
 

 

Affordable Connectivity Program (ACP) është një program i FCC që 
ndihmon familjet dhe shtëpitë të lidhen me internet me çmim të 
përballueshëm. 

 
ACP ofron: 

■ Zbritje deri në $30/muaj për shërbimin broadband; 

■ Zbritje deri në $75/muaj për familjet që në tokat Tribal që kualifikohen; dhe 

■ Një zbritje deri në $100 për një kompjuter laptop, desktop ose tabletë të blerë 
nëpërmjet një ofruesi pjesëmarrës nëse familja kontribuon më shumë se $10, 
por më pak se $50 dollarë për çmimin e blerjes. 

ACP është vetëm për një zbritje shërbimi mujor dhe për një zbritje për një pajisje për çdo familje. 
 

A pranohem? 

Një familje pranohet për ACP nëse të ardhurat familjare janë në ose nën nivelin 200% të Direktivave 
Federale për Varfërinë, ose nëse një pjesëtar i familjes plotëson të paktën një prej kritereve të 
mëposhtme: 

■ ka marrë Federal Pell Grant gjatë këtij viti të dhënies së çmimeve; 

■ Përmbush kriteret e pranimit në programin ekzistues të ofruesit pjesëmarrës për 
internetin për familjet me të ardhura të pakta; 

■ Merr pjesë në një prej këtyre programeve të asistencës: 

■ SNAP 

■ Medicaid 

■ Federal Public Housing Assistance 

■ Supplemental Security Income 
(SSI) 

■ WIC 

■ Veterans Pension or Survivor 
Benefits 

■ ose Lifeline 

■ Merr pjesë në një prej këtyre programeve të asistencës dhe jeton  
në Toka Finsore që kualifkohen: 

■ Bureau of Indian Affairs General 
Assistance 

■ Tribal TANF 

■ Food Distribution Program on 
Indian Reservations 

■ Tribal Head Start (bazuar në të ardhurat) 

 

Dy hapa për t’u regjistruar 

1. Shkoni në AffordableConnectivity.gov për të paraqitur një aplikim ose printoni 
një aplikim në letër; dhe 

2. Kontaktoni ofruesin tuaj të preferuar që merr pjesë për të zgjedhur një 
plan dhe për të aplikuar zbritjen në faturën tuaj. 

Disa ofrues mund të kenë një aplikim alternativ, që mund t’ju kërkojnë ta plotësoni. 

Familjet që pranohen duhet të aplikojnë për programin dhe të kontaktojnë një ofrues 
pjesëmarrës që të zgjedhin një plan shërbimi. 

 
 

Telefononi 877-384-2575 ose shikoni më shumë informacion rreth Affordable Connectivity 
Program në fcc.gov/ACP 

 
 

 
 

 
 



 

 

Gjeni oferta interneti me kosto të ulët 

Për të gjetur oferta interneti me kosto të ulët në zonën tuaj: 
■ Vizitoni everyoneon.org/find-offers 

■ Telefononi (302) 367-7411 për ndihmë me regjistrimin në EveryoneOn Internet Service 
 

Disa nga ofertat e internetit me kosto të ulët për ju mund të jenë: 

■ Akses nga AT&T 
■ $30 ose më pak 

■ Për më shumë informacion, telefononi: (855) 220-5211 

■ Internet celular: 150GB ose 1TB sipas llojit dhe shpejtësive të disponueshme 

■ Nuk ka tarifë instalimi dhe pagesa për modemin Wi-Fi në shtëpi 
 

■ Kompjuterë për popullin 
■ $15/muaj 

■ Për më shumë informacion, telefononi: (877) 450-8585 

■ Internet celular: Pa kufi 

■ 3 plane me parapagesë: 3 muaj shërbim ($45 me çmim $15/muaj); 6 muaj 
shërbim ($85 me çmimi $14.16/muaj); 12 muaj shërbim ($135 me çmim 
$11.25/muaj) 

 
■ Spectrum Internet Assist 

■ $17.99/muaj 

■ Për më shumë informacion, telefononi: (844) 525-1574 

■ Internet celular: Pa limit përdorimi, modemi falas, dhe mbrojtje Internet Security Suite falas 
 

Testoni shpejtësinë e internetit tuaj 

Për të testuar shpejtësinë e internetit tuaj, vizitoni: https://expressoptimizer.net/public/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


