
CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI KẾT NỐI MẠNG ƯU ĐÃI
Chương trình phúc lợi Kết nối mạng ưu đãi chi trả mức ưu đãi lên đến $30/mỗi tháng cho các hộ gia đình thỏa điều
kiện khi sử dụng dịch vụ kết nối mạng (và $100 chiết khấu một lần cho một thiết bị kết nối).

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Phúc lợi Kết nội mạng ưu đãi (ACP) giúp các
hộ gia đình thỏa điều kiện có khả năng đáp ứng nhu cầu kĩ
thuật số của họ trong thời gian năm năm tới.

Đối với các trường hợp thỏa điều kiện theo yêu cầu, ACP
sẽ chi trả mức ưu đãi lên đến $30/mỗi tháng cho dịch vụ
kết nối mạng băng thông rộng hoặc dữ liệu không dây.
Trường hợp chi phí dịch vụ được sử dụng bằng $30 hoặc
thấp hơn, khi đó, quý vị không cần chi trả thêm và xem
như được sử dụng dịch vụ miễn phí!

ACP cũng chi trả mức chiết khấu một lần lên đến $100 cho
một máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc máy tính để
bàn. Quý vị vui lòng tham khảo Danh sách công ty cung
cấp dịch vụ tham gia chương trình ưu đãi này tại đây 1.

Chương trình Phúc lợi Kết nội mạng ưu đãi (ACP) giới hạn
với mức ưu đãi dịch vụ mỗi tháng một lần và chỉ một mức
chiết khấu trên một thiết bị kết nối. 2

AI LÀ NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN?

Các hộ gia đình với mức thu nhập bằng hoặc thấp
hơn 200% so với mức nghèo quốc gia

Các hộ gia đình có bất kì thành viên nào thuộc các
trường hợp sau:

● Tham gia một trong các chương trình hỗ trợ như
SNAP, Hỗ trợ y tế (Medicaid), SSI, Hỗ trợ Nhà ở
Cộng đồng Liên bang (Federal Public Housing
Assistance), WIC, Trợ cấp Hưu trí Cho Cựu
Chiến binh và Người Sống sót (Veterans and
Survivors Pension Benefits), hoặc Lifeline.

● Tham gia một trong các chương trình Hỗ trợ
Bộ lạc Quốc gia

● Đã nhận trợ cấp giáo dục liên bang sau trung
học (Pell Grant) ở năm hiện tại.

● Đã nhận các phúc lợi từ chương trình hỗ trợ
tiền ăn sáng hoặc ăn trưa tại trường.

CÁCH THỨC THAM GIA

● Nộp đơn tham gia trực tuyến tại trang web AffordableConnectivity.gov.
● Gửi email bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Tây Ban Nha .3

● Liên hệ trực tiếp công ty cung cấp dịch vụ kết nối. Sử dụng công cụ trực tuyến 4 để tìm kiếm thông tin về
danh sách Công ty tham gia chương trình gần nơi ở của quý vị nhất.

Để tìm hiểu thêm thông tin về ACP, quý vị vui lòng truy cập trang web của chương trình5, hoặc gọi đến Văn phòng Cáp
và Băng thông rộng Boston theo số 617-635-3112, hoặc gửi email về Digital.Equity@boston.gov.

5 affordableconnectivity.gov
4 fcc.gov/affordable-connectivity-program-providers#Massachusetts

3 affordableconnectivity.gov/how-to-apply

2 Một hộ gia đình là một nhóm người sống cùng nhau, chia sẻ tiền bạc; trường hợp sống cùng nhau nhưng không
chia sẻ tiền bạc thì sẽ không thuộc một hộ gia đình. Các hộ gia đình thỏa điều kiện yêu cầu từ chương trình ACP khi
có bất kì thành viên nào đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo yêu cầu của chương trình thu nhập thấp hiện có từ các
công ty tham gia cung cấp dịch vụ.

1 fcc.gov/affordable-connectivity-program-providers#Massachusetts
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