အခ ေးခပေါ် ဘခ

ဘ
ော့ န်ေး အကျ ေး ံစ ေး ွင ်ော့

သံေးို စွသ
ွဲ ူ အ ျက်အလက်

အရ ေးရ ေါ် ဘရ
ဝန့်ရ

ဘ
့်ော့ ည့် ကိုဗစ့်-၁၉ က ့်ရ
ော့ န့်ေး အက ေးခံစ ေးခွငသ

ဂါ က လအတွငေး့် ဘရ

ဘ
ော့ န့်ေး အင့်တ နက့်

င့်မှုကို ယူ န့် ကက ေးစ ေးအ ေးထိုတ့်ရန ရသ မသ ေးစိုမ ေးနှင့်ော့ အမ့်ရထ င့်စိုမ ေးကို ကူညီရ ေး န့် ယ ယီ FCC

အစီအစဉ် တစ့်

့် ဖြစ့် ါသည့်။

အရ ေးရ ေါ် ဘရ

ဘ
့်ော့ ှ ရ ေးအ ့်သည့်မ ေးမှ ော့ န့်ေး အက ေးခံစ ေးခွငမ

▪

ဘရ

ဘ
ော့ န့်ေးဝန့်ရ

င့်မှုအတွက့် တစ့်လ ရလ ရ
ို သ
့် ည့်
ော့ စ ေး $50 အထ နင

▪

သတ့်မှတ့်ခ က့်ဖ ညော့့်မီရသ လူမ ေးစို ကျွနေး့် မ ေးရ ေါ် ရှ အမ့်ရထ င့်စိုမ ေးအတွက့် တစ့်လ ရလ ရ
ော့ စ ေး $75 အထ
နင
ို သ
့် ည့်

▪

အမ့်ရထ င့်စိုသည့် ဝယ့်ယူတန့်ြိုေး $50 ထက့်နည့်ေးပ ီေး $10 ထက့်မ ေးရအ င့်ေး ါဝင့်ရ ေးရခ ါက ါဝင့်သည့်ော့
ဝန့်ရ

င့်မှုရ ေးသူမ ေးမှတစ့်

င့်ော့ ဝယ့်ယူရသ လက့်ရတ ၊ော့ ကွနဖ့် ြူတ သိုမဟို
ော့ တ့် တက့် လက့်အတွက့်

တစ့်ကကမ့်တည့်ေးဖြစ့်ရသ ရလ ရ
ို သ
့် ည့်
ော့ စ ေး $100 အထ ရှနင
အရ ေးရ ေါ် ဘရ

ဘ
့်ော့ ည့် အမ့်ရထ င့်စိုတစ့်စိုစီအတွက့် လစဉ်ဝန့်ရ
ော့ န့်ေး အက ေးခံစ ေးခွငသ

စက့် စစည့်ေးရလ ရ
ော့ စ ေး တစ့်ကကမ့်သ

င့်မှု ရလ ရ
ှ ့်ော့
ော့ စ ေးတစ့်ကကမ့်နင

ယူနင
ို ့် န့် ကန့်သတ့်
ထ ေး ါသည့်။
ော့

ဘယ်သခ
ူ တွ ယူနင
ို သ
် လွဲ?
အမ့်ရထ င့်စိုထမ
ဲ ှ တစ့်ဦေးသည့် ရအ က့် ါ သတ့်မှတ့်ခ က့်မ ေးထဲမှ တစ့်ခိုနင
ှ ့်ော့ ကိုက့်ညီ ါက ယူနင
ို ့် ါသည့် ▪

ဖ ည့်ရထ င့်စို

င့်ေး ဲမှု လမ့်ေးညွှနမ
့် ေး၏ ၁၃၅% တွင့် သမဟို
ို ော့ တ့် ရအ က့် ရှရသ ဝင့်ရငွရှဖခင့်ေး သမဟို
ို ော့ တ့် SNAP ၊

Medicaid သမဟို
ို ော့ တ့် Lifeline အစရှသည့်ော့ အခ ျို့အရထ က့်အကူဖ
▪

အစီအစဉ်မ ေးတွင့် ါဝင့်ရနဖခင့်ေး

အခမဲော့နင
ှ ့်ော့ ရစ ေးရလ ော့ ရက င့်ေးရနလည့်
စ အစီအစဉ် သမဟို
ို ော့ တ့် ရက င့်ေးမနက့်စ အစီအစဉ်ရအ က့်တွင့်
ော့
အက ေးခံစ ေးခွင့်ော့ ထ ေးဖခင့်ေး သမဟို
ို ော့ တ့် ၂၀၁၉-၂၀ ည သင့်နစ
ှ ့်တွင့် ထအ
ို က ေးခံစ ေးခွင့်ော့ ရှခဲော့ဖခင့်ေး
ိုခ ီေးဖမြှင့်န
ှ ့်အတွငေး့် ဖ ည့်ရထ င့်စို ဲလ့် ရထ က့် ံော့ရ ကေး တစ့်
ော့ စ

▪

လက့်ရှ

▪

၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ့် ရြရြ ့်ဝါရှလ ၂၉ က့်မှ စတင့်၍ အလို ့်အကိုင့်

့် ရှခဲော့သည့်

ိုေးံ ရှု ံေးဖခင့်ေး သမဟို
ို ော့ တ့် န ေးရနခွငရ
့်ော့ က င့်ော့ ဝင့်ရငွ

မ ေးစွ ရလ န
ော့ ည့်ေးသွ ေးဖခင့်ေးကို ရတွျို့ ကံ ခံစ ေးခဲော့ သည့် သိုမဟို
ော့ တ့်
▪

ါဝင့်သည့်ော့ ဘရ

ဘ
ော့ န့်ေး ဝန့်ရ

င့်မှုရ ေးသူ၏ လက့်ရှ ဝင့်ရငွနည့်ေး သမဟို
ို ော့ တ့် ကိုဗစ့်-၁၉ အစီအစဉ်တစ့်ခိုအတွက့်

သတ့်မှတ့်ခ က့်မ ေးနှင့်ော့ ကိုက့်ညီသည့်။

၈၃၃-၅၁၁-၀၃၁၁ ကို ခ ေါ်ဆပ
ို ါ
or www.fcc.gov/broadbandbenefit တွင ် အခ ေးခပေါ် ဘခ
ရ ခ ွပါ

်ော့ ခ က င်ေး အ ျက်အလက်မျ ေးကို
ော့ဘန်ေး အကျ ေး ံစ ေး ွငအ

အခ ေးခပေါ် ဘခ

ဘ
ော့ န်ေး အကျ ေး ံစ ေး ွင ်ော့

သံေးို စွသ
ွဲ ူ အ ျက်အလက်

သံိုေးစွဲသူ အရမေးမ ေး ရမေးခွနေး့် မ ေးနှင့်ော့ အဖခ ေးအစီအစဉ် င့်ေးဖမစ့်မ ေးအတွက့် www.fcc.gov/broadbandbenefit တွင့်
ကညော့့်ရှု ါ။
ခလ က်ထ ေး န် နည်ေးလမ်ေး သံေးို သွယ်
၁။ ရလ က့်ထ ေး န့် လို ့်ငန့်ေးစဉ်နှင့်ော့ တ့်သက့်ပ ီေး သရှနင
ို ့် န့် ပါဝင်သည်ော့ သင်နစ်သက်

ဘခ

ော့ဘန်ေး

ဝန်ခဆ င်မှုခပေးသူကို တက
ို ရ
် ို က် ဆက်သယ
ွ ပ
် ါ။
၂။ အွနလ
့် ိုငေး့် မှ ရလ က့်ထ ေး န့်နင
ှ ့်ော့ သင့်အ
ော့ နီေးရှ ါဝင့်သည့်ော့ ဝန့်ရ

င့်မှုရ ေးသူမ ေးကို ရှ ရြွ န့်

GetEmergencyBroadband.org သ ို သွ
ော့ ေးပါ။
၃။ စ ဖ င်ော့ ခလ က်ထ ေး န်အတွက် ၈၃၃-၅၁၁-၀၃၁၁ ကို ခ ေါ်ဆပို ပေး သတ့်မှတ့်ခ က့်ဖ ည့်ော့မှီရ က င့်ေး
အရထ က့်အထ ေးနှငအ
့်ော့ တူ ရအ က့် ါ လ ့်စ သို ဖော့ န့် ို ော့ ါ အရ ေးရ ေါ် ဘရ

ဘ
ော့ န့်ေး ကူညီရ ေးစင့်တ

P.O. Box 7081
London, KY 40742

၈၃၃-၅၁၁-၀၃၁၁ ကို ခ ေါ်ဆပ
ို ါ
or www.fcc.gov/broadbandbenefit တွင ် အခ ေးခပေါ် ဘခ
ရ ခ ွပါ

်ော့ ခ က င်ေး အ ျက်အလက်မျ ေးကို
ော့ဘန်ေး အကျ ေး ံစ ေး ွငအ

