AFFORDABLE FAST
HOME INTERNET
FOR ALL FAMILIES

APPLY
TODAY

HOME INTERNET

MONTH
$30 /ACP
Discount

Receive $30 a month high-speed Internet
discount with the federally funded
Affordable Connectivity Program (ACP).

Eligibility for affordable Home Internet service
if someone in your home participates in one of
the following programs:

The Federal Communications Commission
started a long-term program to help eligible
families pay for Home Internet service. The
Affordable Connectivity Program (ACP) includes
up to $30 a month discount on Home Internet
service.

FCC Lifeline

APPLY NOW

Medi-Cal or Supplemental Security Income (SSI)

Step 1:

Pell Grant

See if your household fits into any eligible categories.

WIC (Women, Infants & Children)

Check if you qualify for the Affordable Connectivity
Program

Step 2:

Apply for the Affordable Connectivity Program (see
link below)
Choose how you want to apply and submit all necessary
documents.

Step 3:

Find a Broadband Provider Near You

Use the search tool www.everyoneon.org/CETF in the
application to find a company that offers ACP discounts. Many
Home Internet providers have offers from $10 to $23 a month.
Learn more by asking the provider you choose or call us.
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CEP Designated School by NSLP (National School
Lunch Program)
CalFresh or SNAP

Or has a Household Income of $53,000 or less
for a family of 4 (add $9,000 per additional family
member)
Note: The Internet Service Provider cannot require a waiting period
before applying the ACP discount. You can keep the Lifeline benefit
for a mobile phone and get ACP for a discount on Home Internet
service.

www.internetforallnow.org/applytoday
Call 866-696-8748 to apply today!

INTERNET Ở NHÀ
NHANH GIÁ PHẢI CHĂNG
CHO MỌI GIA ĐÌNH
INTERNET Ở NHÀ

Nạp Đơn Giảm Giá ACP
Ngay Hôm Nay

Được giảm giá $30/tháng cho dịch vụ
Internet vận-tốc-nhanh với
‘Chương Trình Kết Nối Giá Phải Chăng
- Affordable Connectivity Program’ (ACP)
do liên bang tài trợ.
Ủy Ban Liên Lạc Thông Tin Liên Bang (Federal Communication Commission) đã bắt đầu một chương trình dài hạn
giúp những gia đình hội đủ tiêu chuẩn trả tiền dịch vụ
Internet Ở Nhà. ‘Chương Trình Kết Nối Giá Phải Chăng Affordable Connectivity Program’ (ACP) gồm việc giảm giá
tới $30/tháng cho dịch vụ Internet Ở Nhà.

NẠP ĐƠN NGAY BÂY GIỜ
Bước 1

Xem coi quý vị có Đủ Tiêu Chuẩn hưởng Chương Trình
Kết Nối Giá Phải Chăng (ACP) hay không
Xem coi gia đình quý vị có nằm vào trường hợp đủ
điều kiện nào không.

Bước 2

Nạp đơn xin hưởng Chương Trình Kết Nối
Giá Phải Chăng (ACP) (xem ‘nối kết - link’ bên dưới)
Chọn xem quý vị muốn nạp đơn theo lối nào và gửi tất cả
mọi tài liệu cần thiết.

Bước 3

Tìm một Công Ty Cung Cấp Broadband Provider Gần
Quý Vị
Sử dụng ‘công cụ tìm kiếm - search tool’
www.everyoneon.org/CETF
trong đơn xin để tìm một công ty có cống hiến giảm giá
ACP. Nhiều công ty Cung Cấp Internet Ở Nhà có những
cống hiến giảm giá từ $10 tới $23 một tháng. Xin hãy
tìm hiểu thêm bằng cách hỏi công ty cung cấp mà quý vị
chọn hay gọi cho chúng tôi.
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30 /THÁNG

$

Đủ tiêu chuẩn hưởng dịch vụ Internet Ở Nhà
với giá hợp khả năng nếu có người trong nhà
quí vị tham gia vào một trong những
chương trình sau đây:
Lifeline của FCC
Trường được chỉ định CEP bởi NSLP (National School
Lunch Program - Chương trình Ăn Trưa Tại Trường)
CalFresh (food stamp) hay Chương trình Hỗ Trợ
Dinh Dưỡng Bổ Sung (Supplemental Nutrition Assistance
Program - SNAP)
Medi-Cal hay Supplemental Security Income (SSI)
Trợ Cấp Pell Grant
Trợ Cấp Dinh Dưỡng WIC (Women, Infants & Children Phụ Nữ, Sơ Sinh & Con Nhỏ)
Hay có Thu Nhập Cả Nhà từ $53,000 trở xuống cho
một gia đình 4 người (cộng thêm $9,000 cho mỗi người
có thêm)
Ghi chú: Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ Internet (Internet Service Provider) không thể

đòi hỏi một giai đoạn chờ đợi trước khi nạp đơn xin giảm giá ACP. Quý vị có thể giữ
quyền lợi Lifeline của mình cho một điện thoại di động và xin hưởng ACP để được
giảm giá cho dịch vụ Internet Ở Nhà của mình.

www.internetforallnow.org/viet
Gọi 866-696-8748 để nạp đơn
ngay hôm nay!

