
 

၈၃၃-၅၁၁-၀၃၁၁ က ို ခ ေါ်ဆ ိုပါ  

or www.fcc.gov/broadbandbenefit တငွ ်အခ ေးခပေါ် ဘခ  ော့ဘန်ေး အကျ  ေး ံစ ေး ွင်ော့အခ က ငေ်း အ ျကအ်လက်မျ ေးက ို 

ရ  ခ ွပါ 

အခ ေးခပေါ် ဘခ  ော့ဘန်ေး အကျ  ေး ံစ ေး ွင်ော့ 

သံိုေးစွွဲသ ူအ ျကအ်လက် 

 

အရ ေးရ ေါ် ဘရ  ော့ဘန့်ေး အက   ေးခံစ ေးခွငော့့်သည့် က ိုဗစ့်-၁၉ က ့်ရ  ဂါ က လအတွင့်ေး ဘရ  ော့ဘန့်ေး အင့်တ နက့် 

ဝန့်ရ  င့်မှုက ို  ယူ န့် ကက  ေးစ ေးအ ေးထိုတ့်ရန ရသ  မ သ ေးစိုမ  ေးနငှော့့် အ မ့်ရထ င့်စိုမ  ေးက ို ကူညီရ ေး န့် ယ ယီ FCC 

အစီအစဉ် တစ့်  ့် ဖြစ့် ါသည့်။  

အရ ေးရ ေါ် ဘရ  ော့ဘန့်ေး အက   ေးခံစ ေးခွငော့့်မှ ရ ေးအ ့်သည့်မ  ေးမှ  -  

▪ ဘရ  ော့ဘန့်ေးဝန့်ရ  င့်မှုအတွက့် တစ့်လ ရလ  ော့ရစ ေး $50 အထ   န ိုင့်သည့်  

▪ သတ့်မှတ့်ခ က့်ဖ ညော့့်မီရသ  လူမ   ေးစို ကျွန့်ေးမ  ေးရ ေါ် ရှ  အ မ့်ရထ င့်စိုမ  ေးအတွက့် တစ့်လ ရလ  ော့ရစ ေး $75 အထ  

 န ိုင့်သည့်  

▪ အ မ့်ရထ င့်စိုသည့် ဝယ့်ယူတန့်ြ ိုေး $50 ထက့်နည့်ေးပ ီေး $10 ထက့်မ  ေးရအ င့်ေး  ါဝင့်ရ ေးရခ  ါက  ါဝင့်သည့်ော့ 

ဝန့်ရ  င့်မှုရ ေးသူမ  ေးမှတစ့် င့်ော့ ဝယ့်ယူရသ  လက့်ရတ ော့၊ ကွန့်ဖ ြူတ  သ ို ော့မဟိုတ့် တက့် လက့်အတွက့် 

တစ့်ကက မ့်တည့်ေးဖြစ့်ရသ  ရလ  ော့ရစ ေး $100 အထ   ရှ န ိုင့်သည့် 

အရ ေးရ ေါ် ဘရ  ော့ဘန့်ေး အက   ေးခံစ ေးခွငော့့်သည့် အ မ့်ရထ င့်စိုတစ့်စိုစီအတွက့် လစဉ်ဝန့်ရ  င့်မှု ရလ  ော့ရစ ေးတစ့်ကက မ့်နငှ့်ော့ 

စက့် စစည့်ေးရလ  ော့ရစ ေး တစ့်ကက မ့်သ   ယူန ိုင့် န့် ကန့် ော့သတ့်ထ ေး ါသည့်။  

 

ဘယသ်ခူတ ွ ယနူ ိုငသ်လွဲ? 

 

အ မ့်ရထ င့်စိုထမှဲ တစ့်ဦေးသည့် ရအ က့် ါ သတ့်မှတ့်ခ က့်မ  ေးထမှဲ တစ့်ခိုနငှော့့် က ိုက့်ညီ ါက  ယူန ိုင့် ါသည့် - 

 

▪ ဖ ည့်ရထ င့်စို  င့်ေး ဲမှု လမ့်ေးညွှန့်မ  ေး၏ ၁၃၅% တွင့် သ ို ော့မဟိုတ့် ရအ က့် ရှ ရသ  ဝင့်ရငရွှ ဖခင့်ေး သ ို ော့မဟိုတ့် SNAP ၊ 

Medicaid သ ို ော့မဟိုတ့် Lifeline အစရှ သည့်ော့ အခ   ျို့အရထ က့်အကူဖ   အစီအစဉ်မ  ေးတွင့်  ါဝင့်ရနဖခင့်ေး 

▪ အခမဲော့နငှော့့် ရစ ေးရလ  ော့ ရက  င့်ေးရန ော့လည့်စ အစီအစဉ် သ ို ော့မဟိုတ့် ရက  င့်ေးမနက့်စ အစီအစဉ်ရအ က့်တွင့် 

အက   ေးခံစ ေးခွင့်ော့  ထ ေးဖခင့်ေး သ ို ော့မဟိုတ့် ၂၀၁၉-၂၀  ည သင့်နစှ့်တွင့် ထ ိုအက   ေးခံစ ေးခွငော့့်  ရှ ခဲော့ဖခင့်ေး  

▪ လက့်ရှ   ိုခ ီေးဖမြှင့်ော့နစှ့်အတွင့်ေး ဖ ည့်ရထ င့်စို  ဲလ့် ရထ က့် ံော့ရ ကေး တစ့်  ့်  ရှ ခဲော့သည့် 

▪ ၂၀၂၀ ခိုနစှ့် ရြရြ ့်ဝါရှ လ ၂၉  က့်မှ စတင့်၍ အလို ့်အက ိုင့်  ံိုေးရှု ံေးဖခင့်ေး သ ို ော့မဟိုတ့် န ေးရနခွငော့့်ရ က င့်ော့ ဝင့်ရင ွ

မ  ေးစွ  ရလ  ော့နည့်ေးသွ ေးဖခင့်ေးက ို ရတွျို့  ကံ ခံစ ေးခဲော့ သည့် သ ို ော့မဟိုတ့်  

▪  ါဝင့်သည့်ော့ ဘရ  ော့ဘန့်ေး ဝန့်ရ  င့်မှုရ ေးသူ၏ လက့်ရှ  ဝင့်ရငနွည့်ေး သ ို ော့မဟိုတ့် က ိုဗစ့်-၁၉ အစီအစဉ်တစ့်ခိုအတွက့် 

သတ့်မှတ့်ခ က့်မ  ေးနငှော့့် က ိုက့်ညီသည့်။ 

https://www.fcc.gov/broadbandbenefit
https://www.fcc.gov/document/fcc-adopts-report-and-order-emergency-broadband-benefit-program-0
https://www.fcc.gov/document/fcc-adopts-report-and-order-emergency-broadband-benefit-program-0
http://www.fcc.gov/lifeline-consumer


 

၈၃၃-၅၁၁-၀၃၁၁ က ို ခ ေါ်ဆ ိုပါ  

or www.fcc.gov/broadbandbenefit တငွ ်အခ ေးခပေါ် ဘခ  ော့ဘန်ေး အကျ  ေး ံစ ေး ွင်ော့အခ က ငေ်း အ ျကအ်လက်မျ ေးက ို 

ရ  ခ ွပါ 

အခ ေးခပေါ် ဘခ  ော့ဘန်ေး အကျ  ေး ံစ ေး ွင်ော့ 

သံိုေးစွွဲသ ူအ ျကအ်လက် 

 

သံိုေးစဲွသူ အရမေးမ  ေး ရမေးခွန့်ေးမ  ေးနငှ့်ော့ အဖခ ေးအစီအစဉ် င့်ေးဖမစ့်မ  ေးအတွက့် www.fcc.gov/broadbandbenefit တွင့် 

 ကညော့့်ရှု ါ။ 

 

ခလ  ကထ် ေး န် နည်ေးလမ်ေး သံိုေးသယွ် 

 

၁။ ရလ  က့်ထ ေး န့် လို ့်ငန့်ေးစဉ်နငှော့့်  တ့်သက့်ပ ီေး သ ရှ န ိုင့် န့် ပါဝငသ်ည်ော့ သငန် စ်သက ်  ဘခ  ော့ဘန်ေး 

ဝန်ခဆ ငမ်ှုခပေးသကူ ို တ ိုကရ် ိုက် ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

 

၂။ အွန့်လ ိုင့်ေးမှ ရလ  က့်ထ ေး န့်နငှော့့် သင့်ော့အနေီးရှ   ါဝင့်သည့်ော့ ဝန့်ရ  င့်မှုရ ေးသူမ  ေးက ို ရှ ရြွ န့် 

GetEmergencyBroadband.org သ ို ော့ သ ွေးပါ။ 

 

၃။ စ ဖ င်ော့ ခလ  က်ထ ေး န်အတကွ ်၈၃၃-၅၁၁-၀၃၁၁ က ို ခ ေါ်ဆ ိုပပ ေး သတ့်မှတ့်ခ က့်ဖ ည့်ော့မီှရ က င့်ေး 

အရထ က့်အထ ေးနငှော့့်အတူ ရအ က့် ါ လ  ့်စ သ ို ော့ ဖ န့်  ို ော့ ါ -   

အရ ေးရ ေါ် ဘရ  ော့ဘန့်ေး ကူညီရ ေးစင့်တ   

P.O. Box 7081 

London, KY 40742 

https://www.fcc.gov/broadbandbenefit
http://www.fcc.gov/broadbandbenefit
http://getemergencybroadband.org/

