Gói cước ‘Access from AT&T’ Mới + Quyền lợi Liên bang Mới =
Internet Miễn phí
Gói cước băng thông rộng chi phí thấp mới với tốc độ lên đến 100 Mbps và không
có giới hạn dữ liệu
DALLAS – Ngày 7 tháng 2 năm 2022
AT&T* đang thúc đẩy giảm chi phí internet tại nhà cho các hộ gia đình đủ điều kiện
về mức cước hàng tháng tốt nhất có thể là $0. Kể từ ngày hôm nay, hãng có thể
triển khai phương án miễn phí này nhờ kết hợp giữa gói cước mới từ chương trình
Access from AT&T chi phí thấp của chúng tôi với quyền lợi liên bang từ chương
trình Affordable Connectivity Program (ACP).
Internet miễn phí nghe có vẻ như là một điều bất khả thi. Vậy thì làm thế nào
AT&T có thể thực hiện được điều này?
Chương trình Access from AT&T hiện đang cung cấp các gói cước internet nhanh
hơn với tốc độ đối xứng lên đến 100 Mbps với giá cước là $30 mỗi tháng, tăng so với
mức tối đa 10 Mbps trong gói cước Access from AT&T ban đầu. Ngoài ra, không có
giới hạn về mức sử dụng dữ liệu với gói cước $30 thuộc chương trình Access from
AT&T mới. 1
Khách hàng muốn dùng gói cước Access from AT&T cũ và có tốc độ không quá 10
Mbps cũng không phải lo lắng. Quý vị vẫn có thể tận dụng dịch vụ internet đáng tin
cậy với gói cước $5 - $10 mỗi tháng của chúng tôi. 1
Tất cả các hộ gia đình đủ điều kiện tham gia ACP cũng sẽ đủ điều kiện tham gia
chương trình Access from AT&T của chúng tôi, bao gồm bậc tốc độ mới nhất. Hộ gia
đình đủ điều kiện mà tận dụng quyền lợi ACP lên đến $30/tháng (hoặc lên đến
$75/tháng đối với đối tượng thuộc khu vực Bộ lạc đủ điều kiện) có thể nhận dịch vụ
internet mà không phải mất phí hàng tháng.
Làm thế nào để tận dụng dịch vụ internet miễn phí?
Trước tiên, xác nhận rằng quý vị đủ điều kiện nhận quyền lợi ACP và xin phê duyệt
thông qua hệ thống National Verifier của chính quyền liên bang tại địa chỉ
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acpbenefit.org. Sau đó, gọi cho chúng tôi theo số (855) 2205211. Chúng tôi sẽ xác
minh phê duyệt ACP của quý vị và sắp xếp cho quý vị gói cước có quyền lợi ACP.
Quý vị có thể chọn áp dụng quyền lợi ACP của mình cho gói cước Access from AT&T
của chúng tôi, hoặc quý vị có thể áp dụng quyền lợi này cho hầu hết các gói cước
Internet AT&T hiện tại của chúng tôi. Kiểm tra xem có gói cước Internet AT&T nào
ở khu vực của quý vị.
Vậy nếu tôi muốn sử dụng quyền lợi ACP của mình cho các gói cước khác
Access from AT&T thì sao?
Chỉ cần yêu cầu! Quý vị có thể áp dụng quyền lợi ACP cho hầu hết các gói cước
Internet AT&T hiện tại của chúng tôi. Điều này có nghĩa rằng khách hàng đủ điều
kiện có thể tiết kiệm lên đến $30/tháng (tối đa $75/tháng đối với khu vực Bộ lạc đủ
điều kiện) trong hầu hết các gói cước mà chúng tôi cung cấp. Trong đó bao gồm các
gói cước nhanh nhất của chúng tôi trên mạng cáp quang AT&T Fiber, với tốc độ lên
đến 5-Gigs ở hơn 70 khu vực thành thị.2
Khách hàng cũng có thể chọn áp dụng quyền lợi ACP cho gói cước AT&T Prepaid
hoặc Cricket Wireless của mình. Quyền lợi chỉ giới hạn ở một người cho mỗi hộ gia
đình.
Hiện tôi đang nhận Quyền lợi Băng thông rộng Khẩn cấp (Emergency
Broadband Benefit, EBB). Tôi cần phải làm gì?
Ngay lúc này thì chưa cần gì. Quyền lợi hiện tại của quý vị sẽ vẫn giữ nguyên đến tận
ngày 1 tháng 3. Để nhận quyền lợi ACP kể từ ngày 1 tháng 3, quý vị có thể được
Universal Services Administrative Co. (USAC) liên hệ để xác minh lại tính đủ điều
kiện của quý vị. Nếu quý vị đủ điều kiện theo tiêu chí tạm thời mất thu nhập do
COVID của EBB, National Verifier sẽ cần xác minh lại tính đủ điều kiện của quý vị
theo các tiêu chí khác trước ngày 1 tháng 3.
Điều chính cần nhớ đó là kể từ ngày 1 tháng 3 thì trợ cấp hàng tháng sẽ giảm từ mức
tối đa $50 của chương trình EBB xuống còn tối đa $30 theo ACP (không có thay đổi
về quyền lợi đối với Bộ lạc).
Chia sẻ của người dùng:

© 2022 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the Globe logo are registered trademarks of AT&T Intellectual Property.

Page 2

Ebony Ford đến từ Atlanta nói chương trình Access from AT&T đã mang lại sự hỗ
trợ quan trọng vào lúc cô ấy cần điều đó nhất: “Tôi không có xe, không có việc làm,
không có tiền, không có internet. Tôi được biết về chương trình Access from AT&T.
Nhờ chương trình ấy mà tôi có thể đăng ký trợ cấp, tìm chương trình chăm sóc trẻ
nhỏ, tìm việc làm, tham gia đào tạo. Thực sự chương trình này như chiếc phao cứu
sinh của tôi vậy. Tất cả đều bắt đầu với Access from AT&T”. Xem video sau để biết
thêm về lời chia sẻ của Ebony.
Cheryl Choy, SVP- Quản lý & Chiến lược Băng thông rộng: “Mang internet tại nhà tới
cho các hộ gia đình thu nhập thấp là một bước quan trọng để thu hẹp khoảng cách
số. Gói cước Access from AT&T mới cải thiện tốc độ, không có giới hạn dữ liệu và
tương thích với quyền lợi ACP của liên bang. Dịch vụ internet miễn phí có thể là sự
khác biệt trong việc làm việc nhà, có khả năng xin việc làm hoặc nhận dịch vụ chăm
sóc y tế”.
AT&T còn làm việc gì nữa để thu hẹp khoảng cách số?
AT&T có cam kết 3 năm trị giá $2 tỷ nhằm giải quyết khoảng cách số thông qua các
gói dịch vụ băng thông rộng chi phí thấp, tham gia ACP và các khoản đóng góp từ
thiện thông qua chương trình AT&T Connected Learning.
Quý vị có thể đọc thêm về việc chúng tôi đang làm để thu hẹp khoảng cách số ở
đây.

*Giới thiệu về AT&T Communications
Chúng tôi giúp gia đình, bạn bè và hàng xóm kết nối hàng ngày theo cách có ý
nghĩa. Từ cuộc gọi điện thoại đầu tiên cách đây hơn 140 năm cho đến phát video di
động, tập thể @ATT của chúng tôi đổi mới để cải thiện cuộc sống. AT&T
Communications là một bộ phận của AT&T Inc. (NYSE:T). Để biết thêm thông tin, vui
lòng truy cập chúng tôi tại địa chỉ att.com.

Tuyên bố miễn trừ
1Gói cước

Access tốc độ không quá 10Mbps sẽ có trợ cấp dữ liệu. Khách hàng vượt quá mức trợ cấp này có thể
phải chịu phí là $10. Cho đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2022, AT&T sẽ miễn phí thặng dư dữ liệu cho khách
hàng sử dụng gói cước Access AT&T .
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2Hạn

chế chỉ áp dụng ở các khu vực được chọn. Các tuyên bố về tốc độ Internet thể hiện tốc độ thuộc năng lực
dịch vụ mạng có dây cao nhất theo thiết lập mạng được khuyến nghị và tại nhà. Không có sự bảo đảm về tốc độ
thực tế cho khách hàng. Tốc độ có dây tối đa cho một thiết bị là 4,7 Gbps. Truy cập att.com/speed101 để biết chi
tiết

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ:
Jessica Swain
AT&T Corporate Communications
Điện thoại: (415) 613-4267
Email: js056a@att.com
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