The Emergency Broadband
Benefit Program
Connecting Hawaii Households
to the Internet

The Emergency Broadband Benefit Program helps households across
Hawaii pay for their household internet. Under the program, eligible
households can receive:

Up to $50 a month
towards broadband
service from a
participating provider

Up to $75 towards
broadband service for
households on Hawaiian
Home Lands

A one-time discount of
up to $100 to purchase
a laptop, desktop
computer, or tablet

Your household qualifies if at least one member:
Qualifies for the Supplemental Nutrition Assistance
Program (SNAP), Supplemental Security Income (SSI),
Medicaid, Federal Public Housing Assistance, Veterans and
Survivors Pension Benefit, or Lifeline program
Received benefits under the free and reduce-price school
breakfast or lunch program
Filed for unemployment or PUA or experiences a loss of
hours in the last year
To see the full list of eligibility details, visit
broadband.hawaii.gov/ebb

To apply: Contact your service provider directly,
apply online at GetEmergencyBroadband.org or
call 833-511-0311 for a mail-in application.

For more information, visit broadband.hawaii.gov/ebb
@digitalequityhawaii

@digitalequityhawaii

@digitalequityhi

Language: Khmer
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