
PROGRAMA DI KONEKSON DI PREÇO RAZOAVEL
Programa di konekson di preço razoavel ta ofirici familias eligidus até $30 pa mês pa serviços di Banda
Larga (i mas $100 di disconto um vez so pa aparelho.)

KUZé Ké?

Programa di Konekson Di Preço Razoavel (ACP), ta
subistitui Beneficios di Emengência di Banda Larga
(EBB), pa djuda familias eligidus ku sess necessidadis
digitais duranti pandemia e pa proximos cinco anos.

Esse programa ta paga conta pa familias eligidus até
$30 pa mês pa serviço di banda larga, i mas $100 um
vez pa djuda na compra di um computador nobu.

Programa di Konekson di Preço Razoavel sta
limitadu a um disconto mensal di serviço i um
disconto di aparelho pa cada familia. 1

Observa ma: Si abu participaba na Programa di
Beneficios di Banda Larga, abu sta automaticamenti
eligidu pa participa na Programa di Konekson di
Preço Razoavel i abu ka precisa aplika otu vez. Dipos
di 1 di Março di 2022, maximo beneficio mensal di
EBB di $50 pa mês sta bem muda pa maximo
beneficio mensal di ACP di  $30 pa mês.

KENHI KI STA ELIGIDU?

Familias ku renda igual ou inferior a 200% di
linha di pobreza nacional.

Familias ki qualquer membro ta qualifica na um
desse categorias:

● Abu ta participa na certos programas di
assistencia como SNAP, Medicaid, SSI,
Assistência Publica Federal pa Habitason,
WIC, Beneficios di Penson pa Veteranos i
Sobreviventis, ou Lifeline.

● Abu ta participa na um di varios
programas di Tribos

● Abu recibi um bolsa di estudo Pell Grant
di Governo Federal na ano atual di
premiason.

● Abu ta recibi beneficios atraves di um
programa di pequeno almoço ku almoço
na escola.

MANERA KI BU PODI APLIKA

● Manda bu aplicason na ACPBenefit.org.
● Pa correio na inglês ou espanhol.
● Entra em contato ku serviço di banda larga diretamenti. Usa ess ferramenta online pa atxa um di

kess serviço participanti mas perto no caso abu katem um ainda.

Pa sabi mas sobre ACP, verifika li website di programa, txoma Oficina Boston di Banda Larga e Cable na
617-635-3112, ou email Digital.Equity@boston.gov.

1 Um familia ê um grupo di pessoas ki ta vivi na mesmo casa i ki ta comparti di tudu, enquanto tem otus pessoas ki só
ta vivi na mesmo casa mas ta fazi di tudu cada um por si. Familias ta qualifica pa ACP si algum membro di
familia for qualificado pa um participante di um programa di um serviço di renda baixa.
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