
 

 برنامج اإلتصالية الميّسرة
رس المعيشية   فر برنامج اإلتصالية المّيرسةو ي

ٌ
ددي )برودباند( )و 30لال ي الشهر كحد اقىص لخدمة النطاق التر

 
صم لمرة واحدة للجهاز.(100$ دوالر ف

َ
 $ كخ

 

     ما هذا البرنامج؟        
 

النطاق الترددي ع ف، يستبدل برنامج مناACP)إن برنامج اإلتصالية الميّسرة )

(، لمساعدة االُسر المعيشية المؤهلة في تلبية احتياجاتهم الرقمية EBBالطارئ )

 سنوات القادمة. ةجائحة وللخمسخالل ال

 
$ في 30سرالمعيشية المؤهلين ولغاية يقوم البرنامج بدفع فاتورتك للخدمة لالُ 

للحاسوب المحمول  $ كخصم لمرة واحدة100الشهر للنطاق الترددي ولغاية 

 )البتوب(، او لوح الكتروني )تابِلت(، او حاسوب منضدي )دَسك توب(. 
 
إن برنامج اإلتصالية الميّسرة محدود بخِصم شهري واحد للخدمة وخصم واحد 

للجهاز لكل اسرة معيشية
1
 . 

، فقد اذا اشتركَت في برنامج منافع النطاق الترددي الطارئيرجى المالحظة: 

تم إدراجك في برنامج اإلتصالية الميّسرة تلقائياً ولسَت بحاجة الى إعادة التقديم. 

في الشهر لمنافع دوالر  $ 50 منسيتغير الحد االقصى للمنافع الشهرية 

$ دوالر في الشهر لبرنامج اإلتصالية 30الى  برنامج النطاق الترددي الطارئ

.الميّسرة  

؟من المؤَهل  
 

% من خط الفقر 200االُسر المعيشية مّمن دخلَهم عند او اقل من  

.الوطني  
 

  سر المعيشية مّمن تنطبق عليهم احدى هذه التصنيفات:االُ 

مثل المساعدات الغذائية  محددة كنَت مشتركاً في برامج إعانة ●

، او دخل الضمان المعونة الطبية )مديكيد( التكيميلة )سناب(، او

، او إعانة السكن العمومي الحكومي، او رعاية النساء التكميلي

والُرضع، او المعاش التقاعدي للمحاربين القدامى وذوي 

 .Lifelineالمتوفين، او خط النجاة 

ً كنَت مش ●  لية.بَ في واحد او اكثر من البرامج القَ  تركا

 لية في سنة االستحقاق الحالية.ابَيل الفدر استلمَت ُمنحة ●

 استلمَت منافع عبر وجبات  الفطور او الغداء المدرسية.  ●
 

 كيفية التقديم؟

 . ACPBenefit.orgعلى الموقع  (اونالين) على االنترنت قم بتعبئة وتقديم استمارة الطلب ●

 .Spanish او اإلسبانية Englishعن طريق البريد اما باللغة االنجليزية  ●

إليجاد مّوفر خدمة مشترك قريباً منك اذا لم يكن لديك  online toolإتصل بمّوفر نطاق ترددي بشكٍل مباشر. إستخدم هذه االداة على االنرنت  ●

 واحد.
 
 

 

 

 

بدائرة النكطاق الترددي والبرق او اتصل  ،  program website ، راجع الموقع االلكتروني للبرنامج ACPلمعرفة المزيد عن برنامج اإلتصالية الميّسرة 

 . Digital.Equity@boston.govلى البريد االلكتروني: ، او ارسل رسالة الكترونية ع  617-635-3112في بوسطن على الرقم   

                                                
دون أسرة معيشية بحد ذاتهم. تكون عَ االسرة المعيشية هي مجموعة افراد يعشيون معاً ويتشاركون بالمال، بينما اولئك الذين يعيشون معاً وال يتشاركون بالمال يُ  *

ضمن برنامج ذوي  مشترك ّوفر خدمةاالسر المعيشية مؤهلة لإلستفادة من برنامج اإلتصالية الميّسرة اذا كانت المؤهالت تنطبق على اي فرد من االسرة لم

.الدخل المحدود  

https://www.fcc.gov/lifeline-consumers
https://acpbenefit.org/
https://acpbenefit.org/how-to-apply/
https://acpbenefit.org/how-to-apply/
https://acpbenefit.org/companies-near-me/
https://acpbenefit.org/how-to-apply/
mailto:Digital.Equity@boston.gov

