Mag-apply Online para sa Affordable Connectivity Program
Ang Affordable Connectivity Program (ACP) ay isang programa ng gobyerno ng U.S. para tulungan ang mga
sambahayang maliit ang kita na magbayad para sa serbisyo sa internet at mga nakakonektang device tulad
ng desktop, laptop, o tablet.
Kung kwalipikado ang inyong sambahayan, makakatanggap kayo ng:
• Hanggang $30 kada buwang diskwento sa inyong serbisyo sa internet
• Hanggang $75 kada buwang diskwento kung ang inyong sambahayan ay nasa kwalipikadong Tribal na lupain
• Isang one-time na diskwento na hanggang $100 para sa isang laptop, tablet, o desktop computer
(na may co-payment na umaabot ng $10 hanggang $50)
Kapag naaprubahan ang inyong aplikasyon, ang susunod na hakbang ay makipag-ugnayan sa isang kalahok
na kumpanya ng internet para magpa-enroll.

Magsimula
Sundin ang mga hakbang sa ibaba para magsumite online ng aplikasyon sa ACP, na karaniwang tumatagal nang
10 minuto para makumpleto. Posibleng kailangan ninyong magbigay ng karagdagang impormasyon o dokumentasyon
para kumpirmahin ang inyong pagka-kwalipikado, pagkakakilanlan, o home address.
Kung may mga tanong kayo sa panahon ng proseso ng aplikasyon, makipag-ugnayan sa ACP Support Center sa
pamamagitan ng email sa ACPSupport@usac.org o tumawag sa (877) 384-2575 mula 9 a.m. hanggang 9 p.m. ET.
Mga Hakbang
1

Mag-click o mag-tap sa isang web browser sa
inyong computer o mobile device.
I-type ang AffordableConnectivity.gov sa web
address bar at pindutin ang Enter sa keyboard
o Go/Search sa inyong mobile device para buksan
ang website.

2

Hanapin ang button na Mag-apply Ngayon
at i-click o i-tap ito para magsimula.
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3

Ilagay ang inyong buong legal na pangalan at
apelyido, gaya ng kung paano nakasulat ang
mga ito sa mga opisyal na dokumento.
Tip: Kung higit sa isa ang inyong apelyido,
ilagay ang lahat ng ito sa field ng apelyido.

4

Piliin ang buwan ng inyong petsa ng kapanganakan
mula sa drop-down menu. Pagkatapos, ilagay ang
araw at taon.

5

Piliin kung paano ninyo gustong i-verify ang inyong
pagkakakilanlan.
Tip: Ang paglalagay ng huling apat na digit ng
inyong Social Security Number (SSN) ay ang
pinakamabilis na paraan para iproseso ang inyong
aplikasyon, at posible nitong mabawasan ang
pangangailangang magbigay ng dokumentasyong
patunay sa mga susunod na bahagi ng aplikasyon.

Kung wala kayong SSN o gusto ninyong hindi ibigay
ang huling apat na digit, pumili ng isa sa iba pang
anyo ng pagkakakilanlan na gusto ninyong isumite
para i-verify ang inyong pagkakakilanlan.

Dapat ninyong piliin ang uri ng pagkakakilanlan
at magiging asul ang button na Pumili ng File.
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6

Kung nilagay ninyo ang huling apat na digit ng
inyong SSN o Tribal ID number, dumiretso sa
hakbang 8.
Kung napili ninyo ang pangatlong opsyon,
i-click o i-tap ang Pumili ng File.
Ang mga opsyong i-upload ang inyong file
ay mag-iiba-iba batay sa inyong device.

•

Computer: May magbubukas na bagong
window. Hanapin ang naka-scan na kopya
o larawan ng inyong dokumento ng
pagkakakilanlan na naka-save sa inyong
computer, at piliin ito. Pagkatapos,
i-click ang Buksan.

•

Mobile device: Pwede ninyong kunan ng
larawan at i-upload ang inyong dokumento
ng pagkakakilanlan, o hanapin ang larawan
o file sa inyong device.
o
o

iPhone o iPad
Android Device
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7

Ilagay ang inyong home address.
Piliin ang inyong estado sa pamamagitan
ng pag-click o pag-tap ng drop-down menu.
Tip: Ang inyong home address ay hindi
pwedeng maging Post Office (P.O.) Box, pero
magkakaroon kayo ng oportunidad na magbigay
ng buong mailing adddress sa susunod pang
bahagi ng proseso.

8

Kumpirmahin kung kwalipikado kayo para sa ACP
sa pamamagitan ng inyong anak o dependiyente.
• Kung kayo mismo ay kwalipikado, piliin ang
Hindi, ako mismo ay kwalipikado.
• Kung kwalipikado kayo sa pamamagitan
ng anak o dependiyente, piliin ang
Oo, kwalipikado ako sa pamamagitan
ng aking anak o dependiyente.
Pagkatapos, i-click o i-tap ang Susunod.
Kung napili ninyong kwalipikado kayo sa
pamamagitan ng anak o dependiyente, dapat
ninyong ilagay ang impormasyon ng inyong anak
o dependiyente. I-click o i-tap ang Susunod.

4

Gumawa ng Account
Mga Hakbang
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1

Pumili ng username na madali ninyong maalala.
Pwede rin ninyong gamitin ang inyong email
address o ang inyong pangalan sa partikular
na anyo.

2

Pumili ng inyong password.
Tip: Kung natutugunan ng inyong password ang
mga kinakailangan, ang icon para sa bawat isa ay
magbabago mula sa orange na
at magiging berdeng

3

icon ng babala

icon ng tagumpay.

Ilagay ang inyong email address. Ang mga
notification tungkol sa inyong aplikasyon ay
mapupunta sa email address na ibibigay ninyo.
Pwede rin kayong maglagay ng alternatibong email
address sa pamamagitan ng paglagay ng check sa
box. Nakahanda ito para sa isang pangalawang
makakaugnayan, tulad ng kapamilya o caseworker,
na tatanggap ng mga update tungkol sa inyong
aplikasyon.

5

4

Ilagay ang numero ng inyong telepono (opsyonal).

Kung mayroon kayong mailing address na iba pa
sa inyong home address, pwede ninyong lagyan
ng check ang nakahandang box sa form, at ilagay
ang mailing address tulad ng isang PO Box.

5

Piliin ang gusto ninyong wika (opsyonal).

6

Lagyan ng check ang box na nagsasabing,
“Hindi ako robot.”

7

I-click o i-tap ang Isumite.

8

Pagkatapos, makakakita kayo ng mensaheng
nagkukumpirmang nagawa ninyo ang inyong
account
Para magsumite ng aplikasyon, kakailanganin
ninyong mag-log in gamit ang username at
password na ginawa ninyo para mag-apply.
I-click o i-tap ang Isara.

9

Ilagay ang inyong password para mag-sign in sa
inyong account. Awtomatikong lalabas ang inyong
username.

10

Lagyan ng check ang box na nagsasabing,
“Hindi ako robot.” Pagkatapos, i-click o i-tap
ang Mag-sign In.
6

Mag-apply para sa ACP
Mga Hakbang
1

Pagkatapos ninyong mag-sign in sa inyong
account, makikita ninyo ang isang mensahe
ng pagbati at ang inyong pangalan.
Magkakaroon ng dalawang opsyon sa aplikasyon:
Lifeline at ang Affordable Connectivity Program.
• Kung interesado kayong kumuha ng
benepisyo sa Lifeline at benepisyo sa ACP,
i-click o i-tap ang Simulan ang Aplikasyon
sa Lifeline. Kailangan ng Social Security
Number kung mag-a-apply kayo para
sa Lifeline.
• Kung interesado lang kayong kumuha
ng benepisyo sa ACP, i-click o i-tap ang
Mag-apply para sa ACP.

2

Sabihin sa amin kung paano kayo kwalipikado.
Lagyan ng check ang box sa tabi ng lahat ng
naaangkop, pagkatapos, i-click o i-tap ang Susunod.

3

Balikan ang inyong impormasyon at kumpirmahin
na tama ito. Kung may kailangan kayong iwasto,
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piliin ang button na
I-edit at sundin ang mga
prompt para gawin ang inyong mga pagbabago.
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4

Lagyan ng check ang box para kumpirmahing ang
ibinigay ninyong impormasyon ay magagamit para
alamin kung kwalipikado kayo para sa ACP.
Pagkatapos, i-click o i-tap ang Isumite.

5

6

Posibleng abutin nang ilang minuto ang pagsusuri
ng inyong impormasyon sa mga available na nakaautomate na database.
•

Kung hihilingin sa inyong magbigay
ng karagdagang impormasyon
o dokumentasyon, magpatuloy sa seksyong
Ipakitang Kwalipikado Kayo ng gabay na
ito para sa higit pang impormasyon.

•

Kung hindi kayo hinihiling na magbigay
ng karagdagang impormasyon, magpatuloy
sa hakbang 6.

Ang huling hakbang ay pag-certify at paglagda
sa form ng aplikasyon.
Basahin at i-type ang inyong mga inisyal sa box
sa tabi ng bawat pahayag. Dapat ninyong lagyan
ng inisyal ang lahat ng box.

8

Ang sertipikasyon sa ibaba ay naaangkop sa
lahat ng consumer at kinakailangan ito para
iproseso ang inyong aplikasyon.
7

Lagdaan ang form ng aplikasyon sa pamamagitan
ng pag-type ng buo ninyong legal na pangalan.
I-click o i-tap ang puting box para kumpirmahing
nauunawaan ninyong isa itong digital na lagda,
at pagkatapos, piliin ang Isumite.

8

Naisumite na ninyo ang inyong aplikasyon.
Kung maaprubahan ang inyong aplikasyon,
makakatanggap kayo ng mensaheng nagsasabing
kwalipikado kayo at magbibigay ito ng mga
tagubilin sa pagtanggap ng inyong benepisyo
sa ACP.
Ang susunod ninyong hakbang ay mag-sign up
sa isang kalahok na kumpanya ng internet para
magsimulang tanggapin ang inyong benepisyo
sa ACP.
•

Tandaan ang deadline sa pag-sign up.
Kung hindi kayo makapag-sign up bago
ang deadline, kakailanganin ninyong
mag-apply ulit.
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10

Ipakitang Kwalipikado Kayo
Posibleng kailangan ninyong magbigay ng karagdagang impormasyon o dokumentasyon kung hindi namin makumpirma
ang inyong pagka-kwalipikado, pagkakakilanlan, o address. Kasama sa seksyong ito ang impormasyon tungkol sa mga
hakbang na kailangan ninyong gawin para makumpirma ang inyong impormasyon kung maharap kayo sa mga ganitong
tanong sa inyong online na aplikasyon. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang aming Gabay sa Katanggap-tanggap
na Dokumentasyon (na available sa English at Spanish).

Kinakailangang Impormasyon o Dokumentasyon
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Kumpirmahin ang Inyong Address
Posibleng hilingin sa inyong kumpirmahin ang inyong
address sa pamamagitan ng pag-locate kung saan kayo
nakatira sa mapa.
•

Kung makakita kayo ng typo sa inyong address,
i-click o i-tap ang ayusin ito.

Para i-locate kung saan kayo nakatira, i-double click ang
mapa o gamitin ang button na (+) button sa kaliwang
bahagi sa itaas para mag-zoom in sa mapa. I-click ang pin
kapag nahanap na ninyo ang inyong address sa mapa.
Pagkatapos, piliin ang Susunod.
Tip: I-click o i-tap ang asul na
icon para
i-expand ang seksyong “Paano Hanapin ang
Inyong Address” at manood ng isang maikling
video na naglalarawan kung paano gamitin ang
mapping tool para hanapin ang inyong address.

Kumpirmahing Kwalipikado ang Inyong
Sambahayan
Posibleng hilingin sa inyong kumpirmahin na kwalipikado
para sa higit sa isang benepisyo ang inyong sambahayan.
Sagutan ang mga tanong at pagkatapos, piliin ang
Susunod.
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Kumpirmahin ang Inyong Pagkakakilanlan
Posibleng hilingin sa inyong mag-upload ng mga
dokumentong nagkukumpirma ng impormasyon
ng inyong pagkakakilanlan.
•

Kung makakita kayo ng typo sa impormasyon
ng inyong pagkakakilanlan, i-click o i-tap ang
ayusin ito.

Kung kailangan ninyong kumpirmahin ang inyong
petsa ng kapanganakan, magpakita sa amin ng kopya
ng hindi expired na opisyal na dokumento, tulad ng
lisensya sa pagmamaneho, na laman ang inyong pangalan,
apelyido, at petsa ng kapanganakan.
Kung kailangan ninyong kumpirmahin ang inyong
Social Security Number o Tribal ID, magpakita sa amin
ng kopya ng hindi expired na opisyal na dokumento,
tulad ng Social Security Card o Tribal ID, na laman ang
inyong pangalan at apelyido, at ang huling 4 na digit
ng inyong SSN o ang inyong buong Tribal ID.
•

Kung hindi kayo nagbigay ng huling 4 na digit
ng inyong SSN o ng inyong Tribal ID sa inyong
aplikasyon, i-verify ang inyong pagkakakilanlan
gamit ang ibang anyo ng pagkakakilanlan tulad
ng lisensya sa pagmamaneho, military ID,
passport, dokumento ng taxpayer identification
number (ITIN), o iba pang ID sa gobyerno.

I-click o i-tap ang Pumili ng File para mag-upload ng
kopya o larawan ng dokumentong gagamitin ninyo para
kumpirmahin ang impormasyon ng inyong
pagkakakilanlan.
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Kumpirmahing Kwalipikado Kayo
Posible ring hilingin sa inyo na mag-upload ng mga
dokumentong nagkukumpirma ng inyong pagkakwalipikado (tulad ng inyong kinikita o pakikilahok
sa isang programa ng gobyerno).
Una, piliin kung paano kayo kwalipikado. Pagkatapos,
i-click o i-tap ang Susunod.
Kung kwalipikado kayo batay sa kita ng inyong
sambahayan, dapat kayong magbigay ng dokumentasyon,
tulad ng state tax return ng nakaraang taon, na laman ang
pangalan at apelyido ninyo (o ng inyong dependiyente),
inyong taunang kita, at petsa ng pagbibigay sa loob
ng nakaraang 12 buwan o dokumento ng buwis sa
nakaraang taon.
Kung lalahok kayo sa isa sa mga kwalipikadong
programa ng tulong sa pagka-kwalipikado, kakailanganin
ninyong magbigay ng dokumentasyon tulad ng liham
o pahayag ng paggawad ng benepisyo, na laman ang
pangalan at apelyido ninyo (o ng inyong dependiyente),
ang pangalan ng programa sa pagka-kwalipikado (tulad ng
SNAP), ang pangalan ng gobyerno, Tribal entity, program
administrator, paaralan, distrito ng paaralan, unibersidad,
o kolehiyong nagbigay ng dokumento, at petsa ng pagbibigay
sa loob ng nakaraang 12 buwan o panghinaharap na petsa
ng pag-expire
•

•

•

Kung lalahok kayo sa Programa sa Libre o Binawasang
Presyong Lunch o Almusal sa Paaralan, ang mga
dokumento tulad ng liham mula sa paaralan ay dapat mula
sa kasalukuyang taon ng paaralan o sa taon ng paaralan
agad na bago ang aplikasyon.
Para sa pag-enroll sa isang CEP school, laman dapat ng
mga dokumento ang pangalan ng estudyante, ang kaugnay
na taon ng paaralan, ang pangalan at address ng paaralan,
at ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan (telepono o email)
para sa paaralan at ipakita dapat nito na naka-enroll ang
estudyante sa isang CEP school para sa kaugnay na taon
ng paaralan. (Naka-enroll pa rin dapat ang estudyante
sa panahon ng aplikasyon).
Para sa Mga Federal Pell Grant, ang mga dokumento ay
mula dapat sa paaralan ng estudyante o sa Departamento
ng Edukasyon, at ipinapakita dapat nito na nakatanggap
ang estudyante ng isang Pell Grant para sa kasalukuyang
taon ng paggawad.

I-click o i-tap ang Pumili ng File para mag-upload
ng kopya o larawan ng dokumentong gagamitin ninyo
para kumpirmahin ang impormasyon ng inyong
pagkakakilanlan.
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Pagkatapos ninyong isumite ang inyong impormasyon
o dokumentasyon, ang huling hakbang ay i-certify ang
lagdaan ang inyong form ng aplikasyon.
Basahin at i-type ang inyong mga inisyal sa box sa tabi
ng bawat pahayag. Dapat ninyong lagyan ng inisyal ang
lahat ng box.

Ang sertipikasyon sa ibaba ay naaangkop sa lahat ng
consumer at kinakailangan ito para iproseso ang inyong
aplikasyon.
Lagdaan ang form ng aplikasyon sa pamamagitan
ng pag-type ng buo ninyong legal na pangalan.
I-click o i-tap ang puting box para kumpirmahing
nauunawaan ninyong isa itong digital na lagda,
at pagkatapos, piliin ang Isumite.
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Naisumite ninyo ang inyong aplikasyon!
Makakatanggap kayo ng mensaheng nagsasabing
sinusuri namin ang inyong mga dokumento.
Pagkatapos naming suriin ang inyong mga dokumento,
makakatanggap kayo ng email tungkol sa status ng inyong
aplikasyon. Pwede rin kayong mag-log in sa inyong
account para tingnan ang status ng inyong aplikasyon.
•

Kung hindi namin makumpirma ang inyong
impormasyon batay sa dokumentasyong
isinumite ninyo, makakatanggap kayo ng
mga tagubilin sa kung paano magsumite ng
karagdagang dokumentasyon.

•

Kung maaprubahan ang inyong aplikasyon,
makakatanggap kayo ng mensaheng
nagsasabing kwalipikado kayo, at may mga
tagubilin sa kung paano magsimulang tanggapin
ang inyong benepisyo sa ACP.
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