
CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI – GIÁ ƯU ĐÃI

Chương trình kết nối – giá ưu đãi cung cấp cho các hộ gia đình đủ điều kiện lên đến $30/tháng
cho dịch vụ băng thông rộng (và $100 khuyến mãi một lần cho một thiết bị kết nối)

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI – GIÁ ƯU ĐÃI LÀ
GÌ?
 
Chương trình Kết nối – Giá ưu đãi (ACP), thay
thế cho Chương trình Lợi ích Băng thông
rộng Khẩn cấp (EBB), để giúp các hộ gia đình
đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu kỹ thuật số
ngày một nâng cao trong thời gian đại dịch
và trong vòng 5 năm tới.
Chương trình cung cấp tiện ích thanh toán
hóa đơn dịch vụ cho các hộ gia đình đủ điều
kiện lên đến $30/tháng cho băng thông rộng
và khuyến mãi 1 lần $100 cho một máy tính
xách tay, máy tính bảng hoặc máy tính để
bàn.
Chương trình Kết nối – Giá ưu đãi chỉ áp
dụng giới hạn cho một giảm giá thanh toán
dịch vụ hàng tháng và giảm giá cho một thiết
bị cho mỗi hộ gia đình đăng kí kết nối.1
Xin lưu ý: Nếu đang sử dụng gói dịch vụ theo
Chương trình Băng thông rộng Khẩn cấp
(EBB), bạn đã  được tự động đăng ký vào

Chương trình Kết nối – Giá ưu đãi và không
cần thực hiện thủ tục đăng ký lại. Sau ngày 1
tháng 3 năm 2022, lợi ích hàng tháng tối đa sẽ
thay đổi từ $50 theo EBB mỗi tháng thành $30
của ACP mỗi tháng.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA?
 
Hộ gia đình có thu nhập bằng hoặc dưới
200% chuẩn nghèo quốc gia.

Hộ gia đình có bất kỳ thành viên nào thuộc
một trong các trường hợp sau:

● Đang nhận các chương trình hỗ trợ
như SNAP, Medicaid, SSI, Hỗ trợ Nhà ở
Công cộng Liên bang, WIC, Trợ cấp
hưu trí cho Cựu chiến binh và Người
sống sót, hoặc Lifeline.

● Đang tham gia vào một chương trình
của các Bộ lạc.

● Đã nhận được khoản trợ cấp Pell của
Liên bang trong năm hiện tại.

● Đã nhận được các quyền lợi thông qua
chương trình ăn trưa hoặc ăn sáng tại
trường.

1 Hộ gia đình được hiểu là một nhóm người sống cùng nhau và chia sẻ tiền bạc, trong
khi những người sống chung và không chia sẻ tiền bạc sẽ được tính theo hộ gia đình
riêng biệt của họ. Các hộ gia đình đủ điều kiện cho ACP khi bất kỳ thành viên nào
trong hộ gia đình đó cũng đủ điều kiện tham gia chương trình của một nhà cung cấp
dành cho người có thu nhập thấp.

https://www.fcc.gov/lifeline-consumers


NỘP ĐƠN NHƯ THẾ NÀO?

● Nộp đơn đăng ký trực tuyến tại ACPBenefit.org.

● Qua thư bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha.

● Liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp băng thông rộng. Ngoài ra , bạn có thể sử dụng

công cụ trực tuyến này online tool để tìm nhà cung cấp nếu cần.

Để biết thêm chi tiết về ACP, vui lòng truy cập trang web của chương trình,  program

website, hoặc liên hệ trực tiếp đến Văn phòng Băng thông rộng & Đường Truyền của Thành

phố Boston theo số 617-635-3112, hoặc gửi email đến Digital.Equity@boston.gov
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