
 
 
 
 
 

Affordable Connectvity Program (ACP) 
 
Ano ang Affordable Connectivity Program (ACP)? 

● Ang Affordable Connectivity Program (ACP) ay isang broadband subsidy program na pinangangasiwaan ng FCC. 
Maaaring maging karapatdapat ang bawat isa at sambahayan na makatanggap ng buwanang kredito upang 
mabawi ang halaga ng mga subscription sa broadband internet. 

 
Ano ang Saklaw ng Affordable Connectivity Program (ACP)? 
● Ang bawat sambahayan ay tumatanggap ng kredito na hanggang $30 bawat buwan para sa mga serbisyo ng 

broadband para sa mga sambahayan ($75 bawat buwan para sa mga sambahayan sa mga lupain ng tribo). Kung 
pipiliin ng consumer ang karapat-dapat na plano ng serbisyo na regular na nagkakahalaga ng $30 buwan o mas 
mababa, matatanggap ng consumer ang serbisyong iyon nang libre. 

● Maaaring malapat ang mga kredito sa mga naka-bundle na serbisyo na kinabibilangan ng internet, boses, o text 
at/o mga service package na may kasamang kagamitan tulad ng mga router, modem, o hotspot. Maaaring 
walang kasamang cable TV ang mga naka-bundle na serbisyo. 

● Ang mga karapat-dapat na sambahayan ay maaari ding makatanggap ng isang beses na $100 na benepisyo para 
sa mga device gaya ng mga laptop at tablet, kung ang sambahayan ay nag-aambag sa pagitan ng $10-50 sa 
presyo. 

 
Mga Kinakailangan sa Karapatdapat sa ACP? 
● Ang isang sambahayan ay itinuturing na karapat-dapat kung ito ay nakakatugon sa isa sa mga sumusunod na 

karapatdapat: 

o Ang kita ay nasa o mas mababa sa 200% ng Federal Poverty Guidelines 

o Hindi bababa sa isang miyembro ng sambahayan ang tumatanggap ng Federal Pell Grant sa kasalukuyang 
taon ng award 

o Hindi bababa sa isang miyembro ng sambahayan ang tumatanggap ng libre/binawasang tanghalian/almusal 

o Hindi bababa sa isang miyembro ng sambahayan ang karapatdapat sa ilang partikular na programa ng tulong 
gaya ng SNAP, Medicaid, Federal Public Housing Assistance, SSI, WIC, o Lifeline. 

o Hindi bababa sa isang miyembro ng sambahayan ang lumahok sa isang partikular na mga programa ng Tribal. 

o Hindi bababa sa isang miyembro ng sambahayan ang karapatdapat para sa kasalukuyang programa para sa 
mababa ang kita ng isang service provider 

● Ang mga kasalukuyang hindi pa nababayarang bayarin sa isang service provider ay hindi nag-aalis ng pagiging 
karapatdapat ng isang sambahayan. 

 

Proseso ng Pagpaparehistro? 
● Karamihan sa mga tatanggap ng Emergency Broadband Benefit (EBB) ay hindi na kailangang gumawa ng 

anumang aksyon para makapag-enroll sa ACP. Gayunpaman, ang mga sambahayan na kwalipikado para sa EBB 

https://acpbenefit.org/do-i-qualify/
https://acpbenefit.org/do-i-qualify/


dahil sa malaking pagkawala ng kita o sa pamamagitan ng isang programa ng COVID-19 ay dapat na muling mag-
qualify. 

● Ang mga kasalukuyang kalahok sa Lifeline ay dapat magparehistro upang mag-opt-in sa ACP, ngunit hindi 
kailangang magbigay ng karagdagang dokumentasyon. 

● Maaaring mag-sign up ang mga bagong aplikante para sa ACP sa pamamagitan ng pagpunta sa ACPBenefit.org at 
magsumite ng aplikasyon online o sa pamamagitan ng koreo sa: ACP Support Center PO Box 7081 London, KY 
40742. Dapat ibigay ng mga aplikante ang kanilang buong pangalan, petsa ng kapanganakan, address at ISA sa 
mga sumusunod na mga dokumento: SSN, Tribal Identification Number, Government-Issued ID, Passport, 
Certificate of U.S Citizenship o Naturalization, Permanent Residence Card o Green Card, Driver's License, o 
Taxpayer Identification Number (ITIN) para sa mga layunin ng pagpapatunay  ng pagkakakilanlan. 

● Hindi kailangan ng Social Security Number para sa pagiging karapat-dapat 

 


