên đầy đủ, 
ngày sinh, địa chỉ và MỘT trong các giấy tờ sau: SSN, Số Nhận Dạng của Bộ Lạc, ID do 
Chính Phủ cấp, Hộ Chiếu, Giấy Phép Lái Xe hoặc Số Nhận Dạng Người Nộp Thuế.  

 


