
Cơ hội truy cập Internet ở DC
Truy cập Internet là bước đầu tiên và cơ bản nhất để đảm bảo quyền lợi 

công bằng cho mọi người đều được tiếp xúc với công nghệ kỹ thuật số. Có 
một số lựa chọn có sẵn cho cư dân DC cần hỗ trợ đăng ký internet tại nhà:

Internet cho Mọi Người được cung cấp bởi Chính quyền Bowser và Chương 
trình Phúc lợi Kết nối Khẩn cấp mới của Ủy ban Truyền thông Liên bang.

Quý vị sẽ nhận được:

Được chính phủ chi trả 1 năm dịch vụ Internet 
bao gồm Comcast Internet Essentials hoặc 
RCN's Internet First

Tại sao Quý vị được chọn:

• Quý vị có con trong độ tuổi Nhà trẻ (3 tuổi trở
lên) đến lớp 12 tại các trường truyền thống, 
trường bán công hoặc trường bán công cho 
người lớn ở DC

• Quý vị cần một năm truy cập Internet
• Quý vị sử dụng dịch vụ của RCN hoặc

Comcast
• Tốc độ Internet 50 Mbps đủ cho nhu cầu sử

dụng của gia đình Quý vị

Tìm hiểu xem Quý vị có đủ điều kiện hay 
không:

• Truy cập techtogetherdc.com/internetforall

Internet cho Mọi Người: Học sinh DC
(Nhắn tin INTERNET gửi đến 69866 để
đăng ký)

techtogether.dc.gov/internetforall

Chương trình Internet nào phù hợp với Quý vị?
Chương trình Phúc lợi Kết nối Khẩn 
cấp mới (EBB) của Ủy ban Truyền 
thông Liên bang (FCC)

Quý vị sẽ nhận được:

Tạm thời giảm giá cho các hóa đơn kết nối hàng 
tháng cho các hộ gia đình có thu nhập thấp đủ
điều kiện.

Tại sao Quý vị được chọn:

• Quý vị không có con là học sinh tại Trường 
Truyền thống hoặc Bán công ở DC

• Ngoài chương trình Internet cho Mọi Người, 
Quý vị còn cần hỗ trợ về thiết bị (lên đến $ 
100)

• Hộ gia đình của Quý vị cần dịch vụ Internet tốc 
độ cao hơn 50 Mbps của dịch vụ Internet 
Essentials (Comcast) hoặc Internet First (RCN)

Tìm hiểu xem Quý vị có đủ điều kiện hay 
không:

• Truy cập fcc.gov/broadbandbenefit

https://www.techtogetherdc.com/internetforall
https://www.fcc.gov/broadbandbenefit

