
You are eligible for affordable, Home Internet if you meet 
one of the following qualifications:
✓ Child Enrolled in the NSLP (National School Lunch Program)

✓ CalFresh (food stamps) or Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) Recipient

✓ Supplemental Security Income (SSI) or Social Security Disability Insurance (SSDI) Recipient

✓ Medi-Cal Recipient

✓ Household Income Under $40,000/year

Internet Service Providers

$10 / month 
(25 Mbps)

$10 / month
(10 Mbps)

$15 / month
(8-18 Mbps)

✓ 2 months of free service to new Access 
customers who order by April 30, 2020.

✓ No deposit, contract or installation cost 
✓ No data cap
✓ Waiving all Home Internet data overage fees
✓ Wi-Fi router included
✓ Credit Check

✓ 2 months free service for new customers
✓ No deposit, contract, installation cost or data

cap
✓ Wi-Fi router and hotspot included
✓ No credit check

✓ No deposit, contract, installation cost, social
security number or credit check

✓ No data cap and no overage charges
✓ 4G LTE speeds and no throttling
✓ Hotspot is portable

Contact for 
Low RatesCost / Speed

HOME INTERNET

as low as
$10 - $20/month

Visit www.everyoneon.org/sanjose 
to view the most current offers.

With Home Internet service, your children will gain access to many resources online to do well in school 
including attending classes online and completing school work.  In addition, you can communicate with your 
child’s teacher, apply for jobs quickly and easily, and get online access to services such as healthcare.

There are 3 ways that you can sign-up for an affordable Home Internet plan:
( 1 )  Call the company phone number listed below.  The company phone numbers are only for affordable offers. 
( 2 )  Visit the mobile friendly link listed for each Internet Service Provider to apply online.
( 3 )  Call this Toll-Free number, 844-841-INFO (4636), to find out if you pre-qualify for an affordable offer.           

      If you qualify the representative will have a specialist call you back to help you choose an offer.   

855-220-5211
(English)

855-220-5225
(Spanish)

www.att.com/access

855-846-8376
(English)

855-765-6995
(Spanish)

www.internetessentials.com

888-519-4724
(English and Spanish)

www.human-i-t.org/request-internet

www.everyoneon.org/sanjose 
to determine available 
providers in your zip code and find 
out if you are eligible for  
affordable Home Internet service.
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Eres elegible para Internet en el hogar asequible si cumples con una de 
las siguientes calificaciones:
✓ Tus hijos están inscritos en el Programa Nacional de Almuerzo Gratis Escolar (NSLP) 

✓ Eres recipiente del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP en inglés) o
del programa de estampillas de comida CalFresh

✓ Eres beneficiario de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o del Seguro de Incapacidad 
del Seguro Social (SSDI)

✓ Eres recipiente de Medi-Cal

✓ El ingreso total de tu hogar es menos de $40,000 al año

Proveedores de Servicios de Internet

$10 / al mes
(25 Mbps)

✓ 2 meses de servicio gratuito para nuevos
clientes.

✓ Sin depósito, contrato, costo de instalación o
límite de data

✓ Router de Wi-Fi y hotpot incluido
✓ Sin Verificación de Crédito

✓ 2 meses de servicio gratuito para los nuevos
clientes de Access que soliciten antes del
30 de abril de 2020.

✓ Renunciando todas las tarifas de uso excesivo
de datos

✓ Sin depósito, contrato o costo de instalación
✓ Sin límite de datos
✓ Router de Wi-Fi incluido
✓ Verificación de crédito (para identificación, no

elegibilidad)

$10 / al mes
(10 Mbps)

$15 / al mes
(8-18 Mbps)

✓ Sin depósito, sin contrato, sin costo de
instalación, sin número de seguro social o
chequeo de crédito

✓ Sin límite de datos y sin cargos por
excedentes

✓ Velocidades 4G LTE y sin limitación
✓ Hotspot es portátil

Para obtener tarifas 
bajas, haga clic aqui:Costco / Velocidad

INTERNET EN EL HOGAR

por solo
$10 - $20/ al mes

Visita www.everyoneon.org/sanjose 
para ver las ofertas más actuales.

Con el servicio de Internet en el hogar, sus hijos tendrán acceso a muchos recursos en línea para que les vaya bien en la 
escuela, incluyendo asistir a clases en línea y completar el trabajo escolar.  Además, puede comunicarse con el maestro de 
su hijo, solicitar trabajos rápida y fácilmente, y obtener acceso en línea a servicios como la atención médica.

Hay 3 maneras en las que se pueda registrar para un plan de Internet para el hogar :
( 1 )  Llama a los números de teléfono de las compañías listados abajo.  Los números de teléfono son solo para ofertas a 
    bajo costo. 
( 2 )  Visite el enlace móvil amigable que aparece para que cada proveedor de servicios de Internet solicite en línea.
( 3 )  Llama gratis al 844-841-4636 para averiguar si pre-calificas para una oferta de internet a bajo costo para tu hogar.     

   Si califica, el representante tendrá un especialista que le llame para ayudarle a elegir una oferta.  

855-220-5211
(inglés) 

855-220-5225
(español)

www.att.com/access

855-846-8376
(inglés) 

855-765-6995
(español)

www.internetessentials.com

888-519-4724
(inglés y español)

www.human-i-t.org/request-internet

www.everyoneon.org/sanjose 
para determinar cuáles 
proveedores son disponibles en tu 
código postal y averiguar si eres 
elegible para Internet en el hogar 
asequible. 
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$10 / al mes
(10 Mbps)



Quý vị có thể tham gia vào chương trình Internet Tại Nhà nếu 
quý vị khẳng định một trong các hội đủ điều kiện sau:

Các nhà Cung cấp Dịch vụ Internet

$10 / hàng tháng 
(25 Mbps)

✓ Được 2 tháng dịch vụ miễn phí cho những
khách hàng mới vào internet trước ngày 30
tháng 4 năm 2020.

✓ Không đặt cọc, hợp đồng và chi phí lắp đặt
✓ Không tính phí cho tất cả truy cập dữ liệu 

vượt định mức tại nhà.
$10 / hàng tháng 

(10 Mbps)

$15 / hàng tháng
(8-18 Mbps)

✓ Không giới hạn dữ liệu
✓ Bao gồm bộ định tuyến Wi-Fi
✓ Kiểm tra tín dụng

✓ Được 2 tháng dịch vụ  miễn phí dành cho 
khách hàng mới.

✓ Không đặt cọc, hợp đồng, chi phí lắp đặt, và 
nắp dữ liệu

✓ Bao gồm bộ định tuyến Wi-Fi
✓ Không kiểm tra tín dụng

✓ Không đặt cọc, hợp đồng, chi phí lắp đặt,
không cần số an sinh xã hội hoặc kiểm tra tín
dụng

✓ Không giới hạn dữ liệu & không có cước phí
quá tải

✓ Tốc độ 4G LTE và không điều chỉnh
✓ Thiết bị hotspot là di động

Liên hệ để biết 
giá thấpGiá cả / tốc độ

INTERNET TẠI NHÀ

giá thấp từ
$10 - $20/hàng tháng

Truy cập vào  www.everyoneon.org/sanjose 
để xem các ưu đãi mới nhất.

Với dịch vụ Internet tại nhà, con của bạn sẽ truy cập được nhiều tài nguyên trực tuyến giúp con bạn học tốt hơn 
ở trường, dịch vụ bao gồm: tham gia các lớp học trực tuyến và hoàn tất các công việc của trường giao.  Ngoài 
ra, bạn có thể giao tiếp với giáo viên của con bạn,  bạn có thể nộp đơn xin việc nhanh chóng và dễ dàng và có 
quyền truy cập trực tuyến vào các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe.

Có 3 cách để bạn có thể đăng ký gói Internet tại nhà với giá cả phải chăng:
( 1 )  Gọi số điện thoại của công ty được liệt kê dưới đây. Các số điện thoại của công ty chỉ dành cho dịch vụ 

    cung cấp giá cả phải chăng.
( 2 )  Vào điện thoại di động để đăng ký dịch vụ thông qua các đường link trực tuyến.
( 3 )  Gọi số điện thoại miễn phí: 844-841-INFO (4636), để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện nhận ưu đãi   

   Internet Tại Nhà với giá cả phải chăng. Nếu bạn đủ điều kiện, sẽ ở một chuyên gia đại diện cho công
ty gọi cho bạn  để giúp bạn chọn  dịch vụ  thích hợp.    

855-220-5211

www.att.com/access

855-846-8376

www.internetessentials.com

888-519-4724

www.human-i-t.org/request-internet

Vào trang 
www.everyoneon.org/sanjose 
để xác định các nơi cung cấp dịch 
vụ trong mã zip của quý vị và tìm 
hiểu xem quý vị có đủ điều kiện 
cho dịch vụ Internet Tại Nhà giá cả 
phải chăng.

✓ Con của quý vị có đăng ký vào chương trình Ăn Trưa tại Trường Học của Chính Phủ   
Liên Bang  (National School Lunch Program)

✓ Chương trình CalFresh (food stamps) hoặc Chương trình Hỗ Trợ Bổ Sung Dinh Dưỡng     
(SNAP)     

✓ Chương trình Tiền Trợ Cấp An Sinh (SSI) hoặc  Chương trình Tiền Trợ Cấp An Sinh Dành
Cho
Ngừoi khuyết Tật

✓ Medi-Cal
✓ Tổng lợi tức hộ gia đình dưới USD 40,000/năm
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