
 

 
 للمزيد من المعلومات عن برنامج االتصاالت ميسورة التكلفة:

   2575-384-877اتصل بالرقم 
   fcc.gov/ACPأو تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني   

التكلفة ميسورة االتصاالت برنامج  

 

هو أحد   )برنامج االتصاالت ميسورة التكلفة  االتصاالت الفدرالية  الذي يساعد على توفير االتصاالت لألسر   (FCCبرامج لجنة 

اإلنترنت.  توفير خدمة  التي تكافح من أجل   واألسر المعيشية 

 

ما يلي:    يقدم برنامج االتصاالت ميسورة التكلفة 
 

العريض؛  30خصم يصل إلى   ▪ خدمة النطاق   دوالًرا شهريًا على 

األراضي ال  75وخصم يصل إلى   ▪ المؤهلة؛دوالًرا شهريًا لألسر المعيشية على   قبلية 
مشترى   100وخصم لمرة واحدة يصل إلى   ▪ أو كمبيوتر لوحي  دوالر على جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي 

تساهم بأكثر من   مشارك إذا كانت األسرة المعيشية  أقل من   10من خالل مقدم خدمة  دوالًرا في   50دوالرات ولكن 

 سعر الشراء.
 

لشراء جهاز لكل    االتصاالت ميسورة التكلفةمخصصات برنامج تقتصر  وخصم واحد  خصم شهري واحد على الخدمة  على 

 أسرة معيشية.  
 

 َمن المؤهل؟

 
األقل من المعايير أدناه: معياًرا واحدًا على  يستوفي  مؤهلة إذا كان أحد أفرادها   تكون األسرة المعيشية 

 

يبلغ  ▪ الفدرالية% أو أقل من  200يحصل على دخل     ؛توجيهات مستوى الفقر 

الحكومية،  أو يشارك   ▪ العامة   Medicaidأو    SNAPمثل  في بعض برامج المعونة  أو برنامج معونة اإلسكان 
أو    ؛Lifelineأو    WICأو    SSIالفدرالية 

لألسر المحتاجة   ▪ المؤقتة  أو المعونة  الهندية  العامة للشؤون  المساعدة  أو يشارك في برامج خاصة بالقبائل، مثل مكتب 

(TANF أو الهندية؛( القبلية  في المحميات   برنامج توزيع الغذاء 
المجاني   ▪ أو برنامج اإلفطار المدرسي  برنامج الغداء المدرسي  على منحه مخصصات بموجب  أو تمت الموافقة 

األمريكية ) من وزارة الزراعة  بما في ذلك من خالل شرط األهلية للمجتمع   (؛USDAومخفض السعر، 

خالل عا ▪ منحة بيل الفدرالية  أوأو تلقى  الحالي؛   م المنح 
نطاق عريض مشارك. ▪ من مقدم خدمة  المنخفض  خاص بالدخل   يفي بمعايير األهلية لبرنامج معتمد 

 

الخاصة بالمستهلكلالطالع على   fcc.gov/ACP ألق نظرة على    وموارد البرنامج األخرى. األسئلة الشائعة 
 

 خطوتان للتسجيل

 

 لتقديم طلب أو اطبع نموذج طلب إلرساله عبر البريد؛ و AffordableConnectivity.govتفضل بزيارة   .1

خطة مؤهلة وتطبيق الخصم على فاتورتك. .2 المفضل لديك لتحديد  المشارك  الخدمة   اتصل بمقدم 

 
من بديل سيطلبون  نموذج طلب  الخدمة   ك إكماله.قد يكون لدى بعض مقدمي 

 

بمقدم خدمة مشارك لتحديد خطة   البرنامج واالتصال  لتلقي مخصصات  المعيشية المؤهلة التقدم بطلب  على األسر  يجب 

 الخدمة.  

https://www.fcc.gov/affordable-connectivity-program
https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
http://www.fcc.gov/lifeline-consumer
http://www.fcc.gov/acp
https://www.affordableconnectivity.gov/

