
 

 
Để biết thêm thông tin về Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng: 

Gọi 877-384-2575  
 Hoặc ghé thăm fcc.gov/ACP  

 

   Chương trình Kết nối  
   Giá phải chăng 

Chương trình Kết nối Giá phải chăng là một chương trình của FCC mà mà giúp kết nối các gia 
đình và hộ gia đình gặp khó khăn trong việc chi trả dịch vụ internet. 
 
Chương trình Kết nối Giá phải chăng cung cấp: 
 

▪ Khoản giảm trừ lên đến $30/tháng cho dịch vụ internet; 
▪ Khoản giảm trừ lên đến $75/tháng cho các hộ gia đình sống tại các vùng đất được công 

nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa; và 
▪ Một khoản giảm trừ một lần duy nhất lên đến $100 cho một máy tính xách tay, máy tính 

để bàn, hoặc máy tính bảng được mua thông qua một nhà cung cấp có tham gia 
chương trình nếu hộ gia đình thanh toán số tiền mua hàng từ trên $10 nhưng đến dưới 
$50. 

 
Chương trình Kết nối Giá phải chăng được giới hạn cho khoản giảm trừ cho một dịch vụ theo 
tháng và khoản giảm trừ cho một thiết bị cho mỗi hộ gia đình. 
 
Ai Đủ điều kiện? 
 
Một hộ gia đình sẽ đủ điều kiện hưởng phúc lợi nếu một thành viên trong hộ gia đình đáp ứng 
được tối thiểu một trong những tiêu chí dưới đây: 
 

▪ Có thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức 200% căn cứ theo Quy tắc Chuẩn nghèo Liên 
bang; 

▪ Có tham gia các chương trình hỗ trợ nhất định, như là SNAP, Medicaid, Hỗ trợ Nhà ở 
Công cộng Liên bang, SSI, WIC, hoặc Lifeline; 

▪ Có tham gia các chương trình riêng biệt cho Bộ lạc da đỏ bản địa, như là Cục Hỗ trợ 
Chung về các Vấn đề của Thổ dân châu Mỹ; TANF cho Bộ lạc da đỏ bản địa, hoặc 
Chương trình Phân phối Lương thực trên các Biệt khu Thổ dân châu Mỹ; 

▪ Được chấp thuận để hưởng các phúc lợi theo chương trình bữa trưa hoặc bữa sáng 
miễn phí hoặc giảm giá tại trường học, bao gồm việc được hưởng thông qua Quỹ dự 
Phòng Tiêu chuẩn Cộng đồng của USDA; 

▪ Đã nhận Trợ cấp Liên bang dành cho Sinh viên có Thu nhập thấp trong năm tặng 
thưởng hiện tại; hoặc 

▪ Đáp ứng được những tiêu chí lựa chọn cho chương trình thu nhập thấp được chấp 
thuận của một nhà cung cấp dịch vụ internet có tham gia chương trình. 

 
Tham khảo fcc.gov/ACP để xem Câu Hỏi Thường Gặp Của Người Tiêu Dùng và các tài 
nguyên khác về chương trình. 
 
Hai-Bước để Tham gia 
 

1. Truy cập vào trang AffordableConnectivity.gov để nộp một bản đăng ký hoặc in một bản 
đăng ký qua thư; và 

https://www.fcc.gov/affordable-connectivity-program
https://aspe.hhs.gov/topics/poverty-economic-mobility/poverty-guidelines
https://aspe.hhs.gov/topics/poverty-economic-mobility/poverty-guidelines
http://www.fcc.gov/lifeline-consumer
http://www.fcc.gov/acp
https://www.affordableconnectivity.gov/
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2. Liên hệ với nhà cung cấp ưa thích có tham gia chương trình của quý vị để lựa chọn một 
gói thích hợp và nhờ họ áp dụng khoản giảm trừ vào hóa đơn của quý vị. 

 
Một số nhà cung cấp có thể có một bản đăng ký thay thế mà họ sẽ yêu cầu quý vị điền hoàn 
chỉnh. 
 
Các hộ gia đình đủ điều kiện phải đồng thời đăng ký tham gia chương trình và liên hệ với 
một nhà cung cấp có tham gia chương trình để lựa chọn một gói dịch vụ. 
 


