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برنامج االتصاالت ميسورة التكلفة هو أحد برامج لجنة  

( الذي يساعد على توفير  FCCاالتصاالت الفدرالية )

االتصاالت لألسر واألسر المعيشية التي تكافح من أجل 

 توفير خدمة اإلنترنت. 

م طلبًا  اعرف إذا كنت مؤهالً أم ال وقد ِّ
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   يقدم برنامج االتصاالت ميسورة التكلفة ما يلي: 

 دوالًرا شهريًا على خدمة اإلنترنت؛  30خصم يصل إلى  •

دوالًرا شهريًا لألسر المعيشية على  75وخصم يصل إلى   •

 األراضي القبلية المؤهلة؛ 

 دوالر  100وخصم لمرة واحدة يصل إلى  •

على جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر لوحي  

  .يُشترى من مقدم خدمة مشارك

مخصصات برنامج االتصاالت ميسورة التكلفة على خصم شهري  تقتصر 

 واحد على الخدمة وخصم واحد لشراء جهاز لكل أسرة معيشية. 
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