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 )5648تعلیمات نموذج إعادة توثیق الشھادة السنویة لبرنامج االتصال میسور التكلفة (نموذج ھیئة االتصاالت الفیدرالیة 
 

 : نبذة عن برنامج االتصال میسور التكلفة1الصفحة 
دوالًرا أمریكیًا   30ھو برنامج حكومي فیدیرالي یوفر خصًما شھریًا لألشخاص غیر القبلیین بقیمة  (ACP)برنامج االتصال میسور التكلفة 

دوالًرا أمریكیًا على خدمات اإلنترنت، حیثما یتوفر من شركات اإلنترنت المشاركة، كما   75أو خصًما شھریًا لألشخاص القبلیین بقیمة 
خصًما شھریًا   ACPكما یوفر برنامج  صل للمستھلكین المؤھلین ذوي الدخل المنخفض.یقدم البرنامج خصًما لمرة واحدة على جھاز مت

 على اإلنترنت ومیزة جھاز متصل واحد لكل أسرة.  
 

 القواعد 
دوالًرا لتغطیة تكلفة خدمة اإلنترنت   30إذا كنت مؤھًال، فقد تحصل أسرتك على إعانة شھریة من برنامج االتصال میسور التكلفة بقیمة 

دوالًرا إذا كنت مقیًما في المناطق القبلیة المؤھلة. ومن خالل البرنامج، قد تقدم شركة اإلنترنت الخاصة  75الخاصة بك وما یصل إلى 
دوالر لكمبیوتر مكتبي أو كمبیوتر لوحي أو كمبیوتر محمول مع دفع   100میزة لجھاز متصل باإلنترنت لمرة واحدة بقیمة بك أیًضا 

 دوالًرا. 50دوالرات ولكن أقل من  10تكالیف مشتركة مطلوبة بقیمة أكثر من 
 

احدة. یُسمح لك بالحصول على میزة واحدة من ال یمكن ألسرتك الحصول على میزة برنامج االتصال میسور التكلفة من أكثر من شركة و
 ولیس لكل فرد. برنامج االتصال میسور التكلفة لكل أسرة، 

 
التابع لھیئة االتصاالت الفیدرالیة. إذا كانت أسرتك مؤھلة لكال البرنامجین،   Lifelineبرنامج االتصال میسور التكلفة منفصل عن برنامج  

  Lifelineیمكنك التقدم للحصول على كلتا اإلعانتین على نفس الخدمة أو خدمة مختلفة. على سبیل المثال، یمكنك تطبیق میزة برنامج 
التكلفة على خدمة اإلنترنت في منزلك. كما یمكنك تطبیق إعانة  على خدمة الھاتف المحمول وكذلك تطبیق إعانة برنامج االتصال میسور

 واالتصال میسور التكلفة لدیك على خدمة إنترنت واحدة من نفس الشركة.   Lifelineبرنامجي 
 

أو لم تُعد   إذا لم تعُد مؤھًال للحصول على إعانة برنامج االتصال میسور التكلفة (على سبیل المثال، یتجاوز دخلك مستوى الدخل المحدد
مشارًكا في برنامج مزایا مؤھل)، یجب علیك إخطار شركة اإلنترنت التابعة لبرنامج االتصال میسور التكلفة أو مسؤول برنامج االتصال 

 یوًما.  30میسور التكلفة في غضون 
 

صال میسور التكلفة. تحقق من شركة  مالحظة: یتعین على شركات اإلنترنت أیًضا تلبیة معاییر معینة من أجل المشاركة في برنامج االت
للعثور  الشركات المجاورة لياإلنترنت التابعة لك لتحدید ما إذا كانت مشاركة أم ال. إذا كنت تبحث عن شركة إنترنت، فیُرجى زیارة 

 على شركة إنترنت مشاركة في منطقتك.
 

 ما المقصود باألسرة؟ 
األسرة ھي مجموعة من األشخاص الذین یعیشون معًا ویتشاركون الدخل والمصروفات (حتى لو لم تكن بینھم صلة قرابة). وإذا شارك  

ھیئة االتصاالت الفیدرالیة ومن المقرر أن تفقد  أكثر من شخص من أسرتك في برنامج االتصال میسور التكلفة، فأنت بذلك تنتھك قواعد 
مزایاك. إذا أكملت من قبل استمارة عمل لكل أسرة فأنت ال تحتاج إلى إكمال واحدة جدیدة ألغراض إعادة التوثیق، إال إذا تغیرت 

 الظروف المتعلقة بما إذا كنت تتلقى إعانة واحدة لكل أسرة أم ال. 
 

 ال تعِط إعانتك إلى شخص آخر 
انة برنامج االتصال میسور التكلفة غیر قابلة للنقل. فال یمكنك منح إعانتك إلى شخص آخر حتى لو كان مؤھًال للحصول على برنامج  إع

 االتصال میسور التكلفة.
 

 علیك التحلي بالصدق خالل تعبئة ھذا النموذج
الستبیانات ذات الصلة ببرنامج االتصال میسور التكلفة. یتعین علیك تقدیم معلومات دقیقة وصحیحة في ھذا النموذج وجمیع النماذج أو ا

إذا قدمت معلومات خاطئة أو مضللة، فستفقد مزایاك (على سبیل المثال؛ إلغاء تسجیلك أو حظرك من البرنامج) ویمكن لحكومة الوالیات 
 دفع غرامات أو السجن.المتحدة اتخاذ إجراءات قانونیة ضدك. وقد یشمل ذلك (على سبیل المثال ال الحصر) التعرض ل
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 قد یُطلب منك إظھار مستندات أخرى
 إذا لم یستطع مسؤول برنامج االتصال میسور التكلفة التحقق من أھلیتك أنت أو أي شخص آخر في أسرتك عن طریق التحقق من  

ومیة التابعین لھیئة االتصاالت الفیدرالیة)، الموارد اإللكترونیة المتاحة (بما في ذلك؛ قواعد بیانات المعنیین باألھلیة لشركاء الوكالة الحك
فقد تحتاج إلى تقدیم مستندات إضافیة. على سبیل المثال، قد تحتاج إلى تقدیم وثیقة رسمیة تثبت مشاركتك في برنامج تأھیل مساعدة  

 وقت المعالجة. حكومي أو دخلك أو ھویتك. یُرجى تضمین نسخ من مستندات اإلثبات الخاصة بك عند إرسال طلباتك لتسریع 
 

 كیفیة إعادة اعتماد الشھادة
 إلعادة اعتماد أھلیتك للحصول على إعانة برنامج االتصال میسور التكلفة، قم بتعبئة األقسام المطلوبة في ھذا النموذج، وكتابة  

ر اإلنترنت من خالل موقع  . یُمكنك أیًضا إعادة االعتماد عب6األحرف األولى من اسمك على بیان االتفاق كلھ والتوقیع على صفحة  
AffordableConnectivity.gov  .لتنفیذ المعالجة بشكل أسرع 

 
 یمكنك إرسال النموذج بالبرید إلى العنوان التالي:

USAC  
P.O. Box 9100  

Wilkes-Barre, PA 18773 
 

 : معلوماتك2الصفحة 
 الحقول مطلوبة ما لم یذكر خالف ذلك. استخدم فقط األحرف الكبیرة والحبر األسود لملء ھذا النموذج.جمیع 

أدخل اسمك األول في السطر األول، واالسم األوسط (اختیاري) في السطر الثاني في مجموعة  ما اسمك القانوني بالكامل؟ .1
بتضمین أي الحقة (اختیاریًا) في السطر الثاني في مجموعة المربعات المربعات األولى، ثم اسم العائلة في السطر الثالث. قم 

 الثانیة. یُرجى استخدام اسمك القانوني الكامل الذي تستخدمھ في المستندات الرسمیة. تجنب استخدام اسم مستعار. 
 أدخل رقم ھاتفك، إن وجد. ما رقم ھاتفك؟ .2
 الترتیب.  أدخل شھر میالدك والیوم والسنة بھذا ما تاریخ میالدك؟  .3
إذا كان لدیك عنوان برید إلكتروني، فقم بإدخالھ ھنا. یوصى بتقدیم عنوان برید إلكتروني حتى  ما عنوان بریدك اإللكتروني؟ .4

 من إرسال تحدیثات الحالة إلیك بشأن إعادة االعتماد الخاصة بك. USACتتمكن شركة  
 الخیارات التالیة إلثبات ھویتك.  أحدیُرجى تحدید  إثبات الھویة. .5

a. ) ما آخر أربعة أرقام من رقم التأمین االجتماعي لدیكSSN4إذا كنت قد قدمت بالفعل رقم التأمین االجتماعي  )؟
الخاص بك في طلبك، فیُرجى تحدید المربع الموجود على الجزء األیسر لھذا القسم الفرعي ثم أدخل آخر أربعة 

في المساحة المتوفرة أدناه مباشرة. إذا لم تقدم رقم التأمین االجتماعي  (SSN4)الجتماعي أرقام من رقم التأمین ا
 في المساحة المتوفرة أدناه مباشرة.  0000الخاص بك أو رقم الھویة القبلیة خالل التسجیل، فأدخل 

 أو 
b.  .إذا كنت قد قدمت رقم ھویتك القبلیة خالل التسجیل، فیٌرجى تحدید المربع الموجود على الجزء رقم الھویة القبلیة

 األیسر لھذا القسم الفرعي ثم أدخل الرقم في المساحة المتوفرة أدناه مباشرة.  
 

 : معلوماتك (یُتبع) 3الصفحة 
 أدخل عنوان منزلك. یجب أن یكون ھذا ھو العنوان الذي ستتلقى علیھ الخدمة وال یُمكن أن یكون   ما عنوان منزلك؟ .6

یجب تضمین رقم الشارع واسمھ في السطر األول، ورقم الشقة أو الوحدة (إن وجد) في السطر الثاني  رقم صندوق برید. 
لمجموعة الثانیة من المربعات، واختصار الوالیة في بالمجموعة األولى من المربعات، وكذلك المدینة في السطر الثاني با

 السطر الثالث بالمجموعة األولى من المربعات، والرمز البریدي في السطر الثالث بالمجموعة الثانیة من المربعات. 
 یوًما.  30وفي حال تغییر العنوان إلى عنواٍن آخر، یجب تحدیث عنوانك لدى شركة اإلنترنت الخاصة بك في غضون 

 حدد نعم أو ال. ھل ھذا عنوان مؤقت؟ .7
 . أسفل قواعد برنامج االتصال میسور  8، فحدد المربع الموجود في السؤال رقم إذا كنت تعیش في أراٍض قبلیة مؤھلة .8

تتضمن األراضي القبلیة أي محمیة للقبائل الھندیة، الھنود الحمر، أو مستعمرة معترف بھا فیدرالیًا، ویشمل ذلك التكلفة، 
المحمیات السابقة في أوكالھوما؛ مناطق أالسكا المحلیة التي تم إنشاؤھا بناًء على قانون المطالبة بالتوطین لسكان أالسكا  

ھي مناطق تحت رعایة سكان ھاواي    —)؛ أراٍض مخصصة للھنود؛ أراضي سكان ھاواي688والیة  85المحلیین رقم (
، بصیغتھ  108الوالیة  42، 1921تموز  9( 1920لجنة منازل ھاواي،  المحلیین بواسطة والیة ھاواي، بناًء على قانون

  Lifelineالمعدلة)؛ وأي أرض خصصتھا ھیئة االتصاالت الفیدرالیة بناًء على عملیة التسمیة الخاصة بقواعد برنامج 
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 اإللكتروني:  USACالتابع لھیئة االتصاالت الفیدرالیة. توجد خریطة لألراضي القبلیة المؤھلة متاحة على موقع 
content/uploads/acp/documents/fcc_tribal_lands_map.pdf-https://www.affordableconnectivity.gov/wp 

یجب تضمین رقم الشارع واسمھ في السطر  إذا كان مختلفًا عن عنوان منزلك.  فقطأدخل عنوانك البریدي  ما عنوانك البریدي؟ .9
األول، ورقم الشقة أو الوحدة (إن وجد) في السطر الثاني بالمجموعة األولى من المربعات، وكذلك المدینة في السطر الثاني 

السطر الثالث بالمجموعة األولى من المربعات، والرمز البریدي في بالمجموعة الثانیة من المربعات، واختصار الوالیة في 
 السطر الثالث بالمجموعة الثانیة من المربعات.

 
 : التأھل لبرنامج االتصال میسور التكلفة4الصفحة 

یُمكنك التأھل عن طریق  امأل ھذا القسم لتظھر أنك أو الذي تعولھ أو شخًصا في أسرتك ال یزال مؤھًال لبرنامج االتصال میسور التكلفة.  
 إذا ُطلبت منك إعادة االعتماد، سوف تتلقى إخطاًرا  من خالل دخلك (ال تحتاج إلى كلیھما معًا للتأھل).    أو برامج مساعدة حكومیة معینة  

یوًما أو ستخسر إعانة برنامج    60ویجب إعادة االعتماد في خالل    USACكتابیًا من مركز دعم برنامج االتصال میسور التكلفة التابع إلى  
 . إذا ُطلب منك إثبات بمدى أھلیتك، فسیقدم الخطاب معلومات عن مستندات اإلثبات التي تحتاج إلى إرسالھا.  االتصال میسور التكلفة 

 التي تشارك فیھا أنت أو أحد أفراد أسرتك: حدد المربع بجوار جمیع البرامج    التأھل من خالل أحد برامج المساعدات الحكومیة.  .10
a. ) برنامج المساعدات الغذائیة التكمیلیةSNAP ویُسمى أیًضا طوابع الطعام ،Food Stamps ( 
b.  دخل الضمان التكمیلي(SSI) 
c.  برنامجMedicaid 
d.  برنامج (HCV) بما في ذلك برنامج قسیمة اختیار السكن) (FPHA) مساعدات اإلسكان العام الفیدرالیة 

، واإلسكان العام، 202/811/(PBRA)القسائم)، والمساعدة في تكالیف االستئجار القائمة على المشاریع  8(قسم 
 وبرامج اإلسكان االقتصادي للھنود األمریكیین، أو وسكان أالسكا األصلیین، أو سكان ھاواي األصلیین).

e. برامج معاشات تقاعد المحاربین أو الناجین القدامى 
f. منحة بیل الفیدرالیة لجائزة العام الحالي 
g.  برنامج التغذیة التكمیلیة الخاص بالنساء والرضع واألطفال(WIC) 
h.  برنامج الغداء المدرسي المجاني أو ذو السعر المخفض أو برنامج اإلفطار المدرسي أو االلتحاق ببرنامج توفیر

 إدخال اسم مدرستك، والمنطقة التعلیمیة، والوالیة.  األھلیة المجتمعیة للمدارس. إذا حددت ھذا الخیار، فیُرجى
 

 برامج خاصة بالقبائل 
i.  المساعدة العامة بمكتب الشؤون الھندیة(BIA) 
j.  برنامج المساعدة القبلیة المؤقتة لألسر المحتاجة(Tribal TANF) 
k.  برنامج توزیع المواد الغذائیة على المحمیات الھندیة(FDPIR) 
l.  برنامجHead Start  (األسر التي تستوفي معاییر الدخل المؤھلة فقط) القبلي 

 أو 
 

 : التأھل لبرنامج االتصال میسور التكلفة (یُتبع) 5الصفحة 
. تُعد 12و  11إذا كنت مؤھًال لبرنامج االتصال میسور التكلفة عن طریق دخلك، فأكمل السؤالین رقم  التأھل من خالل دخل األسرة:

% من المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لمكافحة الفقر أو أقل من ذلك. وعادةً ما یتم تحدیث  200مؤھًال من خالل دخلك إذا كان دخلك یحقق 
 قر في نھایة شھر كانون الثاني من كل عام. المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لمكافحة الف

 حدد المربع بجوار الرقم المناسب.  كم عدد األشخاص الذین یعیشون في منزلك، بمن فیھم أنت؟ .11
 للعثور على   ھل دخلك ھو نفس المبلغ المدرج في نموذج إعادة االعتماد بالنسبة لحجم أسرتك أو والیتك أو أقل منھ؟ .12

 حد الدخل في والیتك، اتبع الخط المقابل لرقم أسرتك للعثور على حدود دخل برنامج االتصال میسور التكلفة. حدد "نعم" 
 أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كان دخلك عند الرقم المذكور أو أقل منھ. العمود األول مخصص لألسر في الوالیات الـ  

 ثاني ھو الحد األقصى للدخل في والیة أالسكا والعمود الثالث في والیة ھاواي. الدنیا والعاصمة واألقالیم. العمود ال 48
 

 : االتفاقات والتوقیعات 6الصفحة 
إذا لم تكتب  قم بالتوقیع باألحرف األولى من اسمك بجوار كل مربع إلبداء الموافقة على العبارة والتوقیع على النموذج وتدوین التاریخ. 

حروف اسمك األولى بجوار كل عبارة، فسیُعد نموذج إعادة االعتماد الخاص بك غیر مكتمل وستخسر إعانة برنامج االتصال میسور 
 . رسل نموذًجا تمت تعبئتھ بالكامل بحلول الموعد النھائي التكلفة إذا لم ت
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 أوافق، تحت طائلة عقوبة شھادة الزور، على العبارات التالیة: 

أنني أحصل (أو من أعول أو أي شخص آخر في أسرتي) حالیًا على مزایا من البرامج الحكومیة الموضحة في ھذا النموذج أو  .13
بادئ التوجیھیة الفیدرالیة لمكافحة الفقر أو أقل من ذلك (المبلغ المدرج في جدول % من الم200أن دخل أسرتي السنوي ھو 

 المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة لمكافحة الفقر بھذا النموذج).
 یوًما.  30أوافق على أنھ في حالة تغییر العنوان، فسأقدم لشركة اإلنترنت التابع لھا عنواني الجدید في غضون  .14
 یوًما إذا لم أعد مؤھًال لبرنامج االتصال میسور التكلفة، بما في ذلك:   30أدرك أنھ یتعین على إبالغ شركة اإلنترنت في غضون   .15

 ) أنا، أو الشخص المؤھل في منزلي، لم یعد مؤھًال لبرنامج حكومي أو للدخل بعد اآلن.1
 یا برنامج االتصال میسور التكلفة. ) ال أحصل أنا وال أحد أفراد أسرتي على أكثر من میزة من مزا2

أعلم أن أسرتي ال یمكنھا الحصول إال على میزة واحدة فقط من مزایا برنامج االتصال میسور التكلفة، وعلى حد علمي، فإن  .16
أسرتي ال تحصل على أكثر من میزة واحدة من مزایا برنامج االتصال میسور التكلفة. أتفھم أنھ یُمكنني الحصول على جھاز  

صل واحد (جھاز مكتبي أو كمبیوتر محمول أو كمبیوتر لوحي) من خالل برنامج االتصال میسور التكلفة، حتى إذا قمت مت
 بالتبدیل بین شركات برنامج االتصال میسور التكلفة. 

راض التقدم أوافق على أنھ یجوز جمع كافة المعلومات التي أقدمھا في ھذا النموذج واستخدامھا ومشاركتھا واالحتفاظ بھا ألغ .17
بطلب و/أو الحصول على مزایا برنامج االتصال میسور التكلفة. أدرك أنھ إذا لم یتم تقدیم ھذه المعلومات إلى مدیر البرنامج،  
 فلن أتمكن من الحصول على مزایا برنامج االتصال میسور التكلفة. إذا كانت قوانین والیتي أو حكومتي القبلیة تتطلب ذلك،  

نھ یجوز للوالیة أو الحكومة القبلیة مشاركة المعلومات حول مزایاي لالشتراك في برنامج مؤھل مع مسؤول فأنا أوافق على أ
للمساعدة في  االتصال میسور التكلفة. وسیتم استخدام المعلومات التي تمت مشاركتھا من قِبل الوالیة أو الحكومة القبلیة فقط

 امج االتصال میسور التكلفة أم ال.معرفة ما إذا كان بإمكاني الحصول على میزة برن
بالنسبة ألسرتي، أؤكد وأتفھم أن برنامج االتصال میسور التكلفة عبارة عن إعانة حكومیة فیدرالیة تخفض من قیمة فاتورة  .18

خدمة الوصول إلى اإلنترنت ذات النطاق العریض الخاصة بي وأنھ في نھایة البرنامج، ستخضع أسرتي لألسعار والشروط  
 م العامة غیر المخصومة للشركة إذا واصلت األسرة االشتراك في الخدمة.واألحكا

 جمیع اإلجابات واالتفاقات التي قدمتھا في ھذا النموذج صادقة وصحیحة على حد علمي. .19
د أعلم أن تقدیم معلومات خاطئة أو مضللة عن قصٍد للحصول على مزایا برنامج االتصال میسور التكلفة یعاقب علیھ القانون وق .20

 یؤدي إلى فرض غرامات أو عقوبة السجن أو إلغاء التسجیل أو الحرمان من البرنامج. 
 تنطبق الشھادة الواردة أدناه على جمیع المستھلكین وھي ضروریة لمعالجة نموذج إعادة االعتماد.

 تك الوارد في ھذا النموذج.لقد كنت صادقًا بشأن ما إذا كنت مقیًما في األراضي القبلیة أم ال، كما ھو محدد في قسم معلوما .21
 یُرجى التوقیع على النموذج.  التوقیع: .22
 أدخل تاریخ الیوم. تاریخ الیوم: .23

 
 . معلومات عن الممثّل وبیان قانون الخصوصیة7الصفحة 

أجب فقط إذا كان الممثّل ھو َمن یرسل ھذا النموذج. یتعین على الممثلین الذین یساعدون المستھلكین في التقدیم (مثل وكالء شركة  
اإلنترنت، والشركاء بالوالیة والشركاء القبلیین، وغیرھم) التسجیل في قاعدة بیانات مساءلة الممثّل ویجب أن یكون التسجیل كامًال 

 ممثلھم في ھذا القسم.   باستخدام معّرف
 یجب على الممثل الذي یقدم ھذا النموذج إدخال معرف ممثّلك كما ھو مسجل في قاعدة بیانات  ما رقم تعریف ممثّلك؟  .24

 مساءلة الممثّل.
 

سجلة باالتصال بك على رقم الھاتف ھذا من خالل رسالة صوتیة آلیة أو م USACوبتقدیم رقم ھاتف، فإنك توافق على السماح لشركة 
بالنسبة للرسائل النصیة، یتم  مسبقًا أو رسالة نصیة بالتذكیرات والتحدیثات المھمة حول مزایاك في برنامج االتصال میسور التكلفة. 

 تطبیق مصاریف إرسال الرسائل والبیانات. یمكنك إرسال رسالة نصیة مفادھا "إنھاء" إلنھاء خدمة الرسائل.
 

   Universal Service Administrativeلإلجابة عن أي استفسارات، یُرجى االتصال بشركة 
 AffordableConnectivity.govالموقع اإللكتروني: 

 1-877-384-2575الھاتف: یمكنك االتصال بمركز دعم برنامج االتصال میسور التكلفة على الرقم 
  ACPSupport@usac.orgالبرید اإللكتروني: 

 
 كیف یتسنى لبرنامج االتصال میسور التكلفة حمایة المستھلكین؟

https://affordableconnectivity.gov/
mailto:ACPSupport@usac.org


 تحمي القواعد المستفیدین من برنامج االتصال میسور التكلفة من خالل ما یلي: 
تمكین المستھلكین من اختیار خطة الخدمة التي تلبي احتیاجاتھم على أفضل وجھ (بما في ذلك الخطة التي قد یكونون  •

 علیھا بالفعل)؛  
 ضمان وصول المستھلكین إلى خدمات اإلنترنت المدعومة بغض النظر عن وضعھم االئتماني؛ •
 قة أو دیون سابقة من التسجیل في البرنامج؛  منع الشركات من استبعاد المستھلكین الذین لدیھم أرصدة مستح •
 منع إجبار المستھلكین على اتباع خطط أكثر تكلفة أو أقل جودة من أجل االشتراك في برنامج االتصال میسور التكلفة؛  •
 التقلیل من احتمالیة حدوث صدمة الفواتیر أو غیرھا من األضرار المالیة؛  •
 السماح للمشترك في برنامج االتصال میسور التكلفة بالتبدیل بین الشركات أو عروض خدمة اإلنترنت؛ باإلضافة إلى   •
لتكلفة على الموقع  توفیر إجراءات مخصصة لھیئة االتصاالت الفیدرالیة من أجل شكاوى برنامج االتصال میسور ا •

https://consumercomplaints.fcc.gov. 
 

 بیان قانون الخصوصیة 
 یوضح بیان قانون الخصوصیة ھذا كیفیة استخدامنا للمعلومات الشخصیة التي تدخلھا في ھذا النموذج.  

 Universal Service Administrative Company (USAC)قانون الخصوصیة ھو قانون یتطلب من ھیئة االتصاالت الفیدرالیة وشركة  
 توضیح سبب طلبنا المعلومات الشخصیة من األفراد وما الذي سنفعلھ بھذه المعلومات بعد أن نجمعھا. 

 . Rو E، األجزاء الفرعیة  54، الجزء 47؛ قانون اللوائح الفیدرالیة  U.S.C. §1752 47؛ U.S.C. §254 47 االختصاص:

 أو برامج مماثلة تستخدم   Lifelineنحن نجمع ھذه المعلومات الشخصیة حتى نتمكن من التحقق من ھویتك وأھلیتك لبرنامج  الغرض:
 الدخل أو مشاركة المستھلك في برامج إعانات حكومیة معینة كمعاییر األھلیة، مثل برنامج االتصال میسور التكلفة. نقوم بالوصول إلى  

وبرنامج   FCC/WCB-1و  (SORN)إلشعار السجالت  Lifelineظ علیھا واستخدامھا بالطریقة الموضحة في نظام معلوماتك الشخصیة والحفا
كالھما متاح من  FCC/WCB-3و SORNاالتصال میسور التكلفة، المعروف سابقًا باسم برنامج مزایا النطاق العریض في حاالت الطوارئ 

 information#systems/-act-transparency/privacy-director/privacy-https://www.fcc.gov/managing .خالل 

 ع أطراف أخرى ألغراض محددة، مثل: یجوز لنا مشاركة المعلومات الشخصیة التي تدخلھا في ھذا النموذج م االستخدامات الروتینیة:
والبرامج المماثلة التي تستخدم الدخل أو مشاركة المستھلك في بعض برامج   Lifelineالمتعاقدین الذین یساعدوننا في تشغیل برنامج  •

 اإلعانات الحكومیة باعتبارھا معاییر لألھلیة، مثل برنامج االتصال میسور التكلفة؛ 
وكذلك  Lifelineمیة الفیدرالیة والخاصة بالوالیة والوكاالت القبلیة التي تساعدنا في تحدید أھلیتك لبرنامج وغیرھا من الوكاالت الحكو •

أھلیتك لبرامج مماثلة تستخدم الدخل أو مشاركة المستھلك في بعض برامج اإلعانات الحكومیة باعتبارھا معاییر لألھلیة، مثل برنامج  
 االتصال میسور التكلفة؛

شركات االتصاالت وموفري النطاق العریض الذین یقدمون لك خدمة Lifeline وكذلك الخدمة في إطار برنامج مشابھ یستخدم الدخل أو  •
 مشاركة المستھلك في بعض برامج اإلعانات الفیدرالیة باعتبارھا معاییر لألھلیة، مثل برنامج االتصال میسور التكلفة؛  

  الفیدرالیة األخرى أو الھیئات اإلداریة أو القضائیة األخرى التي تم تفویض ھیئة االتصاالت الفیدرالیة بالمثول أمامھا؛ والوكاالت   •
 الوكاالت والكیانات واألشخاص المناسبین عندما تشتبھ ھیئة االتصاالت الفیدرالیة في وجود خرق للمعلومات أو تؤكده؛  •
  وقواعد البرنامج األخرى. Lifelineالمسؤولین الذین یحققون في االنتھاكات المحتملة لبرنامج ومسؤولي إنفاذ القانون وغیرھم من  •

 یتم نشر قائمة كاملة بالطرق التي قد نستخدم بھا معلوماتك في Lifeline SORN وبرنامج االتصال میسور التكلفة SORN (المعروف سابقًا 
 ) الموضح في فقرة "الغرض" من ھذا البیان. SORNالطوارئ باسم برنامج مزایا النطاق العریض في حاالت 

 
بموجب قواعد  Lifelineلست مطالبًا بتقدیم المعلومات التي نطلبھا، ولكن إذا لم تفعل ذلك، فلن تكون مؤھًال لتلقي خدمات برنامج  اإلفصاح:
ا بموجب قواعد برنامج االتصال میسور التكلفة، قانون اللوائح  ، أو المزایE، الجزء الفرعي 54. الجزء C.F.R 47، قانون Lifelineبرنامج 

 .R، الجزء الفرعي 54الجزء   47الفیدرالیة 
 
 
 
 

https://www.fcc.gov/managing-director/privacy-transparency/privacy-act-information#systems/

