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အစအီစ6 

အမ်ိေထာငစ်*များ ချိတ်ဆက်မ2ကိ* က3ညေီပးြခငး် 

 

က"နက်ျစရိတ ်သကသ်ာသည့ ်ကနွရ်က ်ချိတဆ်ကမ်3 အစအီစ6 (ACP) သည ်က"နက်ျစရိတ ်သကသ်ာသည့ ်

အငတ်ာနက ်ဝနေ်ဆာငမ်3ြဖင့ ်မိသားစ"များBCင့ ်အမိ်ေထာငစ်"များကိ" ချိတဆ်ကB်ိ"ငေ်အာင ်ကEညေီပးသည့ ်FCC 

အစအီစ6တစရ်ပ် ြဖစပ်ါသည။် 

ACP က ေအာကပ်ါတိ.က့ိ. ပ့ံပိ.းေပးပါသည-် 

■ JကKိးမဲအ့ငတ်ာနက ်ချိတဆ်ကစ်နစ ်ဝနေ်ဆာငမ်3အတကွ ်တစလ်လNင ်$30 အထ ိေလNာေ့ဈး၊ 

■ သတမ်Cတခ်ျက ်ြပည့မ်ီေသာ မျိKးBယွစ်" ေနရာများUCိ အမိ်ေထာငစ်"များအတကွ ်တစလ်လNင ်$75 အထ ိေလNာေ့ဈး၊ BCင့ ်

■ အမိ်ေထာငစ်"သည ်ဝယယ်Eမ3 ေဈးB3နး်အေပX $10 ထက ်ပိ"များေသာ်လညး် $50 ေအာက ်ပါဝငပ်ါက ပါဝငသ်ည့ ်

ပံပိ့"းသEမCတစဆ်င့ ်ဝယယ်Eထားသည့ ်လကေ်တာပ့်၊ ဒတစ်ေတာ ့ကနွပ်ျ\တာ သိ"မ့ဟ"တ ်တကဘ်လကအ်တကွ ်

$100 အထ ိတစJ်ကမိ်စာ ေလNာေ့ဈး။ 

ACP သည ်အမိ်ေထာငစ်" တစစ်"လNင ်လစ6 ဝနေ်ဆာငမ်3 ေလNာေ့ဈးတစJ်ကမိ်BCင့ ်စကတ်စခ်"စာ ေလNာေ့ဈးြဖင့ ်ကန ့သ်တထ်ားပါသည။် 

က56်.ပ်သည ်သတမ်8တခ်ျက ်ြပည့မီ်ပါသလား။ 

အမိ်ေထာငစ်" ဝငေ်ငသွည ်ဗဟိ"အစိ"းရ ဆငး်ရဲBမွ်းပါးမ3 လမ်း`aနမ်ျား၏ 200% သိ"မ့ဟ"တ ်ထိ"ေအာက ်UCိပါက သိ"မ့ဟ"တ ်

အမိ်ေထာငစ်"ဝငတ်စဦ်းသည ်ေအာကပ်ါ သတမ်Cတခ်ျကက်ိ" အနညး်ဆံ"း တစခ်"BCင့ ်ကိ"ကည်ပီါက အမိ်ေထာငစ်"သည ်ACP အတကွ ်သတမ်Cတခ်ျက ်

ြပည့မ်ီပါသည-် 

■ လကU်Cိ ချီးြမgင့ေ်သာ BCစအ်တငွး် Federal Pell Grant ကိ" လကခ်ရံUCိခဲသ့ည၊် 

■ ပါဝငသ်ည့ ်ပံပိ့"းသE၏ လကU်Cိ ဝငေ်ငနွညး် အငတ်ာနက ်အစအီစ6အတကွ ်ြပည့မ်ီမ3 သတမ်Cတခ်ျက ်ြပည့မ်ီသည၊် 

■ ေအာကပ်ါ အေထာကအ်ပံ ့အစအီစ6 တစခ်"ခ"တငွ ်ပါဝငသ်ည။် 

■ SNAP 

■ Medicaid 

■ ဗဟိ"အစိ"းရ အများြပညသ်E အမိ်ရာအေဆာကအ်အံ" 

အေထာကအ်ပံ ့

■ ြဖည့စ်ကွ ်လံ"ြခKံေရး ဝငေ်င ွ(SSI) 

■ WIC 

■ စစမ်3ထမ်းေဟာငး် ပငစ်င ်သိ"မ့ဟ"တ ်

အသကU်Cငက်ျနရ်စသ်E အကျိKးခစံားခငွ့မ်ျား 

■ သိ"မ့ဟ"တ ်Lifeline 

■ ေအာကပ်ါ အေထာကအ်ပံ ့အစအီစ6 တစခ်"ခ"တငွ ်ပါဝငp်ပီး သတမ်Cတခ်ျက ်ြပည့မ်ီေသာ မျိKးBယွစ်" ေနရာများ တငွ ်ေနထိ"ငသ်ည-် 

■ အBိqယိေရးရာ အေထေွထ ွေထာကပံ်က့Eညေီရး 

အစိ"းရဌာန 

■ Tribal TANF 

■ အBိqယိ JကKိတငမ်CာယEမ3များတငွ ်

အစားအေသာက ်ြဖန ့ေ်ဝမ3 အစအီစ6 

■ Tribal Head Start (ဝငေ်ငအွေြခခ၍ံ)
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စာရငး်သငွး်ရန် အဆင့6် 8စ-်ဆင့ ်

1. ေလNာကလ်aာ တငသ်ငွး်ရန ်သိ"မ့ဟ"တ ်စာြပနေ်လNာကလ်aာ ပရင့ထ်"တရ်န ်AffordableConnectivity.gov  သိ" ့ 

သာွးပါ၊ 

2. စမီံချက ်ေရွးရန ်သငB်Cစသ်ကရ်ာ ပါဝငသ်ည့ ်ပံပိ့"းသEကိ" ဆကသ်ယွ၍် ေလNာေ့ဈးကိ" သင၏် ေဘလတ်ငွ ်

အသံ"းြပKပါေစ။ 

အချိK t ပံပိ့"းသEများတငွ ်သင့က်ိ" ြဖည့စ်ကွေ်စမည့ ်သးီြခားေလNာကလ်aာတစခ်" UCိBိ"ငပ်ါသည။် 

သတမ်Cတခ်ျက ်ြပည့မ်ီေသာ အမိ်ေထာငစ်"များက အစအီစEကိ. ေလFာကထ်ားHပီး ဝန်ေဆာငမ်J စမံီချက ်ေရွးရန် ပါဝငသ်ည့ ်

ပ့ံပိ.းသKထ ံဆကသ်ယွြ်ခငး် 68စမ်ျိMးစလံ.း လ.ပ်ေဆာငရ်မည။် 

 
 

877-384-2575 သိ. ့ ေခTဆိ.ပါ သိ.မ့ဟ.တ ်က.န်ကျစရိတ ်သကသ်ာသည့ ်ကန်ွရက ်ချိတဆ်ကမ်J အစအီစEအေVကာငး် 

fcc.gov/ACP ၌ ေနာကထ်ပ်အချကအ်လကမ်ျား _8ာေဖွပါ 
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က.န်ကျစရိတန်ညး်ပါးသည့ ်အငတ်ာနက ်ကမ်းလ8မ်းမJများကိ. _8ာပါ 

သင၏်ဧရိယာတငွ ်က"နက်ျစရိတန်ညး်ပါးသည့ ်အငတ်ာနက ်ကမ်းလCမ်းမ3များကိ" UCာရန-် 

■ everyoneon.org/find-offers သိ" ့ ဝငေ်ရာကပ်ါ 

■ အငတ်ာနက ်ဝနေ်ဆာငမ်3 စာရငး်သငွး် အေထာကအ်ပံတ့ငွ ်လEတိ"ငး်အတကွ ်(302) 367-7411 ကိ" ေခXဆိ"ပါ 

 
သင ်သတမ်Cတခ်ျက ်ြပည့မ်ီBိ"ငသ်ည့ ်က"နက်ျစရိတန်ညး်ပါးသည့ ်အငတ်ာနက ်ကမ်းလCမ်းမ3များတငွ ်ေအာကပ်ါတိ" ့ ပါဝငပ်ါသည-် 

■ AT&T မ8 အသံ.းြပMခွင့ ်

■ $30 သိ"မ့ဟ"တ ်ထိ"ေအာက ်

■ ေနာကထ်ပ် အချကအ်လကမ်ျားအတကွ ်(855) 220-5211 ကိ" ေခXဆိ"ပါ 

■ ေဒတာ - ရUCိBိ"ငသ်ည့ ်အမျိKးအစားBCင့ ်ြမနB်3နး်အေပX အေြခခ၍ံ 150GB သိ"မ့ဟ"တ ်1TB 

■ တပ်ဆငခ် မေပးရပါ၊ အမိ်တငွး် Wi-Fi modem အတကွ ်ေငမွေကာကခ်ပံါ 

 
■ လKများအတကွ ်PC များ 

■ တစလ်လNင ်$15 

■ ေနာကထ်ပ် အချကအ်လကမ်ျားအတကွ ်(877) 450-8585 ကိ" ေခXဆိ"ပါ  

■ ေဒတာ - ကန ့သ်တခ်ျကမ်UCိ 

■ ရUCိBိ"ငသ်ည့ ်JကKိတငေ်ပးေချမC အစအီစ6 3မျိKး - 3လ ဝနေ်ဆာငမ်3 (တစလ်လNင ်$15 ြဖင့ ်$45)၊ 6လ ဝနေ်ဆာငမ်3 

(တစလ်လNင ်$14.16 ြဖင့ ်$85)၊ 12လ ဝနေ်ဆာငမ်3 (တစလ်လNင ်$11.25 ြဖင့ ်$135) 

 

■ Spectrum အငတ်ာနက ်အေထာကအ်ပ့ံ 

■  တစလ်လNင ်$17.99 

■ ေနာကထ်ပ် အချကအ်လကမ်ျားအတကွ ်(844) 525-1574 ကိ" ေခXဆိ"ပါ  

■ ေဒတာ - data caps မUCိပါ၊ အခမဲ ့modem BCင့ ်အခမဲ ့အငတ်ာနက ်လံ"ြခKံေရးပစ�ညး် အကာအကယွေ်ပးမ3 

 
သင၏် အငတ်ာနက ်ြမန်6Jန်းကိ. စစေ်ဆးပါ 

သင၏် အငတ်ာနက ်ြမနB်3နး်ကိ" စစေ်ဆးရန ်https://expressoptimizer.net/public/ သိ" ့ ဝငေ်ရာကပ်ါ 

 
 
 
 
 

 


