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Hai  bước  để  đăng  ký

GIÁ  CẢ  PHẢI  CHĂNG

KẾT  NỐI
CHƯƠNG  TRÌNH

Một  số  nhà  cung  cấp  có  thể  có  một  ứng  dụng  thay  thế  mà  họ  sẽ  yêu  cầu  bạn  hoàn  thành.  Các  hộ  gia  đình  đủ  điều  kiện  phải  vừa  đăng  ký  
chương  trình  vừa  liên  hệ  với  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  tham  gia  để  chọn  gói  dịch  vụ.

Truy  cập  AffordableConnectivity.gov  để  gửi  đơn  đăng  ký  hoặc  in  đơn  đăng  ký  qua  thư.

Liên  hệ  với  nhà  cung  cấp  ưu  tiên  tham  gia  của  bạn  để  chọn  một  gói  đủ  điều  kiện  và  áp  dụng  

chiết  khấu  cho  hóa  đơn  của  bạn.

Gọi  877-384-2575

Nếu  câu  trả  lời  là  Có,  hộ  gia  đình  của  bạn  đủ  điều  kiện  cho  Chương  trình  Kết  nối  Hợp  túi  tiền.

Học  sinh  của  bạn  có  tham  gia  Chương  trình  Bữa  trưa  Miễn  phí  và  Giảm  giá  hay  Chương  trình  Bữa  sáng  tại  Trường,  bao  gồm  thông  

qua  Điều  khoản  Đủ  điều  kiện  Cộng  đồng  USDA  không?

Truy  cập  AffordableConnectivity.gov

Bạn  có  thể  đủ  điều  kiện  nếu  học  sinh  của  bạn  nhận  được  bữa  trưa  hoặc  bữa  sáng  miễn  phí  hoặc  giảm  giá  tại  trường!

Những  người  tham  gia  chương  trình  Lifeline  cũng  tự  động  đủ  điều  kiện  cho  Chương  trình  Kết  nối  Giá  cả  phải  chăng.

Chương  trình  Kết  nối  Giá  cả  phải  chăng  cung  cấp  cho  các  hộ  gia  đình  đủ  điều  kiện  được  chiết  khấu  tới  30  đô  la  cho  hóa  đơn  internet  

hàng  tháng  của  họ  hoặc  giảm  giá  75  đô  la /  tháng  cho  các  vùng  đất  của  Bộ  lạc.  Nó  cũng  cung  cấp  chiết  khấu  một  lần  lên  tới  100  đô  

la  cho  máy  tính  xách  tay,  máy  tính  để  bàn  hoặc  máy  tính  bảng  được  mua  thông  qua  một  nhà  cung  cấp  tham  gia  khi  hộ  gia  đình  đủ  điều  

kiện  đóng  góp  ít  nhất  10  đô  la  nhưng  dưới  50  đô  la  cho  việc  mua  hàng.

Bạn  cũng  có  thể  đủ  điều  kiện  nếu  thu  nhập  hộ  gia  đình  bằng  hoặc  dưới  200%  của  Nguyên  tắc  Nghèo  đói  của  Liên  bang  hoặc  một  

thành  viên  của  hộ  gia  đình  tham  gia  vào  các  chương  trình  hỗ  trợ  liên  bang  nhất  định,  chẳng  hạn  như  SNAP,  Medicaid,  SSI  hoặc  

WIC,  hoặc  các  chương  trình  hỗ  trợ  Bộ  lạc.

TRUY  CẬP  INTERNET  TRANG  CHỦ  LÀ  QUAN  TRỌNG  ĐỐI  VỚI  THÀNH  CÔNG  CỦA  MỌI  HỌC  SINH.
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