
 2023آخر تحدیث: مارس 

 
 
 
 

 

 تقدم بطلب للحصول على برنامج االتصال میسور التكلفة عبر اإلنترنت 
 

) ھو برنامج حكومي أمریكي لمساعدة األسر ذات الدخل المنخفض على الدفع مقابل خدمة  ACPبرنامج االتصال میسور التكلفة ( 
 الكمبیوتر المحمول أو الكمبیوتر اللوحي.واألجھزة المتصلة، مثل سطح المكتب أو  اإلنترنت

 إذا كانت أسرتك مؤھلة، فیمكنك الحصول على: 
 دوالًرا شھریًا على خدمة اإلنترنت الخاصة بك 30خصم یصل إلى   •
 دوالًرا شھریًا، إذا كانت أسرتك في أراضي قبلیة مؤھلة  75خصم یصل إلى   •
كمبیوتر محمول أو جھاز لوحي أو كمبیوتر مكتبي (مع دفعة مشتركة تزید  دوالر على جھاز  100خصم لمرة واحدة یصل إلى  •

 دوالًرا) من شركة إنترنت مشاركة 50دوالرات ولكن أقل من   10 على

 بمجرد الموافقة على طلبك، تكون الخطوة التالیة ھي االتصال بشركة اإلنترنت المشاركة للحصول على میزتك.
 

 الشروع في العمل 
دقائق إلكمالھ. قد تحتاج إلى تقدیم معلومات أو وثائق   10على اإلنترنت، الذي یستغرق عادةً حوالي  ACPاتبع الخطوات أدناه إلرسال طلب 

 إضافیة لتأكید أھلیتك أو ھویتك أو عنوان منزلك.  

أو اتصل   ACPSupport@usac.orgوني على عبر البرید اإللكتر ACPإذا كانت لدیك أسئلة أثناء عملیة تقدیم الطلب، فاتصل بمركز دعم 
 مساًء بالتوقیت الشرقي. 9صباًحا إلى الساعة   9من الساعة  2575-384 (877) بـ

 
 نظرة عامة على التطبیق عبر اإلنترنت الخطوات  

المس أو انقر فوق متصفح الویب على جھازك المحمول  1
 الكمبیوتر الخاص بك. أو

 

في شریط  AffordableConnectivity.govأدخل  •
على لوحة   Enterعنوان الویب واضغط على مفتاح 

على جھازك المحمول لفتح  انتقل/ابحث المفاتیح أو 
  . الویب موقع

 .قّدم اآلنالمس أو انقر فوق  2

 

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


2 

اقرأ حول النصائح المفیدة وتعرف على المزید حول كیفیة استخدام   3
 معلوماتك.

 
للشروع في العمل باستخدام  التالي المس أو انقر فوق  •

 تطبیقك. 

 
 امأل عنوان منزلك ومعلومات اتصالك.  4

 أدخل عنوان منزلك.  •
o  ھذا صندوق برید. أن یكونال یمكن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المس أو انقر على مربع االختیار إلدخال عنوان بریدي،   •
 كان مختلفًا عن عنوان منزلك. إذا

o  ھذا صندوق برید. أن یكونیمكن 
 

 



3 

 امأل معلومات االتصال الخاصة بك. أ 4
 أدخل عنوانك البریدي. •

o   ستنتقل اإلعالمات المتعلقة بتطبیقك إلى
 اإللكتروني الذي تقدمھ. البرید  عنوان

 أدخل رقم ھاتفك (اختیاري). •
 .التاليالمس أو انقر فوق  •

 

 
ھل ترید منا التحقق من ھویتك باستخدام آخر أربعة أرقام من رقم  5

 الضمان االجتماعي الخاص بك؟ 
 

 التالي. المس أو انقر فوق  -نعم  •
o  إلدخال رقم الضمان   أ5الخطوة انتقل إلى

 االجتماعي الخاص بك. 
 

 التالي. ثم ال، المس أو انقر فوق  -ال  •
o  إلدخال رقم الھویة القبلیة.  ب5الخطوة انتقل إلى 
o  لالطالع على إرشادات   ج5الخطوة انتقل إلى

 حول كیفیة تقدیم وثیقة رسمیة. 
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أدخل األرقام األربعة األخیرة من رقم الضمان االجتماعي الخاص  أ 5
 التالي. بك والمس أو انقر فوق 

 
 من القائمة المنسدلة.   رقم الھویة القبلیةحدد  ب5

 أدخل رقم ھویتك القبلیة.   •
 . التاليالمس أو انقر فوق  •
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 الذي ترغب في استخدامھ من القائمة المنسدلة.  نموذج الھویةحدد  ج5
 إلرفاق نسخة من ھویتك.   تحدید صورةالمس أو انقر فوق  •

o  .ستختلف خیارات إرفاق ھویتك حسب جھازك 
o   .ستتلقى رسالة نجاح بعد إرفاق ھویتك 

 . التاليالمس أو انقر فوق  •
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أدخل اسمك األول واألخیر بالكامل كما یظھر في مستنداتك  6
 الرسمیة، مثل بطاقة الضمان االجتماعي أو الھویة الحكومیة.  

 
 امأل تاریخ میالدك.  أ 6

 حدد الشھر من القائمة المنسدلة.  •
 أدخل الیوم.   •
 أدخل العام.   •
 التالي.المس أو انقر فوق  •
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أو برنامج المساعدة الغذائیة   Medicaidھل تشارك في برنامج  7
 )؟ SNAPالتكمیلي (

 
 التالي. المس أو انقر فوق  -نعم  •

o  للمتابعة.  8الخطوة انتقل إلى 
 

 التالي.ثم ال، المس أو انقر فوق  -ال  •
o  إذا كنت مؤھالً بطریقة  أ7الخطوة انتقل إلى

 أخرى. 
 

 
 ھل تشارك في برنامج آخر أو تتأھل من خالل دخلك؟  أ 7

 
المس أو انقر فوق خانة االختیار الموجودة بجوار  -نعم  •

 كل ما ینطبق. 
o  التاليالمس أو انقر فوق . 
o  للمتابعة.  8الخطوة انتقل إلى 

 
المس أو انقر فوق خانة االختیار األخیرة، إذا كان   - ال •

 ربما طفلك أو ُمعالك مؤھالً. 
o  إذا كان ربما طفلك  ب7الخطوة انتقل إلى

 ُمعالك مؤھالً.  أو
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 تأھیلي؟ھل یشارك طفلك أو ُمعالك في برنامج  ب7
المس أو انقر فوق خانة االختیار الموجودة بجوار كل  •

 ینطبق.  ما
 . التاليالمس أو انقر فوق  •

o  للمتابعة.  ج7الخطوة انتقل إلى 
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 امأل معلومات طفلك أو ُمعالك. ج7
 

 ستحتاج إلى: 
تحقق من ھویة طفلك أو ُمعالك باستخدام آخر أربعة  •

من رقم الضمان االجتماعي، أو رقم الھویة القبلیة،   أرقام
 أو عن طریق إرفاق نسخة من ھویتھ.

 امأل اسمھ األول واألخیر.   •
 امأل تاریخ میالده.  •
 التالي. المس أو انقر فوق  •

o  للمتابعة.  8الخطوة انتقل إلى 
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 راجع معلوماتك.   8
 

راجع المعلومات التي قدمتھا. إذا كنت بحاجة إلى تصحیح   •
وقم بإجراء أي تحریر        معلوماتك، فالمس أو انقر فوق

 تعدیالت.  
راجع بیان الموافقة لتأكید أن المعلومات التي قدمتھا   •

 ستُستخدم للتحقق مما إذا كنت مؤھالً. 
 .تحقق من أھلیتيالمس أو انقر فوق  •

o   قد یستغرق التحقق من معلوماتك مقابل قواعد
 البیانات التلقائیة المتاحة بضع دقائق.
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ستكتشف على الفور ما إذا كنت مؤھالً للحصول على میزة أو إذا  9
 كنا بحاجة إلى مزید من المعلومات لمعرفة ما إذا كنت مؤھالً. 

 
 . ما یجب فعلھ بعد ذلك لحفظ معلوماتك ومتابعة طلبك

 
 إنشاء حسابإذا كنت بحاجة إلى  

 .إنشاء حسابالمس أو انقر فوق  •
یكون عنوان برید  أدخل اسم مستخدم. یمكن أن  •

 أو معرفًا فریًدا.  إلكتروني
أدخل كلمة مرور مكونة من مزیج من األحرف   •

 والرموز. واألرقام
 أدخل نفس كلمة المرور مرة أخرى.   •
 . أنا لست روبوتًاالمس أو انقر فوق خانة االختیار  •
 . إنشاء حساب وتسجیل الدخولالمس أو انقر فوق  •

 
 الدخول  فسّجلإذا كان لدیك حساب بالفعل، 

 . تسجیل الدخولالمس أو انقر فوق  •
 أدخل اسم المستخدم الخاص بك.   •
 أدخل كلمة المرور الخاصة بك.  •
 أدخل نفس كلمة المرور مرة أخرى.   •
 . تسجیل الدخولالمس أو انقر فوق  •

 

إذا كنت بحاجة إلى المغادرة والعودة إلكمال ھذه الخطوة   
سنرسل تذكیًرا الحقًا، فستحتاج إلى إدخال معلوماتك مرة أخرى. 

 إلى البرید اإللكتروني الذي قدمتھ في طلبك. 
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 قم بإنھاء طلبك.  10
 

 ھل طلبنا منك تقدیم معلومات أو وثائق إضافیة؟
 

 لمتابعة طلبك.  أظھر أنك مؤھلانتقل إلى قسم   -نعم  •
 

 خطوتك األخیرة ھي مراجعة بیانات الشھادة.  -ال  •
o  .اقرأ العبارات 
o  أدخل اسمك األول واألخیر لتأكید موافقتك

 العبارات.   على
o  إرسالالمس أو انقر فوق  . 
o  للمتابعة.  11الخطوة انتقل إلى 
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 اتصل بشركة اإلنترنت المشاركة للحصول على میزتك.  11
 

لبدء الحصول على میزة  اتصل بشركة إنترنت مشاركة •
ACP   .الخاصة بك 

االشتراك قبل الموعد النھائي أو ستحتاج إلى إعادة  سّجل  •
 تقدیم الطلب.

سنرسل أیًضا ھذه المعلومات إلى البرید اإللكتروني الذي   •
 قدمتھ في طلبك. 

 

   
 

https://www.affordableconnectivity.gov/companies-near-me/
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 أظھر أنك مؤھل 
عنوانك. ویتضمن ھذا القسم معلومات عن الخطوات التي قد تحتاج إلى تقدیم معلومات أو وثائق إضافیة، إذا لم نتمكن من تأكید أھلیتك أو ھویتك أو 

ین لتأكید معلوماتك، إذا واجھت ھذه األسئلة في طلبك عبر اإلنترنت.لمزید من المعلومات، راجع دلیل التوثیق المقبول لدینا (متوفر باللغت  تتخذھا
 ). اإلسبانیةو اإلنجلیزیة

 
 رنتنظرة عامة على التطبیق عبر اإلنت المعلومات أو الوثائق المطلوبة 

 تأكید عنوانك 
قد یُطلب منك تأكید عنوانك عن طریق تحدید مكان إقامتك على 

 الخریطة.  
إذا كنت بحاجة إلى تصحیح عنوانك، فالمس أو انقر فوق  •

 .أصلحھ ھنا
 

 أظھر لنا أین تعیش 
لتحدید مكان إقامتك، انقر نقًرا مزدوًجا فوق الخریطة،   •

 استخدم الزر (+) للتكبیر.   أو

o   لتوسیع قسم "كیفیة   المس أو انقر فوق الرمز
 البحث عن عنوانك" وعرض مقطع فیدیو قصیر. 

المس أو انقر فوق الدبوس بمجرد العثور على عنوانك على   •
 الخریطة.  

 . التاليالمس أو انقر فوق  •
 
 

 
 تأكید أن أسرتك مؤھلة 

قد یُطلب منك تأكید أن أسرتك مؤھلة للحصول على میزة برنامج 
 االتصال میسور التكلفة. 

یُسمح بمیزة شھریة واحدة فقط لكل أسرة. األسرة ھي          
مجموعة من األشخاص، الذین یعیشون معًا ویتشاركون 

 حتى لو لم یكونوا مرتبطین ببعضھم البعض. المال
 

 اإلجابة عن األسئلة.   •
 . التاليأو انقر فوق  المس •

 

 

https://www.affordableconnectivity.gov/wp-content/uploads/ACP-Acceptable-Documentation-Guide-English.pdf
https://www.affordableconnectivity.gov/wp-content/uploads/ACP-Acceptable-Documentation-Guide-Spanish.pdf
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 تأكید ھویتك 
 قد یُطلب منك تحمیل المستندات التي تؤكد معلومات ھویتك. 

إذا كنت بحاجة إلى تصحیح معلومات ھویتك، فالمس أو  •
 .أصلحھ ھنافوق  انقر

 
 ، إذا كنت بحاجة إلى تأكید تاریخ میالدك

قدم نسخة من مستند رسمي غیر منتھي الصالحیة، مثل   •
 القیادة، یحمل اسمك األول واألخیر وتاریخ میالدك. رخصة  

 
إذا كنت بحاجة إلى تأكید رقم الضمان االجتماعي أو الھویة القبلیة 

 الخاصة بك* 
قدم نسخة من وثیقة رسمیة غیر منتھیة الصالحیة، مثل   •

بطاقة الضمان االجتماعي أو الھویة القبلیة، والتي تتضمن  
أرقام من رقم الضمان   4اسمك األول واألخیر وآخر 

 االجتماعي أو الھویة القبلیة الكاملة الخاصة بك.
o  أرقام من رقم الضمان   4*إذا لم تقدم آخر

االجتماعي الخاص بك أو ھویة القبیلة الخاص  
في طلبك، فتحقق من ھویتك باستخدام نموذج   بك

آخر لتحدید الھویة، مثل رخصة القیادة، أو الھویة  
جواز السفر، أو وثیقة رقم ھویة دافع  العسكریة، أو 

 )، أو ھویة حكومیة أخرى. ITINالضرائب (
 

إلرفاق نسخة أو صورة من   اختیار ملفالمس أو انقر فوق •
 المستند، الذي ستستخدمھ لتأكید معلومات ھویتك.  

 . التاليالمس أو انقر فوق  •
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 تأكید أھلیتك 
تؤكد أھلیتك (مثل: دخلك قد یُطلب منك أیًضا تحمیل المستندات التي 

 مشاركتك في برنامج حكومي). أو

 
 اختر كیف تتأھل.  •
 .التاليالمس أو انقر فوق  •

 

 إذا كنت تتأھل بناًء على دخل أسرتك

قِدم المستندات، مثل اإلقرار الضریبي للوالیة عن العام السابق،   •
والذي یتضمن اسمك األول (أو اسم ُمعالك) األخیر، ودخلك  

 شھًرا.   12السنوي، وتاریخ إصدار خالل آخر  

 

 إذا كنت تشارك في أحد برامج المساعدة المؤھلة 

قِدم المستندات، مثل خطاب أو بیان منح المزایا، الذي یتضمن   •
اسمك األول (أو اسم ُمعالك) واألخیر، واسم البرنامج المؤھل  

البرنامج  )، واسم الحكومة، والكیان القبلي، ومسؤول SNAP (مثل
شھًرا أو تاریخ  12الذي أصدر المستند، وتاریخ إصدار خالل آخر  

 انتھاء صالحیة في المستقبل. 
o   إذا كنت تشارك في برنامج الغداء المدرسي المجاني ومخفض

، یجب أن تكون المستندات،  األسعار أو برنامج اإلفطار المدرسي 
ام الدراسي  مثل خطاب من المدرسة من العام الدراسي الحالي أو الع

 الذي یسبق تقدیم الطلب مباشرةً. 
o ) للتسجیل في مدرسة تقدیم التأھیل المجتمعيCEP( ،

یجب أن تتضمن المستندات اسم الطالب، والسنة  
الدراسیة ذات الصلة، واسم المدرسة وعنوانھا، 

ومعلومات االتصال (الھاتف أو البرید اإللكتروني)  
الطالب مسجل في  الخاصة بالمدرسة وتوضح أن  

) للعام الدراسي  CEPتقدیم التأھیل المجتمعي ( مدرسة
الصلة. (یجب أن یكون الطالب ال یزال مسجالً  ذي
 وقت تقدیم الطلب.)   في

o یجب أن تكون  للحصول على منح بیل الفیدرالیة ،
المستندات من مدرسة الطالب أو إدارة التعلیم ویجب أن 

 ل لعام الجائزة الحالي. تُظھر أن الطالب قد تلقى منحة بی
 

إلرفاق نسخة أو صورة من   اختیار ملفالمس أو انقر فوق •
 المستند، الذي ستستخدمھ لتأكید معلومات ھویتك.  

 . التاليالمس أو انقر فوق  •
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بعد إرسال المعلومات أو الوثائق الخاصة بك، تكون الخطوة األخیرة 
 علیھ. ھي المصادقة على نموذج الطلب والتوقیع 

 
 اقرأ العبارات.  •
 أدخل اسمك األول واألخیر لتأكید موافقتك على العبارات.   •
 .  إرسالالمس أو انقر فوق  •
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 لقد أرسلت طلبك!  

 

 ستتلقى رسالة تفید بأننا نتحقق من مستنداتك. 

 

بعد أن نراجع مستنداتك، ستتلقى رسالة إلكترونیة حول حالة طلبك. 
 یمكنك أیًضا تسجیل الدخول إلى حسابك للتحقق من حالة طلبك. 

إذا لم نتمكن من تأكید معلوماتك بناًء على الوثائق التي  •
قدمتھا، فستتلقى تعلیمات حول كیفیة إرسال الوثائق 

 اإلضافیة. 

إذا تمت الموافقة على طلبك، فستتلقى رسالة تفید بأنھ تمت   •
 البدء في تلقي میزتك.الموافقة علیك وإرشادات حول كیفیة 
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