แพคเกจใหม่ ‘Access

from AT&T’ + สิทธิประโยชน์ใหม่จากร ัฐบาลกลาง =

อิน เทอร ์เน็ ต ฟรี
แพคเกจบรอดแบนด ์ราคาต่าใหม่ล่าสุด พร ้อมด้วยความเร็วสูงสุด 100 Mbps โดยไม่มีการจากัดข้อมูล
แดลลัส – 7 กุมภาพันธ ์2022
AT&T* กาลังลดราคาอินเทอร ์เน็ ตบ้านสาหรับ ครัวเรือนที่มีคุณสมบัติได้รบ
ั สิทธิ ์
ซึง่ จะเหลือค่าใช ้จ่ายรายเดือนในอัตราที่ดีท่ส
ี ุดคือ $0 เริม่ ตั้งแต่วันนี้
คุณจะได้รบ
ั ตัวเลือกฟรีน้เี มื่อรวมแพคเกจใหม่จากโปรแกรมราคาถูก Access from AT&T
เข้ากับสิทธิป ระโยชน์ของรัฐบาลกลางจากโครงการ Affordable Connectivity Program (ACP)
อิน เทอร ์เน็ ต ฟรีฟังดูดจ
ี นไม่น่าเป็ นจริง แล้ว AT&T
่ งนี้กลายเป็ นจริงได้
ทาอย่างไรจึงทาให้เรือ
โปรแกรม Access from AT&T
้ ด้วยความเร็วดาวน์โหลดและอัป โหลดสูงสุด 100 Mbps ในราคา
ให้บ ริการแพคเกจอินเทอร ์เน็ ตที่เร็วขึน
้ จากความเร็วสูงสุด 10 Mbps ที่ให้บ ริการในแพคเกจ Access from AT&T
$30 ต่อเดือน เพิ่มขึน
เดิมของเรา นอกจากนี้ยังไม่มีการจากัดปริมาณการใช ้ข้อมูลในแพคเกจ Access from AT&T ราคา
$30 ใหม่น้ี1
ลูกค้าที่ตอ้ งการเลือกใช ้แพคเกจ Access from AT&T เดิมของเรา และสามารถใช ้ความเร็วได้
10Mbps หรือน้อยกว่า ไม่ตอ้ งกังวลไป
คุณจะได้ยังรับ ประโยชน์จากอินเทอร ์เน็ ตที่น่าเชือ่ ถือด้วยแพคเกจราคา $5 - $10 ต่อเดือนของเรา 1
์ รบ
์ ้โปรแกรม Access from AT&T ของเราเช่นกัน
ทุกครัวเรือนที่มีสิทธิได้
ั ACP จะยังมีสิทธิใช
รวมถึงระดับ ความเร็วใหม่ล่าสุด ครัวเรือนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ซงเลื
ึ่ อกใช ้สิทธิป ระโยชน์ Access
from AT&T ในราคาไม่เกิน $30 ต่อเดือน (หรือสูงสุด $75 ต่อเดือน
้ องตามเกณฑ์)
สาหรับ บุคคลที่อาศัยในที่ดินของชนพืนเมื
สามารถรับ บริการอินเทอร ์เน็ ตได้โดยไม่เสียค่าใช ้จ่ายรายเดือน
ฉัน จะใช้สิทธิร์ ับอิน เทอร ์เน็ ต ฟรีได้อย่างไร
ก่อนอื่น ต้องยืนยันคุณสมบัติการได้รบ
ั สิทธิป ระโยชน์ ACP ของคุณ
และขออนุมัติจากผูต
้ รวจสอบแห่งชาติ (National Verifier) ของรัฐบาลกลางได้ท่ี acpbenefit.org
จากนั้นโทรติดต่อเราที่หมายเลข (855) 2205211 เราจะตรวจสอบยืนยันการอนุมัติของ ACP
และจะเปิ ดแพคเกจให้คุณได้รบ
ั สิทธิป ระโยชน์จาก ACP
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คุณเลือกสมัครรับ ACP สิทธิป ระโยชน์ของคุณกับ แพคเกจ Access from AT&T ของเราได้
หรือเลือกสมัครร่วมกับ แพคเกจ AT&T Internet ส่วนใหญ่ท่ม
ี ีอยู่แล้วของเรา
้
่
ตรวจสอบดูว่าในพืนทีของคุณมีแพคเกจอินเทอร ์เน็ ตของ AT&T แบบใดให้บ ริการ
ถ้าฉัน ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ ACP ของฉัน กับแพคเกจอื่น ที่ไม่ใช่ Access from AT&T
ฉัน ต้องทาอย่างไร
โปรดสอบถามเรา! คุณสามารถสมัครใช ้สิทธิป ระโยชน์ ACP กับ แพคเกจ AT&T Internet
์
ส่วนใหญ่ท่ม
ี ีอยู่แล้วของเรา ซึง่ หมายความว่า ลูกค้าที่ได้รบ
ั สิทธิจะสามารถประหยั
ดเงินได้มากถึง $30
่
่
้ เมืองตามเกณฑ์)
ต่อเดือน
(สูงสุด
$75
ต่อเดือน
สาหรับ บุคคลทีอาศัยในทีดินของชนพืน
จากแพคเกจส่วนใหญ่ท่เี รานาเสนอ
โดยจะรวมถึงแพคเกจความเร็วสูงสุดจาก
AT&T
Fiber
2
่
ทีให้คุณใช ้ความเร็วได้ถึง 5-Gigs ในเขตตัวเมืองมากกว่า 70 แห่ง
นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเลือกสมัครใช ้สิทธิป ระโยชน์ ACP กับ แพคเกจ AT&T Prepaid หรือ
Cricket Wireless ของตนเองได้เช่นกัน สิทธิป ระโยชน์จากัดหนึ่งแพคเกจต่อหนึ่งครัวเรือน
ตอนนี้ฉัน ใช้สิทธิประโยชน์ Emergency Broadband Benefit (EBB) อยู่
ฉัน ต้องทาอะไรบ้าง
ยังไม่ตอ้ งทาอะไรในตอนนี้ สิทธิป ระโยชน์ในปัจจุบ ันของคุณจะยังคงเหมือนเดิมจนถึงวันที่ 1 มีนาคม
สิทธิประโยชน์ ACP จะเริม่ ต้นในวันที่ 1 มีนาคม คุณอาจจะได้รบ
ั การติดต่อจาก Universal Services
่
์
Administrative Co. (USAC) เพือยืนยันคุณสมบัติการได้รบ
ั สิทธิของคุ
ณอีกครัง้
์
หากคุณได้รบ
ั สิทธิภายใต้
เกณฑ์การสูญเสียรายได้ช่วั คราวของ EBB COVID
์
ผูต
้ รวจสอบแห่งชาติจะต้องตรวจยืนยันสิทธิของคุ
ณภายใต้หลักเกณฑ์ท่ต
ี ่างออกไปก่อนวันที่ 1 มีนาคม
่ าคัญหลักที่ต้องจาก็คือ เงินอุดหนุนรายเดือนจะลดลงจากยอดสูงสุด $50 ของโปรแกรม EBB
เรืองส
เหลือยอดไม่เกิน $30 ภายใต้ ACP ในวันที่ 1 มีนาคม
้ อง)
(ทั้งนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสิทธิป ระโยชน์สาหรับ ชนพืนเมื
ความคิด เห็น จากลูกค้าของเรา:
Ebony Ford จากแอตแลนตาบอกว่า Access from AT&T
ช่วยสนับ สนุนสิ่งที่จาเป็ นให้เธอในช่วงเวลาที่เธอกาลังลาบาก: “ฉันไม่มีรถ ไม่มีงาน ไม่มีเงิน
ไม่มีอินเทอร ์เน็ ต ฉันเจอโปรแกรม Access from AT&T มันช่วยชีวิตฉันไว้ได้จริง ๆ
ทาให้ฉันสามารถสมัครรับ สิทธิป ระโยชน์ ค้นหาโปรแกรมการดูแลเด็ก หางาน ได้เข้าร่วมการฝึ กอบรม
ฉันมีความตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะต้องกลับ มายืนหยัดด้วยตัวเองให้ได้ ทุกอย่างเริม่ ต้นได้ดว้ ย
Access from AT&T” ดูคารับ รองของ Ebony เพิ่มเติมได้จากวิดีโอนี้
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Cheryl Choy, SVP- ฝ่ ายการจัดการและกลยุทธ ์บรอดแบนด :์
“การทาให้อินเทอร ์เน็ ตบ้านเป็ นสิ่งที่ครอบครัวรายได้นอ้ ยสามารถเข้าถึงได้
คือก้าวสาคัญสู่การลดความเหลื่อมลา้ ทางดิจิทัล แพคเกจ Access from AT&T ใหม่น้ี
้ การไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน และการทางานร่วมกับ สิทธิป ระโยชน์
มาพร ้อมกับ ความเร็วที่เพิ่มขึน
ACP ของรัฐบาลกลาง บริการอินเทอร ์เน็ ตที่ไม่ค่าใช ้จ่ายอาจสร ้างความแตกต่างได้
ในแง่ของการช่วยให้ทาการบ้านเสร็จ การมีช่องทางสมัครงาน
หรือการได้รบ
ั การดูแลรักษาทางการแพทย์”
AT&T ทาอะไรอีกบ้างเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้าทางดิจิทล
ั
AT&T มีโครงการระยะ 3 ปี ในมูลค่าสองพันล้านเหรียญ ที่จะใช ้จัดการปัญหาความเหลื่อมลา้ ทางดิจิทัล
ด้วยข้อเสนอบรอดแบนด ์ราคาถูกของเรา การเข้าร่วมใน ACP และการบริจาคช่วยเหลือในทางการกุศล
ผ่านโปรแกรม AT&T Connected Learning
่ ่ี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดาเนินการของเราเพื่อขจัดความเหลื่อมลา้ ทางดิจิทัลได้จากทีน
*เกี่ยวกับ AT&T Communications
เราช่วยให้ครอบครัว เพื่อนฝูง และเพื่อนบ้าน ได้เชือ่ มต่อถึงกันในทุก ๆ วันอย่างมีความหมาย
ตั้งแต่บ ริการโทรศัพท์ครัง้ แรกเมื่อ 140 กว่าปี ก่อน จนถึงบริการสตรีมวิดีโอผ่านมือถือ @ATT
คือผูส้ ร ้างสรรค ์นวัตกรรมเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิต AT&T Communications คือส่วนหนึ่งของ
AT&T Inc. (NYSE:T) สาหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ att.com
ข้อความสงวนสิทธิ ์
่ า่ กว่า จะมีขอ้ จากัดเกีย่ วกับปริม าณการใช้ขอ้ มูล ลูกคา้ ทีใ่ ช้ขอ้ มูลเกินระดับทีก่ าหนด อาจจะตอ้ งเสียค่า ธรรมเนียม
1 แพคเกจบริการ 10Mbps และแพคเกจทีต
้ ค่า ธรรมเนียมการใช้ขอ้ มูลเกินให ้สาหรับลูกคา้ Access AT&T จนถึงวันที ่ 30 เมษายน 2022
$ 10 AT&T งดเว น
้ ที ่
2จากัดการใหบ้ ริการในบางพืน
้ แ่ นะนา
ความเร็ว อินเทอร์เ น็ตทีร่ ะบุหมายถึงความเร็ว ของสมรรถนะในบริการเครือข่า ยผ่านสายสูงสุดสาหรับบา้ นและการติดตังที
ทัง้ นีจ้ ะไม่ม ีการรับประกันความเร็ว จริงทีล่ ูกคา้ ได ้รับ ความเร็ว สูงสุดของการใช้งานผ่า นสายดว้ ยอุปกรณ์เ ครือ่ งเดียวคือ 4.7Gbps เข้า ไปที ่ att.com/speed101
เพือ่ ดูรายละเอียด

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
Jessica Swain
AT&T Corporate Communications
โทรศัพท์: (415) 613-4267
อีเมล: js056a@att.com
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