
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የድንገተኛ ጊዜ የብሮድ-ባንድ ጥቅም (Emergency Broadband 

Benefit) በኮቪድ-19 ወረርሺኝ ጊዜ የብሮድ-ባንድ ኢንተርኔት 

አገልግሎት ለማግኘት እየተቸገሩ ያሉ ቤተሰቦችን እና መኖሪያዎችን 

ለመርዳት የተዘጋጀ ጊዜያዊ  የኤፍ.ሲ.ሲ (FCC) ፕሮግራም ነው። 

 
ብቁ መሆንዎን በማየት ያመልክቱ 

ስልክ መደወል፡ 833-511-0311 
ይግብኙ፡ fcc.gov/broadbandbenefit 
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ለመርዳት የተዘጋጀ ጊዜያዊ  የኤፍ.ሲ.ሲ (FCC) ፕሮግራም ነው። 
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የድንገተኛ ጊዜ የብሮድ-ባንድ ጥቅም የሚከተሉትን ያቀርባል፡  

▪ ለብሮድ-ባንድ አገልግሎት እስከ $50/በወር ቅናሽ; 

▪ በጎሳዊ መሬት ላሉ መኖሪያዎች እስከ $75/በወር ; እና 

▪ ነዋሪው ከ$10 በላይ ግን ከ$50 በታች ለመግዣ ዋጋው ካዋጣ እና 

በሚሳተፍ አቅራቢ በኩል ለተገዛ ላፕቶፕ፣ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር  

ወይም ታብሌት ለአንድ-ጊዜ ብቻ የሚደረግ የ$100 ቅናሽ። 

 

የድንገተኛ ጊዜ የብሮድ-ባንድ ጥቅም በወር አንድ ጊዜ ብቻ እና አንድ መገልገያ 

በአንድ መኖሪያ ቤት ብቻ የተገደበ የአግልግሎት ቅናሽ ነው። 
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