
 
 
 
 
 

Tờ Thông Tin ve Affordable Connectivity Program 
(ACP), Chương Trình Kết Nối Internet với Giá hợp lý 
 
Affordable Connectivity Program (ACP), Chương Trình Kết Nối Internet với Giá hợp lý là gì? 
 

• Chương Trình Kết Nối Internet với Giá hợp lý (ACP) là chương trình trợ cấp băng thông rộng do FCC quản lý. 
Những cá nhân và gia đình có nhu cầu có thể tiếp nhận một khoản tín dụng hàng tháng để hỗ trợ chi phí đăng 
ký băng thông rộng Internet 

 
Chương Trình Kết Nối Internet với Giá hợp lý (ACP) bao gồm những gì? 
 

• Mỗi gia đình sẽ nhận được khoản tín dụng tới $30/tháng để tiêu dùng cho băng thông rộng Internet ($75/tháng 
cho các hộ gia đình thuộc các vùng bộ lạc). Gia đình nào chọn dịch vụ Internet có giá $30/tháng trở xuống sẽ 
được miễn phí dịch vụ đó.  

• Các khoản tín dụng có thể áp dụng cho các dịch vụ đi kèm bao gồm internet, lời nhắn thoại hoặc tin nhắn văn 
bản và các dịch vụ bao gồm thiết bị như bộ định tuyến, Bộ điều giải hoặc điểm truy cập. Các dịch vụ đi kèm 
không được bao gồm truyền hình cáp.  

• Các gia đình đủ điều kiện cũng có thể nhận được khoản trợ cấp một lần với mức $100 khi mua các dụng cụ như 
máy tính xách tay và máy tính bảng, nếu gia đình đóng góp $10-50 tiền riêng khi mua dụng cụ 

 
Những người nào đủ điều kiện tiếp nhận ACP? 
 
• Gia đình đủ điều kiện nếu đáp ứng một trong các tiêu chí sau:  

o Có thu nhập dưới 200% quy định trong Federal Poverty Guidelines (Các Quy Định Hướng Dẫn của Liên Bang 
về Diện Nghèo Khó) 

o Có ít nhất một thành viên trong gia đình được nhận Federal Pell Grant (Tài Trợ Pell của Liên Bang) trong 
năm nay 

o Có ít nhất một thành viên trong gia đình được nhận free/reduced lunch/breakfast (chương trình ăn trưa/ăn 
sáng miễn phí/giảm giá) 

o Có ít nhất một thành viên trong gia đình đủ điều kiện tiếp nhận các chương trình hỗ trợ nhất định (Chương 
Trình Trợ Cấp Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP), Medicaid, Hỗ Trợ Nhà Ở Công của Liên Bang (Federal Public 
Housing Assistance), Trợ Cấp An Sinh Xã Hội (SSI), WIC, Lifeline) 

o Có ít nhất một thành viên trong gia đình tham gia trong các chương trình Bộ Lạc (Hỗ Trợ Chung của Bureau 
of Indian Affairs, Tribal Head Start, Chương Trình Trợ Cấp Dinh Dưỡng Bổ Sung Bộ Lạc (Tribal SNAP), và 
Chương Trình cấp phát thực phẩm) 

o Có ít nhất một thành viên trong gia đình đủ điều kiện tiếp nhận chương trình của công ty cung cấp băng 
thông rộng dành cho người có thu nhập thấp 

• Việc gia đình nợ tiền của nhà cung cấp dịch vụ không ảnh hưởng đến điều kiện tiếp nhận ACP 

 
Quy Trình Đăng Ký Như Thế Nào?  
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• Hầu hết những người nhận Phúc Lợi Băng Thông Rộng Khẩn Cấp (EBB) sẽ không cần thực hiện bất kỳ hành động 
nào để đăng ký tham gia ACP. Nhưng các gia đình đủ điều kiện tiếp nhận EBB vì lý do mất thu nhập lớn hoặc thông 
qua chương trình COVID-19 phải chứng minh họ đủ điều kiện. 

• Những người tham gia chương trình Lifeline hiện tại phải đăng ký tham gia ACP, nhưng không cần cung cấp hồ sơ 
bổ sung. 

• Những người tham gia lần đầu có thể đăng ký tham gia ACP bằng cách truy cập ACPBenefit.org và gửi đơn đăng ký 
trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ: ACP Support Center PO Box 7081 London, KY 40742.  

• Người đăng ký tham gia cần cung cấp tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và một trong các giấy tờ sau: Số An 
Sinh Xã Hội (SSN), Số Định Danh Bộ Lạc, ID Do Chính Phủ Cấp, Hộ Chiếu, Giấy Chứng Nhận Quốc Tịch hoặc Nhập 
Tịch Hoa Kỳ, Thẻ Thường Trú hay Thẻ Thường Trú Nhân (Thẻ Xanh), Giấy Phép Lái Xe hoặc Số Định Danh Người Nộp 
Thuế (ITIN) để xác minh danh tính. 

• Không bắt buộc có Số An Sinh Xã Hội để đủ điều kiện tham gia 

 


