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برنامج االتصال م�سور التكلفة - ورقة عمل برنامج ACP لأل�ة (نموذج لجنة االتصاالت الف�درال�ة تعل�مات 

 5646) الصفحة 1: حول برنامج االتصال م�سور التكلفة
ف بق�مة ACPالتكلفة ( برنامج االتصال م�سور  ا لألشخاص غ�ي القبليني ا شه��� ا أو  30) هو برنامج حكو�ي اتحادي يوفر خصم� ا أم��ك�� دوالر�

ف بق�مة  ا لألشخاص القبليني ا شه��� نت المشاركة، �قدم  75خصم� كات اإلن�ت نت. وحيثما يتوفر من �ث ا ع� خدمات اإلن�ت ا أم��ك�� دوالر�
ا لمرة واحدة ع� نامج خصم� ف ذوي الدخل المنخفض. كما يوفر برنامج ال�ب ا ع�  ACP جهاز متصل لتأه�ل المستهل�ني ا شه��� خصم�

ة جهاز متصل واحد ل�ل أ�ة.  ف نت وم�ي  اإلن�ت
 

 الغرض من ورقة العمل هذە
ة برنامج  ف ي عنوانك ع� م�ي

ئلة الواردة . ستساعدك اإلجابات ع� األسACPاستخدم ورقة العمل الخاصة باأل�ة إذا حصل شخص آخر �ف
ي عنوانك. 

ي معرفة ما إذا كان هناك أ��� من أ�ة واحدة �ف
 بورقة العمل �ف

 
 ما المقصود باأل�ة؟

ف ببعضهم). أ�مل  ا و�تشاركون الدخل والم�وفات (حىت لو لم �كونوا مرتبطني األ�ة �ي مجموعة من األشخاص الذين �ع�شون مع�
ي  لأل�ة ACPورقة عمل برنامج 

ي عنوانك. و�ذا شارك أ��� من شخص من أ�تك �ف
لتحد�د ما إذا كان يوجد أ��� من أ�ة مؤهلة �ف

 ال�ة ومن المقرر أن تفقد مزا�اك. ، فأنت بذلك تنتهك قواعد لجنة االتصاالت الف�در ACPبرنامج 
 أمثلة ع� األ�ة الواحدة: 

ة واحدة من مزا�ا برنامج  • ف ي م�ي
كا �ف ا هما أ�ة واحدة. �جب أن �ش�ت  . ACPالزوجان اللذان �ع�شان مع�

ة واحدة من مزا�ا برنامج  • ف ي م�ي
كا �ف ا هم أ�ة واحدة. �جب أن �ش�ت أحد الوالدين/الو�ي والطفل اللذان �ع�شان مع�

ACP . 
ا هم أ�ة واحدة.  • الشخص البالغ الذي �ع�ش مع األصدقاء أو العائلة الذين �دعمونه/�دعمونها مال��

ة واحدة من مزا�ا برنامج  ف ي م�ي
كوا �ف  . ACP�جب أن �ش�ت

 
 أمثلة ع� أ��� من أ�ة واحدة: 

ا ول�ن ال يتشاركون المال هم أر�ــع أ�. ب�مكان كل  • ي السكن �ع�شون مع�
ة واحدة، أر�عة رفقاء �ف ف منهما الحصول ع� م�ي

 .
ً

 أر�ــع مزا�ا إجما�
قَدم لهم ف�ه المساعدة المع�ش�ة ول�ن ال يتشاركون المال هم  30 •

ُ
ل ت ف ي م�ف

أ�ة.  30من كبار السن الذين �ع�شون �ف
ة واحدة، إجما�ي  ف ة.  30ب�مكان كل منهما الحصول ع� م�ي ف  م�ي

 
 نفقات األ�ة

�شمل نفقات األ�ة، ع� سب�ل المثال ال الح�، الطعام ونفقات الرعا�ة الصح�ة وتكلفة اإل�جار أو تتقاسم األ�ة الواحدة النفقات. 
 سداد الرهن العقاري الخاص بمكان إقامتك والمرافق. 

 
 الدخل

، والمعاشات ف االجتما�ي التقاعد�ة،  تتقاسم األ�ة الواحدة الدخل. �شمل الدخل الراتب، ومزا�ا المساعدة العامة، ومدفوعات التأمني
اث، والنفقة، ومدفوعات إعالة الطفل، ومزا�ا تع��ض العمال، والهدا�ا، وجوائز  ف القدا�، والم�ي وتع��ضات البطالة، ومزا�ا المحار�ني

 ال�انص�ب. 
 

 : المعلومات الخاصة بك2الصفحة 
ة والح�ب األسود   لملء هذا النموذج. جميع الحقول مطل��ة ما لم �ذكر خالف ذلك. استخدم فقط األحرف ال�ب�ي

ي ال�امل؟ .1
ي مجموعة  ما اسمك القانوين

ي �ف
ي السطر الثايف

ي السطر األول، واالسم األوسط (اخت�اري) �ف
أدخل اسمك األول �ف

ي مجموعة الم��عات 
ي �ف

ي السطر الثايف
ا) �ف ف أي الحقة (اخت�ار�� ي السطر الثالث. قم بتضمني

الم��عات األو�، ثم اسم العائلة �ف
ي المستندات الرسم�ة. تجنب استخدام اسم مستعار. الثان�ة. 

ي ال�امل الذي �ستخدمه �ف
 يُ ر�ب استخدام اسمك القانويف

لك؟ .2 ن لك. �جب أن �كون هذا هو العنوان الذي ستتل�ت ف�ه الخدمة وال �مكن أن �كون ما عنوان م�ن ف صندوق  أدخل عنوان م�ف
ي السطر األو 

ي بالمجموعة ب��د. �جب أن يتضمن رقم الشارع واسمه �ف
ي السطر الثايف

ل، ورقم الشقة أو الوحدة (إن وجد) �ف

https://affordableconnectivity.gov/
https://www.affordableconnectivity.gov/wp-content/uploads/lifeline/images/ACP-Household-Worksheet-English.pdf


ي السطر الثالث 
ي بالمجموعة الثان�ة من الم��عات، واختصار الوال�ة �ف

ي السطر الثايف
األو� من الم��عات، وكذلك المدينة �ف

ي السطر الثالث بالمجموعة الثان�ة من ال
�دي �ف  م��عات. بالمجموعة األو� من الم��عات، والرمز ال�ب

 
نت  كة اإلن�ت ا، ف�جب عل�ك إخطار �ث ي غضون  ACPإذا تغ�ي عنوانك الحق�

ا وسُ�طلب منك إ�مال ورقة  30الخاصة بك �ف يوم�
ي نفس العنوان وتتل�ت مزا�ا برنامج 

 . ACPعمل األ�ة األخرى إذا كانت أ�ة أخرى تق�م �ف
 

 : هل �مكنك التقد�م؟3الصفحة 
نامج االتصال م�سور التكلفةاتبع شجرة القرار هذە لتأ��د   ل�ب

ً
 . ما إذا كنت مؤه�

 هل تع�ش مع شخص بالغ آخر؟ .1
، أو  18حدد "نعم" (الم��ــع األول) إذا كنت تع�ش مع شخص بالغ آخر. البالغون هم أشخاص يبلغون من العمر  ا أو أ��� عام�

، أو الوالد، أو ا �ي
ف �ك الم�ف ي هم قا�ون متحررون. قد �شمل هذا الزوج، أو ال�ث

، أو الشخص البالغ �ف ف البن أو االبنة البالغني
 . ي

 عائلتك، أو رفيق السكن البالغ، وما إ� ذلك. انتقل إ� القسم الثايف
 أو

) إذا كنت ال تع�ش مع شخص بالغ آخر. إذا حددت "ال"، ف�مكنك التقدم بطلب للحصول ع� مزا�ا  ي
حدد "ال" (الم��ــع الثايف

ف هذا القسم لإلشارة إ� أنه �مكنك التقدم بطلب للحصول ع� مزا�ا . ُير�ب تحد�د الم��ــع الACPبرنامج  موجود ع� �مني
 . انتقل إ� القسم الرابع. ACPبرنامج 

 
 ؟ACPهل �حصلون ع� مزا�ا  .2

ي القسم األول: 
 إذا حددت "نعم" �ف

ي القسم ACPإذا كان الشخص البالغ الذي تع�ش معه يتل�ت مزا�ا 
. انتقل إ� ، فحدد "نعم" (الم��ــع األول) �ف ي

الثايف
 القسم الثالث. 

 أو
. ُير�ب ACPإذا كان الشخص البالغ الذي تع�ش معه ال يتل�ت مزا�ا  ي

ي القسم الثايف
) �ف ي

، فحدد "ال" (الم��ــع الثايف
ف هذا القسم لإلشارة إ� أنه �مكنك التقدم بطلب للحصول ع� مزا�ا برنامج  تحد�د الم��ــع الموجود ع� �مني

 التكلفة. انتقل إ� القسم الرابع. االتصال م�سور 
 

 هل تتقاسم معهم المال (الدخل والم�وفات)؟ .3
 : ي

ي القسم الثايف
 إذا حددت "نعم" �ف

ي أ�تك تتشاركان المال (الدخل والم�وفات)، فحدد "نعم" (الم��ــع األول). 
إذا كنت أنت والشخص البالغ اآلخر �ف

ا، فعل�ك تحد�د "نعم" لهذا السؤال. أنت  قد تكون هذە تكلفة الفوات�ي والطعام وما إ� ذلك وج� ف والدخل. إذا كنت م�ت
ة. ُ�سمح لك فقط  ف نامج االتصال م�سور التكلفة ألن أحد أفراد أ�تك �حصل بالفعل ع� هذە الم�ي غ�ي مؤهل ل�ب

ة واحدة من برنامج  ف ي الجز  ACPبالحصول ع� م�ي
ء ل�ل أ�ة، ول�س ل�ل شخص. ُير�ب تحد�د الم��ــع الموجود �ف

نامج  ي ورقة العمل ACPالسف�ي من هذا القسم لإلشارة إ� أنك غ�ي مؤهل ل�ب
ء آخر �ف ي

ف عل�ك الق�ام بأي �ث . ال يتعني
 هذە. 

 أو
 .( ي

ي أ�تك المال (الدخل والم�وفات)، فحدد "ال" (الم��ــع الثايف
إذا لم �شارك أنت والشخص البالغ اآلخر �ف
ي عنوان مع أ��� من أ�ة واحدة ولم تحصل أ�تك . أنACP�مكنك التقدم بطلب للحصول ع� مزا�ا 

ت تع�ش �ف
ف هذا القسم لإلشارة إ� أنه �مكنك التقدم  ACPع� مزا�ا برنامج  حىت اآلن. ُير�ب تحد�د الم��ــع الموجود ع� �مني

 . انتقل إ� القسم الرابع. ACPبطلب للحصول ع� مزا�ا برنامج 
 

 �ه ع� أفضل وجه: حدد الم��ــع الذي �صف المكان الذي تع�ش ف .4
ي  •  مبىف سكىف
ل أل�ة واحدة • ف  م�ف
ف أو مرفق رعا�ة لذوي اإلعاقة) •  منشأة سكن�ة (مثل دار لرعا�ة المسنني
 سكن أو مأوى متنقل •
ي المساحة المتوفرة. انتقل إ� القسم  •

ت هذا، ُير�ب الوصف �ف غ�ي ذلك. إذا اخ�ت
 الخامس. 



ل أ�ة واحدة وتقدمت ثالث أ�  .5 ف ي م�ف
، كما هو موضح أعالە، بطلب للحصول ع� مزا�ا إذا كنت تع�ش �ف اقتصاد�ة أو أ���

ACP ي األ�ة االقتصاد�ة
ي السطر األول وعدد األشخاص �ف

ي العنوان الموجود �ف
�ب تحد�د عدد األفراد الذين �ق�مون �ف ، ف�يُ

ا. انتقل إ� القسم السادس. 
�
. خالف ذلك، اتركه فارغ ي

ي السطر الثايف
 �ف

 
 و��ان قانون الخصوص�ة: االتفاق�ة 4الصفحة 

(انظر أدناە للحصول ع� م��ٍد من  3ُير�ب التوقيع باألحرف األو� ع� االتفاق�ة (االتفاق�ات) المطل��ة بناًء ع� ردودك من الصفحة 
م�سور  اإلرشادات)، ثم التوقيع وكتابة التار�ــــخ ع� ورقة العمل هذە. قم ب�رسال ورقة العمل هذە مع نموذج طلب برنامج االتصال

 التكلفة. 
 

ي تنطبق عل�ك:   قم بالتوقيع باألحرف األو� ع� العبارة (العبارات) الىت
A. 6 �وأجبت بـ "ال" ع� السؤال الثالث، فقم بالتوقيع باألحرف األو�ي ع ، ي

ف األول والثايف . إذا أجبت بـ "نعم" ع� السؤالني
ي عنوان �ضم أ��� من أ�ة 

ي تف�د بأنك تع�ش �ف ا. انتقل إ� القسم السابع. العبارة أ الىت
�
 واحدة. خالف ذلك، اتركه فارغ

 
B. 7 ي تف�د بأنك ي أو الثالث، فقم بالتوقيع باألحرف األو� ع� العبارة "ب" الىت

. إذا أجبت بـ "ال" ع� السؤال األول أو الثايف
ة بFCCتدرك أن حد الفرد ل�ل أ�ة تحددە قاعدة لجنة االتصاالت الف�درال�ة ( ف رنامج االتصال م�سور ) وستفقد م�ي

ف الثامن والتاسع.  ا. انتقل إ� القسمني
�
ي حالة انتهاك هذە القاعدة. خالف ذلك، اتركه فارغ

 التكلفة الخاص بك �ف
 

 إذا قمت بالتوقيع باألحرف األو� ع� أحد األقسام الواردة أعالە أو كليهما، فقم بالتوقيع وكتابة التار�ــــخ ع� ورقة العمل هذە: 
  التوقيع:  .8

ِّ
 ع باسمك. وق

 أدخل تار�ــــخ اليوم.  تار�ــــخ اليوم:  .9
 

باالتصال بك ع� رقم الهاتف هذا من خالل رسالة صوت�ة تلقائ�ة  USACمن خالل تقد�م رقم هاتف، فإنك توافق ع� السماح لـ 
ات والتحديثات المهمة حول مزا�ا برنامج  ا أو رسالة نص�ة بالتذك�ي بالنسبة للرسائل النص�ة، الخاصة بك.  ACPأو مسجلة مسبق�

 يتم تطبيق مصار�ف إرسال الرسائل والب�انات. �مكنك إرسال رسالة نص�ة مفادها "إنهاء" إلنهاء خدمة الرسائل. 
 

كة   Universal Service Administrativeللحصول ع� أي استفسارات، ُير�ب االتصال ��ش
 : ي

ويف  AffordableConnectivity.gov الموقع اإلل��ت
 2575-384-877-1ع� الرقم  ACPالهاتف: �مكنك االتصال بمركز دعم برنامج 

  : ي
ويف �د اإلل��ت  ACPSupport@usac.orgال�ب

 
 ب�ان قانون الخصوص�ة

ي هذا النموذج. 
ي تدخلها �ن

 يوضح ب�ان قانون الخصوص�ة هذا ك�ف�ة استخدامنا للمعلومات الشخص�ة اليت
كة FCCقانون الخصوص�ة هو قانون يتطلب من لجنة االتصاالت الف�درال�ة (  Universal Service Administrative) و�ث

Company (USAC)  ما الذي سنفعله بهذە المعلومات بعد أن نجمعها. توضيح سبب طلبنا المعلومات الشخص�ة من األفراد و 
 

  . Rو E، الجزء الفر�ي 54الجزء  CFR 47؛ U.S.C. §254; 47 U.S.C. §1752 47 االختصاص: 
 

نامج  الغرض:  أو برامج مماثلة  Lifelineنحن نجمع هذە المعلومات الشخص�ة حىت نتمكن من التحقق من ه��تك وأهليتك ل�ب
ي برامج معينة للمزا�ا الحكوم�ة كمعاي�ي األهل�ة، مثل برنامج االتصال م�سور التكلفة. 

�ستخدم الدخل أو مشاركة المستهلك �ف
ي نظام نقوم بالوصول إ� معلوماتك الشخص�ة والحفا

إلشعار السجالت  Lifelineظ عليها واستخدامها بالط��قة الموضحة �ف
)SORNو (FCC/WCB-1  ي الحاالت

ا باسم برنامج مزا�ا النطاق الع��ض �ف و�رنامج االتصال م�سور التكلفة، المعروف سابق�
director/privacy-https://www.fcc.gov/managing- وكالهما متاح ع� الرابط  FCC/WCB-3الطارئة، و

Information#systems-act-rivacytransparency/p / . 
 

ي هذا النموذج مع أطراف أخرى ألغراض  االستخدامات الروتين�ة: 
ي تدخلها �ف �جوز لنا مشاركة المعلومات الشخص�ة الىت

 محددة، مثل: 

https://www.affordableconnectivity.gov/
mailto:ACPSupport@usac.org
https://www.fcc.gov/managing-director/privacy-transparency/privacy-act-Information#systems/
https://www.fcc.gov/managing-director/privacy-transparency/privacy-act-Information#systems/
https://www.fcc.gov/managing-director/privacy-transparency/privacy-act-Information#systems/


ي �شغ�ل برنامج  •
ف الذين �ساعدوننا �ف ي �ستخدم الدخل أو مشاركة المستهلك Lifelineالمقاولني امج المماثلة الىت  وال�ب

ي بعض برامج المزا�ا الحكوم�ة كمعاي�ي لألهل�ة، مثل برنامج االتصال م�سور التكلفة؛
 �ف

نامج  • ي تحد�د أهليتك ل�ب
ي �ساعدنا �ف ها من الوكاالت الحكوم�ة الف�درال�ة والخاصة بالوال�ة والوكاالت القبل�ة الىت غ�ي

Lifeline امج مماثلة �ستخدم الدخل أو مشاركة المست ي بعض برامج المزا�ا الحكوم�ة كمعاي�ي وكذلك أهليتك ل�ب
هلك �ف

 لألهل�ة، مثل برنامج االتصال م�سور التكلفة؛
ي إطار برنامج مشابه  •

كات االتصاالت وموفري النطاق الع��ض الذين �قدمون لك خدمة Lifeline وكذلك الخدمة �ف �ث
ي بعض برامج المزا�ا الف�درال�ة كمعاي�ي لألهل�ة، مثل برنامج االتصال م�سور 

�ستخدم الدخل أو مشاركة المستهلك �ف
 التكلفة؛

ي تم تف��ض لجنة االتصاالت الف�درال�ة ( • ) FCCالوكاالت الف�درال�ة األخرى أو الهيئات اإلدار�ة أو القضائ�ة األخرى الىت
 بالمثول أمامها؛

ف عندما �شتبه لجنة االتصاالت  • ي وجود خرق للمعلومات أو الوكاالت وال��انات واألشخاص المناسبني
الف�درال�ة �ف

 تؤكدە؛ و
نامج  • ي االنتها�ات المحتملة ل�ب

ف الذين �حققون �ف هم من المسؤولني وقواعد  Lifelineمسؤو�ي إنفاذ القانون وغ�ي
نامج األخرى.   ال�ب

 SORN و�رنامج االتصال م�سور التكلفة Lifeline SORN ي
ي قد �ستخدم بها معلوماتك �ف يتم ��ث قائمة كاملة بالطرق الىت

ي فقرة "الغرض" من هذا الب�ان. 
ي حاالت الطوارئ SORN) الموضح �ف

ا باسم برنامج مزا�ا النطاق الع��ض �ف  (المعروف سابق�
 

ي خدمات برنامج اإلفصاح: 
 لتل�ت

ً
ي نطلبها، ول�ن إذا لم تفعل ذلك، فلن تكون مؤه� ا بتقد�م المعلومات الىت  Lifelineلست مطالب�

، أو المزا�ا بموجب قواعد برنامج االتصال م�سور E، الجزء الفر�ي 54. الجزء C.F.R 47، قانون Lifelineب قواعد برنامج بموج
 . R، الجزء الفر�ي 54الجزء  . C.F.R 47التكلفة، القانون 
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