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Ang Programa ng Murang Connectivity      
ay isang programa ng FCC na nakakatulong 
sa mga pamilya at sambahayang 
nahihirapang makabayad ng serbisyo sa 
internet. 

Alamin Kung Kwalipikado Ka at Mag-apply  
Bisitahin ang: GetInternet.gov 
Tumawag sa: 877-384-2575 
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Nagbibigay ang Programa ng Murang 
Connectivity ng:   

• Hanggang $30/buwan na diskwento para sa 
serbisyo sa internet;  

• Hanggang $75/buwan na diskwento para sa mga 
sambahayan sa mga kwalipikadong lupa ng 
Tribu; at  

• Isang beses na diskwento na hanggang $100 
para sa laptop, desktop computer, o tablet na 
binili sa isang kalahok na provider.  

Ang Programa ng Murang Connectivity 

ay limitado sa isang buwanang 

diskwento sa serbisyo at isang 

diskwento sa device kada sambahayan. 
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