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Thưa Quý Phụ Huynh / Người Giám Hộ, 

 

Chúng tôi chúc mừng thành tích của con bạn, những học sinh tốt nghiệp! Chúc các em mọi điều 

tốt đẹp và muốn giúp đảm bảo các em có phương tiện sử dụng internet đáng tin cậy khi chúng 

theo đuổi thêm các cơ hội học tập hoặc tham gia lực lượng lao động. 

 

Nhờ hành động của chính phủ liên bang, nhiều hộ gia đình ở Philadelphia có thể tận dụng các 

lựa chọn internet miễn phí hoặc với chi phí thấp hiện nay. 

 

Phúc Lợi Băng Thông Rộng Khẩn Cấp 

Chương trình Emergency Broadband Benefit (EBB) (Phúc Lợi Băng Thông Rộng Khẩn Cấp) 

của chính phủ liên bang hiện nay có sẵn cho những cư dân nào cần giúp đỡ phương tiện hoặc 

tiếp tục kết nối internet.  

 

Các hộ gia đình đủ điều kiện ở Philadelphia có thể nhận được: 
 

●  Giảm giá tới $50 mỗi tháng đối với dịch vụ băng thông rộng; và 

●  Giảm giá một lần lên đến $100 để mua máy tính xách tay, máy tính để bàn hoặc máy tính 

bảng từ các nhà cung cấp tham gia nếu một hộ gia đình đóng góp từ $10 đến $50 cho 

giá mua. 

 

PHLConnectED 
 

Nếu bạn hiện đang đăng ký chương trình PHLConnectED và trong gia đình bạn không có học 

sinh từ lớp mầm non đến lớp 12 nào khác sẽ trở lại trong niên học 2021-2022 thì dịch vụ 

PHLConnectED của bạn sẽ được gia hạn đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2022. 

 

Học sinh sắp tốt nghiệp đăng ký chương trình PHLConnectED cũng có thể chọn tận dụng 

Emergency Broadband Benefit (EBB), một lợi ích tạm thời để giúp cho các hộ gia đình truy cập 

hoặc tiếp tục internet của họ. Lợi ích này có thể được áp dụng cho dịch vụ Internet Essentials 

hiện có hoặc cho dịch vụ internet băng thông rộng khác, bao gồm cả gói dữ liệu điểm hotspot. 

 

Chúng tôi khuyến khích tất cả các gia đình liên hệ với một Digital Navigator (Điều Hướng 

Viên Kỹ Thuật Số) hôm nay để tìm hiểu thêm về Quyền Lợi Băng Thông Rộng Khẩn Cấp 

và được hướng dẫn trong quá trình đăng ký. 

 

Cảm ơn bạn, 

The School District of Philadelphia 


