
GIỮ LIÊN LẠC VỚI DỊCH 
VỤ INTERNET GIÁ RẺ

Internet với mức giá $10 một tháng

Việc truy cập Internet ở nhà hiện quan trọng hơn bao 
giờ hết để giữ liên lạc với bạn bè và gia đình, làm việc 
ở nhà, hoặc học trực tuyến.

Nếu ít nhất một người trong hộ gia đình quý vị đang 
tham gia chương trình SNAP hoặc được nhận phúc lợi 
trợ cấp SSI (chỉ áp dụng cho California), quý vị có thể hội 
đủ điều kiện nhận dịch vụ Internet tới tối đa 10Mbps 
với mức giá giảm chỉ có $10/tháng hoặc rẻ hơn.

• Miễn phí lắp đặt và Wi-Fi trong nhà

• Không cần phải ký hợp đồng hàng năm

• Không cần phải đặt cọc

Do tình hình khủng hoảng y tế cộng đồng, Access from 
AT&T tạm thời:

• Mở rộng tiêu chuẩn hội đủ điều kiện cho các hộ 
gia đình tham gia các chương trình Bữa Trưa Học 
Đường Quốc Gia và Head Start hoặc hội đủ các 
điều kiện về thu nhập*.

• Miễn trừ các khoản phí sử dụng vượt định  
mức dữ liệu Internet gia đình đến ngày  
31 Tháng Mười Hai, 2020. (Không áp dụng  
cho DSL).

Các tiêu chuẩn điều kiện khác vẫn áp dụng.

Truy cập website att.com/access hoặc gọi số 
1-855-220-5211 để biết chi tiết đầy đủ và nộp 
đơn xin tham gia.

10/2020
*Chỉ có trong hệ thống đường dây cố định AT&T. Khuyến mãi có giá trị đến ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020. Nếu ít nhất một người trong hộ gia đình quý vị đang tham gia Chương 
Trình Trợ Cấp Dinh Dưỡng Bổ Sung (Supplemental Nutrition Assistance Program) (“SNAP”), chương trình Bữa Trưa Học Đường Quốc Gia hoặc Head Start hay hội đủ điều kiện 
về thu nhập của hộ gia đình vì có thu nhập tương đương hoặc thấp hơn 135% mức thu nhập nghèo theo quy định của liên bang, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận dịch vụ 
Internet gia đình tới tối da 10Mbps ở mức giá giảm chỉ có $10/tháng của chúng tôi. Chỉ riêng ở tiểu bang California, các hộ gia đình được nhận phúc lợi trợ cấp Thu Nhập An Sinh 
Phụ Trội (Supplemental Security Income) (“SSI”) cũng có thể hội đủ điều kiện. Các mức tốc độ hội đủ điều kiện khác: (3Mbps/1.5Mbps/768Kbps) ở mức giá $5/tháng tùy thuộc 
vào địa chỉ nhận dịch vụ của quý vị. Định mức dữ liệu: Dịch vụ bao gồm định mức dữ liệu internet hàng tháng là 150GB hoặc 1TB, tùy thuộc vào mức tốc độ của quý vị. Nếu sử 
dụng vượt quá định mức dữ liệu của chương trình hàng tháng, quý vị sẽ tự động bị tính thêm $10 cho mỗi 50GB dữ liệu sử dụng vượt quá định mức, ngay cả khi sử dụng chưa 
đến 50 gigabytes. Để biết thêm thông tin, tới website att.com/internet-usage. Các khoản phí và thuế khác: Các khoản phí giao dịch trả một lần của AT&T, và phụ phí truy thu chi 
phí hàng tháng không bắt buộc phải thu theo quy định của chính phủ có thể áp dụng, cũng như các khoản thuế khác. Xem www.att.com/fees để biết chi tiết. † Các mức tốc độ 
Internet đề cập là tốc độ dịch vụ mạng tối đa. Tốc độ thực tế của khách hàng có thể khác nhau dựa trên nhiều yếu tố, trong đó bao gồm mật độ sử dụng trang web, công suất 
máy chủ của nhà cung cấp nội dung, các yếu tố quản lý mạng nội bộ, khả năng của thiết bị, và không được chúng tôi bảo đảm. Để biết thêm thông tin, tới att.com/speed101.


