
 
 

 

 

ACP، ھفرصھبنورقم لاصتا ھمانرب )Affordable Connectivity Program( لاردف تلود تاطابترا نویسیمک ھمانرب کی )FCC( ھب ھک تسا 
 .دنوش لصتم ھفرصھبنورقم تنرتنیا سیورس ھب ات دنکیم کمک اھراوناخ و اھهداوناخ

 
ACP دھدیم ھئارا ار ریز تامدخ: 

 ؛دناب نھپ سیورس یارب هام رد فیفخت رالد 30 فقس ات ■
 و ؛طیارشدجاو یاھلیبق یضارا رد نکاس یاھراوناخ یارب هام رد رالد 75 فقس ات فیفخت ■
 ھکنیا ھب طورشم ،دشاب هدش یرادیرخ هدننکتکراشم هدنھدھئارا زا ھک یحول ھنایار ای یزیمور ھنایار ،پاتپل دیرخ یارب رالد 100 فقس ات هرابکی فیفخت ■

 .دننک تخادرپ ار لوصحم تمیق زا رالد 50 زا رتمک و رالد 10 زا شیب اھراوناخ نیا

ACP تسا راوناخ رھ یارب هاگتسد دیرخ فیفخت کی و سیورس یارب ھنایھام فیفخت کی ھب دودحم. 
 

 ؟متسھ طیارشدجاو نم ایآ
 لقادح راوناخ یاضعا زا یکی رگا ای ،دشاب )لاردف رقف طخ یاھلمعلاروتسد( Poverty Guidelines Federal زا دصرد 200 زا رتمک راوناخ دمآرد رگا
 :تسا ACP طیارشدجاو راوناخ نآ ،دشاب ھتشاد ار ریز یاھرایعم زا یکی

 ؛دشاب هدرک تفایرد لاردف تلود زا ار Pell ھنیزھکمک ،هزیاج یاطعا لاس نامھ لوطرد ■
 ؛دشاب ھتشاد تقباطم هدننکتکراشم ناگدنھدھئارا زا یکی »دمآردمک دارفا تنرتنیا« یلعف یاھھمانرب ندوب طیارشدجاو یاھرایعم اب ■
:دشاب یتلود کمک یاھھمانرب نیا زا یکی وضع ■

 )WIC( ناکدوک و لافطا ،نانز تامدخ ■
 ناگدنامزاب ای نازابناج یگتسشنزاب قوقح ■
 Lifeline ای ■

 )SNAP( لمکم ھیذغت کمک ھمانرب ■
■ Medicaid 
 یمومع نکسم نیمأت یارب لاردف کمک ھمانرب ■
 )SSI( یعامتجا نیمأت یلیمکت دمآرد ■

  

 :دنک یگدنز )طیارشدجاو یاھلیبق یضارا( lands Tribal Qualifying رد و دشاب یتلود کمک یاھھمانرب نیا زا یکی وضع ■

 یتسوپخرس یصاصتخا قطانم رد اذغ عیزوت ھمانرب ■
 )دمآرد ساسارب( یاھلیبق یرترب تصرف ■

 ناتسوپخرس روما هرادا یمومع کمک ■
  یاھلیبق دنمزاین یاھهداوناخ یارب تقوم کمک ■

 

 
 

 مانتبث یارب ھلحرم ود
 و ؛دیورب AffordableConnectivity.gov ھب ،یتسپ تساوخرد ھگرب پاچ ای تساوخرد لاسرا یارب .1

 .دیریگب سامت دوخ یحیجرت هدننکتکراشم هدنھدھئارا اب ،ناتباسحتروص رد فیفخت لامعا و حرط باختنا یارب .2

 .دینک لیمکت ار نآ دنھاوخب امش زا ھک دنشاب ھتشاد یرگید تساوخرد مرف تسا نکمم ناگدنھدھئارا زا یخرب

 هدنھدھئارا اب مھ و دنھدب تساوخرد ھمانرب نیا یارب مھ دیاب طیارشدجاو یاھراوناخ ،سیورس حرط باختنا یارب
 .دنریگب سامت هدننکتکراشم

 
 

 .دیورب fcc.gov/ACP یناشن ھب ای دیریگب سامت 877-384-2575 هرامش اب ،»ھفرصھبنورقم لاصتا ھمانرب« هرابرد رتشیب تاعالطا بسک یارب
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 دیبایب ار ھنیزھمک تنرتنیا یاھداھنشیپ
 :دوخ ھقطنم رد ھنیزھمک تنرتنیا یاھداھنشیپ نتفای یارب

 دینک ندید everyoneon.org/find-offers زا ■
 دیریگب سامت )302( 367-7411 هرامش اب »EveryoneOn تنرتنیا سیورس یارب مانتبث کمک« تفایرد یارب  ■

 
 :زا دناترابع ،دیشاب اھنآ طیارشدجاو تسا نکمم ھک ھنیزھمک تنرتنیا یاھداھنشیپ

 AT&T قیرطزا یسرتسد ■
 رتمک ای رالد 30 ■
 5211-220 (855) :دیریگب سامت ریز هرامش اب ،رتشیب تاعالطا بسک یارب ■
 سرتسدرد تعرس و سیورس عون ساسارب تیابارت 1 ای تیاباگیگ 150 :خیرات ■
 یگناخ Wi-Fi مدوم هاگتسد یارب ھنیزھ تخادرپ نودب و بصن ھنیزھ نودب ■

 
 دارفا یارب یصخش یاھھنایار ■

 هام رد رالد 15 ■
 8585-450 (877) :دیریگب سامت ریز هرامش اب ،رتشیب تاعالطا بسک یارب ■
 دودحمان :خیرات ■
 رد رالد 14.16 بسحرب رالد 85( ھھام 6 سیورس ؛)هام رد رالد 15 بسحرب رالد 45( ھھام 3 سیورس :تسا سرتسدرد تخادرپشیپ حرط 3 ■

 )هام رد رالد 11.25 بسحرب رالد 135( ھھام 12 سیورس ؛)هام
 

 )یفیط تنرتنیا ھنیزھکمک( Spectrum Internet Assist ھمانرب ■
 هام رد رالد 17.99 ■
 1574-525 (844) :دیریگب سامت ریز هرامش اب ،رتشیب تاعالطا بسک یارب ■
 »یتنرتنیا تینما ھتسب« ناگیار تظافح و ناگیار مدوم ھئارا ،هداد تیدودحم نودب :خیرات ■

 
 دینک ناحتما ار دوخ تنرتنیا تعرس
 /https://expressoptimizer.net/public :دینک ھعجارم ریز یناشن ھب ،دوخ تنرتنیا تعرس ندرک ناحتما یارب
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