Nộp đơn Đăng ký Chương trình Kết nối Internet Giá rẻ Trực tuyến
Chương trình Kết nối Internet Giá rẻ (Affordable Connectivity Program, ACP) là một chương trình của chính phủ Hoa
Kỳ nhằm hỗ trợ các hộ gia đình thu nhập thấp chi trả dịch vụ Internet và các thiết bị được kết nối như máy tính để bàn,
máy tính xách tay hoặc máy tính bảng.
Nếu hộ gia đình quý vị đủ điều kiện, quý vị có thể nhận được:
• Khoản chiết khấu lên đến $30 mỗi tháng cho dịch vụ Internet
• Khoản chiết khấu lên đến $75 mỗi tháng nếu hộ gia đình quý vị đang ở tại các vùng đất thuộc Bộ lạc đủ điều
kiện
• Khoản chiết khấu một lần lên đến $100 cho máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc máy tính để bàn
(với khoản đồng chi trả nhiều hơn $10 nhưng dưới $50)
Một khi đơn đăng ký của quý vị được phê duyệt, bước tiếp theo là liên hệ công ty cung cấp dịch vụ Internet tham gia
chương trình để đăng ký.

Bắt đầu
Làm theo các bước bên dưới để gửi đơn đăng ký ACP trực tuyến. Quá trình này thường sẽ mất khoảng 10 phút.
Quý vị có thể sẽ cần cung cấp thêm thông tin hoặc giấy tờ để xác minh tính đủ điều kiện, danh tính hoặc địa chỉ nhà.
Nếu quý vị có câu hỏi trong quá trình đăng ký, liên hệ Trung tâm Hỗ trợ ACP thông qua email ACPSupport@usac.org
hoặc gọi tới số (877) 384-2575 từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. ET.
Bước
1

Nhấp hoặc nhấn vào trình duyệt web trên máy tính
hoặc thiết bị di động của quý vị.
Gõ AffordableConnectivity.gov vào thanh nhập địa
chỉ web và nhấn Enter trên bàn phím hoặc
Go/Search (Đi/Tìm kiếm) trên thiết bị di động để
mở trang web.

2

Tìm nút Apply Now (Nộp đơn ngay) và nhấp hoặc
chạm vào để bắt đầu.

Cập nhật Mới nhất: Tháng Mười năm 2022

Tổng quan về Nộp đơn Đăng ký Trực tuyến

3

Nhập họ và tên đầy đủ, hợp pháp của quý vị,
giống như thông tin trong các giấy tờ chính thức.
Lời khuyên: Nếu quý vị có nhiều hơn một tên họ,
hãy nhập tất cả vào trong trường tên họ.

4

Chọn tháng sinh của quý vị từ menu thả xuống.
Sau đó, nhập ngày và năm.

5

Chọn cách thức xác thực danh tính của quý vị.
Lời khuyên: Nhập bốn chữ số cuối cùng trong
Số An sinh Xã hội (SSN) của quý vị là cách nhanh
nhất để xử lý đơn đăng ký và có thể hạn chế phải
cung cấp giấy tờ chứng minh sau này trong quá
trình đăng ký.

Nếu quý vị không có số SSN hoặc không muốn tiết
lộ bốn chữ số cuối, hãy chọn một trong số những
cách nhận dạng khác mà quý vị chọn để xác minh
danh tính của mình.

Quý vị cần chọn phương thức nhận dạng và nút
Choose File (Chọn tệp) sẽ chuyển sang màu xanh
da trời.

2

6

Nếu quý vị đã nhập bốn chữ số cuối của số SSN
hoặc số ID Bộ lạc của mình, bỏ qua và tới thẳng
bước số 8.
Nếu quý vị đã chọn phương án ba, nhấp hoặc nhấn
vào Choose File (Chọn tệp).
Các lựa chọn tải tệp lên sẽ thay đổi tùy theo thiết bị
của quý vị.

•

Máy tính: Cửa sổ mới sẽ mở ra. Tìm hình
ảnh hoặc bản scan giấy tờ tùy thân của quý
vị được lưu trên máy tính và chọn. Sau đó,
nhấp Open (Mở).

•

Thiết bị Di động: Quý vị có thể chụp ảnh
giấy tờ tùy thân và tải lên; hoặc tìm kiếm
ảnh hoặc tệp tin trên thiết bị của quý vị.
o
o

iPhone hoặc iPad
Thiết bị Android
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7

Nhập địa chỉ nhà của quý vị.
Chọn trạng thái của quý vị bằng cách nhấp hoặc
nhấn vào menu thả xuống.
Lời khuyên: Địa chỉ nhà của quý vị không được
là Hòm thư Bưu chính (P.O.); nhưng quý vị sẽ có cơ
hội cung cấp đầy đủ địa chỉ gửi thư trong các bước
sau của quy trình này.

8

Xác nhận tính đủ điều kiện tham gia ACP của quý vị
thông qua con cái hoặc người phụ thuộc.
•

Nếu tự quý vị đủ điều kiện, hãy chọn No,
I qualify by myself (Không, tự tôi đã thoả
mãn điều kiện).

•

Nếu quý vị đủ điều kiện tham gia chương
trình thông qua con cái hoặc người phụ
thuộc, hãy chọn Yes, I qualify through my
child or dependent (Có, tôi đủ điều kiện
tham gia thông qua con cái hoặc người phụ
thuộc).

Sau đó, nhấp hoặc nhấn vào Next (Tiếp theo).
Nếu đã chọn mục đủ điều kiện tham gia thông qua
con cái hoặc người phụ thuộc, quý vị phải nhập
thông tin của con cái hoặc người phụ thuộc của quý
vị. Nhấp hoặc nhấn vào Next (Tiếp theo).

4

Tạo Tài khoản
Bước
1

Chọn tên người dùng mà quý vị cảm thấy dễ nhớ.
Quý vị cũng có thể lấy theo địa chỉ email hoặc tên
của mình.

2

Chọn mật khẩu của quý vị.

Tổng quan về Tạo Tài khoản

Lời khuyên: Nếu mật khẩu của quý vị đáp ứng các
yêu cầu, biểu tượng của từng yêu cầu sẽ chuyển từ
biểu tượng cảnh báo
thành công

3

màu cam sang biểu tượng

màu xanh lá cây.

Nhập địa chỉ email của quý vị. Thông báo về đơn
đăng ký của quý vị sẽ được gửi đến địa chỉ email mà
quý vị cung cấp.
Quý vị cũng có thể nhập địa chỉ email thay thế bằng
cách đánh dấu vào ô. Đây là cho người liên hệ phụ,
chẳng hạn như thành viên gia đình hoặc nhân viên
phụ trách, người sẽ nhận được thông tin cập nhật
về đơn đăng ký của quý vị.

5

4

Nhập số điện thoại của quý vị (không bắt buộc).

Nếu địa chỉ gửi thư của quý vị khác với địa chỉ nhà,
quý vị có thể đánh dấu vào ô có sẵn trong mẫu biểu
và điền địa chỉ gửi thư như Hòm thư Bưu chính.

5

Chọn ngôn ngữ quý vị muốn dùng (không bắt
buộc).

6

Đánh dấu vào ô có nội dung: “I’m not a robot”
(Tôi không phải là rô bốt).

7

Nhấp hoặc nhấn vào Submit (Gửi).

8

Sau đó, quý vị sẽ thấy thông báo xác nhận quý vị đã
tạo tài khoản
Để gửi đơn đăng ký, quý vị cần phải đăng nhập
bằng tên người dùng và mật khẩu đã tạo để đăng
ký. Nhấp hoặc nhấn vào Close (Đóng).

9

Nhập mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản của quý
vị. Tên người dùng của quý vị sẽ tự động xuất hiện.

10

Đánh dấu vào ô có nội dung: “I’m not a robot”
(Tôi không phải là rô bốt). Sau đó, nhấp hoặc nhấn
vào Sign In (Đăng nhập).
6

Đăng ký ACP
Bước
1

Sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình, quý vị
sẽ thấy một thông báo chào mừng và tên của quý vị.
Sẽ có hai tùy chọn đăng ký: Chương trình Cứu cánh
và Chương trình Kết nối Internet Giá rẻ.
• Nếu quý vị quan tâm đến việc nhận được lợi
ích của Chương trình Cứu cánh và lợi ích
của ACP, hãy nhấp hoặc nhấn vào Start
Lifeline Application (Bắt đầu Đăng ký
Chương trình Cứu cánh). Quý vị cần có số
An sinh Xã hội nếu đăng ký Chương trình
Cứu cánh.
• Nếu quý vị chỉ quan tâm đến việc nhận
được lợi ích ACP, hãy nhấp hoặc nhấn vào
Apply for ACP (Đăng ký ACP).

2

Hãy chứng minh tính đủ điều kiện của quý vị.
Đánh dấu vào ô bên cạnh tất cả những mục phù
hợp, sau đó nhấp hoặc nhấn vào Next (Tiếp theo).

3

Xem lại thông tin của quý vị và xác nhận. Nếu quý vị

Tổng quan về Nộp đơn Đăng ký Trực tuyến

cần sửa thông tin, hãy chọn nút
Edit (Chỉnh sửa)
và làm theo các lời nhắc để thực hiện các thay đổi
của mình.

7

4

Đánh dấu vào ô này để xác nhận rằng: thông tin do
quý vị cung cấp có thể được sử dụng để đánh giá
xem quý vị có đủ điều kiện tham gia ACP hay không.
Sau đó, nhấp hoặc nhấn vào Submit (Gửi).

5

6

Có thể mất vài phút để kiểm tra thông tin của quý vị
dựa trên các cơ sở dữ liệu tự động có sẵn.
•

Nếu quý vị được yêu cầu cung cấp thông tin
hoặc chứng từ bổ sung, hãy chuyển đến phần
Chứng minh Đủ Điều kiện của hướng dẫn
này để biết thêm thông tin.

•

Nếu quý vị không được yêu cầu cung cấp
thêm thông tin, hãy chuyển sang bước 6.

Bước cuối cùng là xác nhận và ký tên vào đơn
đăng ký.
Đọc và nhập tên viết tắt của quý vị vào ô bên cạnh
từng phát biểu. Quý vị phải ký nháy tất cả các ô.

8

Chứng nhận dưới đây áp dụng cho tất cả khách
hàng và là bắt buộc để xử lý hồ sơ của quý vị.
7

Ký tên vào đơn đăng ký bằng cách nhập tên pháp lý
đầy đủ của quý vị.
Nhấp hoặc nhấn vào ô màu trắng để xác nhận đã
hiểu rằng đây là chữ ký điện tử, rồi chọn Submit
(Gửi).

8

Quý vị đã vừa gửi đơn đăng ký.
Nếu đơn đăng ký của quý vị được chấp thuận, quý vị
sẽ nhận được thông báo cho biết quý vị đủ điều kiện,
kèm theo hướng dẫn nhận phúc lợi ACP.
Bước tiếp theo là đăng ký với một công ty
cung cấp Internet tham gia chương trình để bắt
đầu nhận lợi ích ACP của quý vị.
•

Hãy ghi nhớ thời hạn đăng ký. Nếu quý vị
không đăng ký trước thời hạn, quý vị sẽ
phải đăng ký lại.

9

10

Chứng minh Đủ Điều kiện
Quý vị có thể sẽ cần cung cấp thêm thông tin hoặc giấy tờ nếu chúng tôi không thể xác minh tính đủ điều kiện, danh tính hoặc
địa chỉ của quý vị. Phần này bao gồm thông tin về các bước quý vị cần thực hiện để xác thực thông tin của mình trong trường hợp
quý vị gặp những câu hỏi này trong đơn đăng ký trực tuyến. Để biết thêm thông tin, hãy xem lại Hướng dẫn về Giấy tờ được Chấp
nhận của chúng tôi (có bản Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha).

Thông tin hoặc Giấy tờ Cần thiết

Tổng quan về Nộp đơn Đăng ký Trực tuyến

Xác nhận Địa chỉ của Quý vị
Quý vị có thể được yêu cầu xác nhận địa chỉ của mình
bằng cách xác định nơi quý vị sống trên bản đồ.
•

Nếu quý vị thấy lỗi đánh máy trong địa chỉ của
mình, hãy nhấp hoặc nhấn vào fix it here
(sửa lỗi tại đây).

Để định vị nơi quý vị sống, hãy nhấp đúp vào bản đồ hoặc
sử dụng nút (+) ở trên cùng bên trái để phóng to bản đồ.
Nhấp vào ghim khi quý vị đã tìm thấy địa chỉ của mình
trên bản đồ. Sau đó, chọn Next (Tiếp theo).
Lời khuyên: Lời khuyên: Nhấp hoặc nhấn vào
biểu tượng
màu xanh da trời để mở rộng phần
“How to Find Your Address” (Cách tìm Địa chỉ của
Quý vị) và xem video ngắn mô tả cách sử dụng
công cụ lập bản đồ để tìm địa chỉ của quý vị.

Xác nhận Tính đủ điều kiện của Hộ gia đình
của Quý vị
Quý vị có thể được yêu cầu xác nhận hộ gia đình của quý
vị đủ điều kiện nhận nhiều hơn một quyền lợi.
Trả lời các câu hỏi, sau đó chọn Next (Tiếp theo).
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Xác nhận Danh tính của Quý vị
Quý vị có thể được yêu cầu tải lên các giấy tờ xác nhận
thông tin danh tính của quý vị.
•

Nếu quý vị thấy lỗi đánh máy trong thông tin
danh tính của mình, hãy nhấp hoặc nhấn vào
fix it here (sửa lỗi tại đây).

Nếu quý vị cần xác nhận ngày sinh của mình, hãy cho
chúng tôi xem bản sao còn hạn của giấy tờ chính thức,
chẳng hạn như bằng lái xe có họ và tên kèm ngày sinh
của quý vị.
Nếu quý vị cần xác nhận số An sinh Xã hội hoặc ID Bộ
lạc của mình, hãy cho chúng tôi xem bản sao còn hạn
của giấy tờ chính thức, chẳng hạn như Thẻ An sinh Xã hội
hoặc ID Bộ lạc có họ và tên của quý vị và 4 chữ số cuối
của SSN hoặc ID Bộ lạc đầy đủ của quý vị.
•

Nếu quý vị không cung cấp 4 chữ số cuối cùng của
SSN hoặc ID Bộ lạc trên đơn đăng ký của mình,
hãy xác thực danh tính của quý vị bằng một hình
thức nhận dạng khác như giấy phép lái xe, ID quân
nhân, hộ chiếu, chứng từ mã số nhận dạng người
nộp thuế (ITIN) hoặc các giấy tờ định danh khác
do chính phủ cấp.

Nhấp hoặc nhấn vào Choose File (Chọn Tệp) để tải lên
bản sao hoặc ảnh của tài liệu mà quý vị sẽ sử dụng để xác
thực thông tin nhận dạng của mình.
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Xác nhận Đủ Điều kiện
Quý vị cũng có thể được yêu cầu tải lên các giấy tờ xác
nhận tính đủ điều kiện của mình (như thu nhập hoặc việc
quý vị tham gia một chương trình của chính phủ).
Đầu tiên, hãy chọn cách chứng minh tính đủ điều kiện
của quý vị. Sau đó, nhấp hoặc nhấn vào Next (Tiếp theo).
Nếu quý vị đủ điều kiện dựa trên thu nhập hộ gia đình của
mình, quý vị phải cung cấp chứng từ, chẳng hạn như tờ khai
thuế tiểu bang của năm trước, có ghi rõ họ và tên của quý vị
(hoặc người phụ thuộc của quý vị), thu nhập hàng năm của quý
vị kèm ngày phát hành trong vòng 12 tháng vừa qua hoặc
chứng từ thuế của năm trước.
Nếu quý vị tham gia vào một trong các chương trình hỗ trợ
đủ điều kiện, quý vị sẽ cần cung cấp các giấy tờ như thư hoặc
tuyên bố trao quyền lợi, trong đó có ghi rõ họ và tên của quý vị
(hoặc người phụ thuộc của quý vị), tên của chương trình đủ
điều kiện (chẳng hạn như SNAP), tên của chính phủ, thực thể
Bộ lạc, người quản lý chương trình, trường học, khu học chánh,
trường đại học hoặc trường cao đẳng đã phát hành giấy tờ đó;
giấy tờ này phải được phát hành trong vòng 12 vừa qua hoặc có
ngày hết hạn trong tương lai
•

•

•

Nếu quý vị tham gia vào Chương trình Bữa trưa Miễn phí
hay Giảm giá hoặc Chương trình Bữa sáng tại Trường,
các giấy tờ như thư từ trường cần phải được phát hành vào
năm học hiện tại hoặc năm học ngay trước khi nộp đơn.
Để ghi danh vào một trường có tham gia Điều khoản hội
Đủ điều kiện Cộng đồng (Community Eligibility Provision,
CEP), các giấy tờ phải ghi tên của học sinh, năm học liên
quan, tên và địa chỉ của trường cũng như thông tin liên hệ
(điện thoại hoặc email) của trường và phải nêu rõ rằng học
sinh đã ghi danh vào một trường CEP cho năm học tương
ứng. (Vào thời điểm nộp đơn, học sinh vẫn phải đang được
ghi danh).
Đối với Chương trình Chính phủ Trợ giúp Tiền học Liên
bang, giấy tờ phải được phát hành từ trường của học sinh
hoặc Bộ Giáo dục và phải thể hiện rõ rằng học sinh đã nhận
được Tài trợ Tiền học cho năm trao thưởng hiện tại.

Nhấp hoặc nhấn vào Choose File (Chọn tệp) để tải lên
bản sao hoặc ảnh của tài liệu mà quý vị sẽ sử dụng để xác
thực thông tin nhận dạng của mình.

13

Sau khi quý vị đã gửi thông tin hoặc giấy tờ của mình,
bước cuối cùng là xác nhận và ký vào đơn đăng ký.
Đọc và nhập tên viết tắt của quý vị vào ô bên cạnh từng
phát biểu. Quý vị phải ký nháy tất cả các ô.

Chứng nhận dưới đây áp dụng cho tất cả khách hàng
và là bắt buộc để xử lý hồ sơ của quý vị.
Ký tên vào đơn đăng ký bằng cách nhập tên pháp lý đầy
đủ của quý vị.
Nhấp hoặc nhấn vào ô màu trắng để xác nhận đã hiểu
rằng đây là chữ ký điện tử, rồi chọn Submit (Gửi).
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Quý vị đã gửi đơn đăng ký!
Quý vị sẽ nhận được một thông báo cho biết chúng tôi
đang kiểm tra giấy tờ của quý vị.
Sau khi chúng tôi xem xét giấy tờ của quý vị, quý vị sẽ
nhận được email về trạng thái đơn đăng ký mình. Quý vị
cũng có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để kiểm
tra trạng thái của đơn đăng ký.
•

Nếu chúng tôi không thể xác nhận thông tin của
quý vị dựa trên giấy tờ mà quý vị đã gửi, quý vị sẽ
nhận được hướng dẫn về cách gửi giấy tờ bổ sung.

•

Nếu đơn đăng ký của quý vị được chấp thuận,
quý vị sẽ nhận được thông báo cho biết quý vị đủ
điều kiện kèm theo hướng dẫn cách bắt đầu nhận
phúc lợi ACP.
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