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 )5645تعل�مات تطبيق برنامج االتصال م�سور التكلفة (نموذج لجنة االتصاالت الف�درال�ة 
 

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

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

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

 القواعد
ة شه��ة من برنامج  ف ، فقد تحصل أ�تك ع� م�ي

ً
ا لتغط�ة تكلفة خدمة اإلن�ت  30بق�مة  ACPإذا كنت مؤه� نت الخاصة بك وما  دوالر�

ة لجهاز متصل   75�صل إ�  ف ا م�ي نت الخاصة بك أ�ض� كة اإلن�ت نامج، قد تقدم �ث ا ع� المناطق القبل�ة المؤهلة. ومن خالل ال�ب دوالر�
نت لمرة واحدة بق�مة  كة مطل��ة بق�مة   100باإلن�ت ي أو كمبيوتر لو�ي أو كمبيوتر محمول مع دفع تكال�ف مش�ت   دوالر ل�مبيوتر مكتيب

ا.  50دوالرات ول�ن أقل من  10أ��� من   دوالر�
 

ة برنامج  ف ة واحدة من برنامج   ACPال �مكن أل�تك الحصول ع� م�ي ف كة واحدة. ال ُ�سمح لك إال بالحصول ع� م�ي من أ��� من �ث
ACP  ،ل�ل فرد.  ول�سل�ل أ�ة 

 
التابع للجنة االتصاالت الف�درال�ة. إذا كانت أ�تك مؤهلة ل�ال   Lifelineيتمتع برنامج االتصال م�سور التكلفة باالستقالل عن برنامج 

ة   ف ف ع� نفس الخدمة أو خدمة مختلفة. ع� سب�ل المثال، �مكنك تطبيق م�ي تني ف ، ف�مكنك التقدم للحصول ع� كلتا الم�ي ف نامجني ال�ب
ة برنامج   Lifelineبرنامج  ف ة  ع� ACPع� خدمة الهاتف المحمول وكذلك تطبيق م�ي ف لك. كما �مكنك تطبيق م�ي ف ي م�ف

نت �ف  خدمة اإلن�ت
ي  كة.  ACPو Lifelineبرنام�ب نت واحدة من نفس ال�ث  لد�ك ع� خدمة إن�ت

 
ة برنامج   ف  للحصول ع� م�ي

ً
ي  (   ACPإذا لم ُتعد مؤه�

ا �ف
�
ُتعد مشارك المثال، يتجاوز دخلك مستوى الدخل المحدد أو لم  ع� سب�ل 

نامج برنامج مزا�ا مؤهل)، ف�جب عل نت التابعة ل�ب كة اإلن�ت ي غضون  ACPأو مسؤول  ACP�ك إخطار �ث
ا.  30�ف  يوم�

 
ي برنامج 

ا تلب�ة معاي�ي معينة من أجل المشاركة �ف نت أ�ض� كات اإلن�ت ف ع� �ث نت الخاصة بك  . ACPمالحظة: يتعني كة اإلن�ت تحقق من �ث
نت، ف�يُ  كة إن�ت كات المجاورة �ي �ب ز�ارة لتحد�د ما إذا كانت مشاركة. إذا كنت تبحث عن �ث ي   ال�ث

نت مشاركة �ف كة إن�ت للعثور ع� �ث
 منطقتك. 

 
 ما المقصود باأل�ة؟

ف ببعضهم). أ�مل ا و�تشاركون الدخل والم�وفات (حيت 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

 فأنت بذلك تنتهك قواعد لجنة االتصاالت الف�درال�ة ومن المقرر أن تفقد مزا�اك. ، ACPبرنامج 
 

 تجنب منح المزا�ا لشخص� آخر 
ة برنامج  ف  للحصول ع� برنامج  ACPإن م�ي

ً
 .ACPغ�ي قابلة للنقل؛ فال �مكنك منح مزا�اك لشخص� آخر حيت لو كان مؤه�

 
 التح�ي بالصدق خالل تعبئة هذا النموذج

نامج  ي هذا النموذج وجميع النماذج أو االستب�انات ذات الصلة ب�ب
ف عل�ك تقد�م معلومات دق�قة وصح�حة �ف إذا قدمت  .  ACPيتعني

نامج) و�مكن لحكومة الوال�ات المتحدة اتخاذ   معلومات خاطئة أو مضللة، فستفقد مزا�اك (أي؛ إلغاء �سج�لك أو حظرك من ال�ب
 ذلك (ع� سب�ل المثال ال الح�) التعرض لدفع غرامات أو السجن.  إجراءات قانون�ة ضدك. وقد �شمل
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https://cnm.universalservice.org/
https://www.affordableconnectivity.gov/wp-content/uploads/lifeline/images/ACP-Household-Worksheet-English.pdf


 الحاجة إ� إظهار مستندات أخرى 
ون�ة   ACPإذا لم �ستطع مسؤول برنامج  ي أ�تك عن ط��ق التحقق من الموارد اإلل��ت

التحقق من أهليتك أنت أو أي شخص أخر �ف
كاء الوك ي ذلك؛ قواعد ب�انات األهل�ة ل�ث

ف للجنة االتصاالت الف�درال�ة)، فقد تحتاج إ� تقد�م  المتاحة (بما �ف الة الحكوم�ة التابعني
ي برنامج مساعدة حكو�ي مؤهل أو دخلك أو  

مستندات إضاف�ة. ع� سب�ل المثال، قد تحتاج إ� تقد�م وث�قة رسم�ة تثبت مشاركتك �ف
ف �سخ من مستندات اإلثبات الخاصة بك عند تقد�م طلباتك    لت��ــــع وقت المعالجة. ه��تك. ُير�ب تضمني

 
 ك�ف�ة التقد�م 

نامج االتصال م�سور التكلفة، قم بتعبئة األقسام المطل��ة من هذا النموذج، ثم التوقيع باألحرف األو� ع� كل ب�ان اتفاق� ة،  للتقدم ل�ب
نت من خالل الموقع 7ثم قم بالتوقيع ع� الصفحة  للحصول ع�   AffordableConnectivity.gov. كما �مكنك التقد�م ع�ب اإلن�ت

 معالجة أ�ع. 
 

 : �د إ� العنوان التا�ي  �مكنك إرسال النموذج بال�ب
USAC 

ACP Support Center 
P.O. Box 9100  

Wilkes-Barre, PA 18773 
 

 المعلومات الخاصة بك:  2الصفحة 
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 الم��عات األو�، ثم اسم 
ي �ف

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

العائلة �ف
ي المستندات الرسم�ة. تجنب استخدام اسم مستعار. 

ي ال�امل الذي �ستخدمه �ف
 الثان�ة. ُير�ب استخدام اسمك القانويف

 أدخل رقم هاتفك، إن وجد.  ما رقم الهاتف الخاص بك؟ .2
ت�ب.  دك؟ما تار�ــــخ م�ال  .3  أدخل شهر الم�الد واليوم والسنة بهذا ال�ت
؟ .4 ي

وين ي   ما عنوان ب��دك االل��ت
ويف ، فقم ب�دخاله هنا. يو� بتوف�ي عنوان ب��د إل��ت ي

ويف إذا كان لد�ك عنوان ب��د إل��ت
كة   من إرسال تحديثات الحالة إل�ك �شأن طلبك.  USACحيت تتمكن �ث

 التال�ة للتحقق من ه��تك.  خ�ارات أحد ال ُير�ب تحد�د   التحقق من اله��ة.  .5
a.  . ن االجتما�ي �ب    رقم التأمني ف االجتما�ي الخاص بك، ف�يُ ي التحقق من ه��تك باستخدام رقم التأمني

إذا كنت ترغب �ف
ف االجتما�ي   ي    ) SSN4( تحد�د الم��ــع الموجود ع� �سار هذا القسم الفر�ي و�دخال آخر أر�عة أرقام من رقم التأمني

�ف
ًة.   ن    ُير�� مالحظة أن أرقام المساحة المتوفرة أدناە مبا�ث ي برنامج  التأمني

االجتما�ي ل�ست مطل��ة للمشاركة �ن
ن االجتما�ي س�سمح لنا بمعالجة طلبك �شكٍل أ�ع.   االتصال م�سور التكلفة، إال إن توف�ي رقم التأمني

 أو
b.  .ب  رقم تحد�د اله��ة القبل�ة� ي استخدام رقم تحد�د اله��ة القبل�ة للتحقق من ه��تك، ف�ي

إذا كنت ترغب �ف
ي المساحة المتوفرة أدناە ع� الفور. تحد�د الم��ــع الموجود 

 ع� �سار هذا القسم الفر�ي و�دخال الرقم �ف
 أو

c.  .ي   نموذج آخر لتحد�د اله��ة
ي التحقق من ه��تك باستخدام نموذج آخر لتحد�د اله��ة، بما �ف

إذا كنت ترغب �ف
ائب ( ذلك رخصة الق�ادة أو بطاقة اله��ة العسك��ة أو جواز السفر أو رقم التع��ف الفردي ل  أو أي  ) ITINدافع ال�ف

�ب تحد�د الم��ــع الموجود ع� �سار هذا القسم الفر�ي وتحد�د الم��ــع للفئة المقابلة   ه��ة حكوم�ة أخرى، ف�يُ
ا أو صورة من نموذج التع��ف الخاص بك مع طلبك.  ف �سخة ممسوحة ضوئ��  أدناە. ُير�ب تضمني

 بطاقة   -رخصة الق�ادة 
 جواز   -اله��ة العسك��ة  

 سفر ال
ائب (     -) ITINرقم التع��ف الفردي لدافع ال�ف

  بطاقات ه��ة حكوم�ة أخرى 

https://affordableconnectivity.gov/
https://affordableconnectivity.gov/
https://affordableconnectivity.gov/


 : المعلومات الخاصة بك (ُيتبع) 3الصفحة 
لك؟ .6 ن لك. �جب أن �كون هذا هو العنوان الذي ستتل�ت ف�ه الخدمة وال �مكن أن �كون صندوق   ما عنوان م�ن ف أدخل عنوان م�ف

ي بالمجموعة ب��د. 
ي السطر الثايف

ي السطر األول، ورقم الشقة أو الوحدة (إن وجد) �ف
�جب أن يتضمن رقم الشارع واسمه �ف

ي بالمجمو 
ي السطر الثايف

ي السطر الثالث  األو� من الم��عات، وكذلك المدينة �ف
عة الثان�ة من الم��عات، واختصار الوال�ة �ف

ي حال تغي�ي العنوان 
ي السطر الثالث بالمجموعة الثان�ة من الم��عات. و�ف

�دي �ف بالمجموعة األو� من الم��عات، والرمز ال�ب
ي غضون 

نت الخاصة بك �ف كة اإلن�ت ا.   30إ� عنواٍن آخر، �جب تحد�ث عنوانك لدى �ث  يوم�
 حدد نعم أو ال.  هذا عنوان مؤقت؟ هل  .7
ي القبل�ة .8

ي األرا�ن
ي السؤال رقم المؤهلة إذا كنت تع�ش �ن

ي  ، ACP. و�موجب قواعد برنامج  8، فحدد الم��ــع �ف
�شمل األرا�ف

ي أو كالهما؛ مناطق
ي ذلك المحم�ات السابقة �ف

ا، بما �ف ف بها ف�درال��  القبل�ة أي محم�ة أو ق��ة أو مستعمرة لقب�لة هند�ة مع�ت
ف   ؛ والمخصصات الهند�ة؛ ) Stat. 688 85( أالسكا أصل�ة المنشأة بموجب قانون �س��ة مطالبات سكان أالسكا األصليني

ي هاواي الرئ�س�ة 
ا لقانون لجنة منازل هاواي لعام   -وأرا�ف ، وفق� ف ي تحتفظ بها وال�ة هاواي لسكان هاواي األصليني المناطق اليت

ا �ل�ه، بص�غته المعدلة)؛ وأي أرض تم تحد�دها ع� هذا النحو من قبل لجنة  ، ومStat. 108 42، 1921يوليو   9(  1920
ي قواعد برنامج 

ف �ف ا لعمل�ة التعيني التابع للجنة االتصاالت الف�درال�ة. تتوفر خ��طة   Lifelineاالتصاالت الف�درال�ة وفق�
ي القبل�ة المؤهلة ع� موقع 

 : USACاألرا�ف
content/uploads/acp/documents/fcc_tribal_lands_map.pdf-https://www.affordableconnectivity.gov/wp 

�دي؟ .9 �دي  ما عنوانك ال�� لك.  فقط أدخل عنوانك ال�ب ف ا عن عنوان م�ف ي  إذا كان مختلف�
�جب أن يتضمن رقم الشارع واسمه �ف

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

ي السطر الثايف
السطر األول، ورقم الشقة أو الوحدة (إن وجد) �ف

ي السطر الثالث بالمجموعة األو� من الم��عات، والرمز ال�ب 
ي بالمجموعة الثان�ة من الم��عات، واختصار الوال�ة �ف

ي  الثايف
�دي �ف

 السطر الثالث بالمجموعة الثان�ة من الم��عات. 
 

 : الشخص المؤهل للمزا�ا 4الصفحة 
�ب   .10  من خالل طفل أو ُمعال، ف�يُ

ً
 من خالل طفل أو ُمعال. إذا كنت مؤه�

ً
قم بتعبئة هذا القسم فقط إذا كنت مؤه�

ف عل�ك تحد�د هذا الم��ــع إذا  .  ) BQPتحد�د الم��ــع لإلشارة إ� أنك مؤهل من خالل الشخص المؤهل للمزا�ا (  يتعني
ي أو �سعر مخفض أو  

ي برنامج غداء أو إفطار مدر�ي مجايف
ا بناًء ع� مشاركة طالب قا� حا�ي �ف كنت تقدم طلب�

أو حصول طفل قا� ع� مزا�ا برنامج التغذ�ة التكم��ي الخاص  )،  CEPااللتحاق بمدرسة تقد�م التأه�ل المجتم�ي ( 
 ). WICفال ( بالنساء والرضع واألط 

ي ال�امل لهم؟ .11
ي السطر األول، واالسم   ما االسم القانوين

ي للطفل أو الُمعال. أدخل االسم األول �ف
أدخل االسم ال�امل القانويف

ي السطر الثالث.  
ي بالمجموعة األو� من الم��عات، واسم العائلة �ف

ي السطر الثايف
ف أي الحقة  األوسط (اخت�اري) �ف قم بتضمني

ي مجموعة الم��عات الثان�ة. ال 
ي �ف

ي السطر الثايف
ا) �ف ي أن �كون اسم الشخص المؤهل للمزا�ا هو نفسه اسم مقدم  (اخت�ار��

ينب�ف
ي برنامج المزا�ا المؤهلة. 

ي توضح المشاركة �ف ي المستندات اليت
 الطلب، كما �جب أن يتطابق مع االسم الموجود �ف

ت�ب.  -الشهر واليوم والسنة   -أدخل تار�ــــخ م�الدهم   ما تار�ــــخ م�الدهم؟ .12  بهذا ال�ت
 الخ�ارات التال�ة للتحقق من ه��ة طفلك أو الشخص الذي تعوله.  أحد تحد�د  ُير�ب  له��ة. ا التحقق من .13

a.  . ن االجتما�ي �ب    رقم التأمني ف االجتما�ي الخاص بهم، ف�يُ ي التحقق من ه��تهم باستخدام رقم التأمني
إذا كنت ترغب �ف

ف االجتما�ي   ي    ) SSN4( تحد�د الم��ــع الموجود ع� �سار هذا القسم الفر�ي و�دخال آخر أر�عة أرقام من رقم التأمني
�ف

ًة.   ن االجتما المساحة المتوفرة أدناە مبا�ث ي ُير�� مالحظة أن أرقام التأمني
برنامج    �ي ل�ست مطل��ة للمشاركة �ن

ن االجتما�ي س�سمح لنا بمعالجة طلبك �شكٍل أ�ع.   االتصال م�سور التكلفة، ول�ن توف�ي رقم التأمني
 أو

b.  .ب   رقم تحد�د اله��ة القبل�ة� ي استخدام رقم تحد�د اله��ة القبل�ة للتحقق من ه��تهم، ف�يُ
إذا كنت ترغب �ف

ي المساحة المتوفرة أدناە ع� الفور. تحد�د الم��ــع الموجود ع� �سا
 ر هذا القسم الفر�ي و�دخال الرقم �ف

 أو
c.  .ي   نموذج آخر لتحد�د اله��ة

ي التحقق من ه��تهم باستخدام نموذج آخر لتحد�د اله��ة، بما �ف
إذا كنت ترغب �ف

ائب ( ذلك رخصة الق�ادة أو بطاقة اله��ة العسك��ة أو جواز السفر أو رقم التع��ف الفردي لدافع ا أو أي  ) ITINل�ف
�ب تحد�د الم��ــع الموجود ع� �سار هذا القسم الفر�ي وتحد�د الم��ــع للفئة المقابلة   ه��ة حكوم�ة أخرى، ف�يُ

ا أو صورة من نموذج التع��ف الخاص بهم مع طلبك.  ف �سخة ممسوحة ضوئ��  أدناە. ُير�ب تضمني

https://www.affordableconnectivity.gov/wp-content/uploads/acp/documents/fcc_tribal_lands_map.pdf


 رخصة الق�ادة بطاقة  
 اله��ة العسك��ة جواز  

 السفر 
ائب (   )  ITINرقم التع��ف الفردي لدافع ال�ف

 بطاقات ه��ة حكوم�ة أخرى 
 

نامج 5الصفحة   ACP: التأهل ل��
نامج   ل�ب

ً
ي أ�تك مؤه�

�مكنك التأهل من خالل برامج مساعدة  . ACPامأل هذا القسم لتظهر أنك أو الذي تعوله أو أي شخص �ف
�د، ُير�ب إرفاق �سخ من   أو حكوم�ة معينة  من خالل دخلك (ال تحتاج إ� التأهل من خالل كليهما). عند إرسال هذا النموذج ع�ب ال�ب

ي ُتظهر مشا  ي حددتها أو أنك مؤهل من خالل دخلك. �مكن العثور ع� قائمة بالمستندات  المستندات اليت امج اليت ي أحد ال�ب
ركتك �ف

ن عل�ك تقد�م. ACPموقع المقبولة ع�   . المستندات األصل�ة ال يتعني
ي �شارك فيها أنت أو أحد    برنامج المساعدة الحكوم�ة.   التأهل من خالل  .14 امج اليت حدد الم��ــع بجوار جميع ال�ب

 أفراد أ�تك: 
a.  ) برنامج المساعدة الغذائ�ة التكم��يSNAP ،  ا  )Food Stampsوُ�س� أ�ض�
b.  ) دخل الضمان التكم��يSSI( 
c.  برنامجMedicaid 
d.  قسم 8  برنامج ) (HCV ) ي ذلك برنامج قس�مة اخت�ار السكن

مساعدات اإلسكان العام الف�درال�ة ( FPHA) ( بما �ف
ي تكال�ف االستئجار القائمة ع� المشار�ــــع  ( PBRA/202/811) ، واإلسكان العام، و�رامج  

القسائم)، والمساعدة �ف
 .( ف ، أو سكان هاواي األصليني ف ، أو سكان أالسكا األصليني ف  اإلسكان االقتصادي للهنود األم��كيني

e. ف واستحقاقات الورثة  برامج معاشات قدا� المحار�ني
f.  منحة ب�ل الف�درال�ة لجائزة العام الحا�ي 
g.  ) برنامج التغذ�ة التكم��ي الخاص بالنساء والرضع واألطفالWIC( 
h. ي أو �سعر مخفض أو االلتحاق بمد

رسة تقد�م التأه�ل  برنامج العداء المدر�ي أو برنامج اإلفطار المدر�ي المجايف
. إذا حددت هذا الخ�ار، ُير�ب إدخال اسم مدرستك، والمنطقة التعل�م�ة، والوال�ة.   المجتم�ي

 
امج الخاصة بالقبل�ة   ال�ب

i.  ) المساعدة العامة بمكتب الشؤون الهند�ةBIA( 
j. ) برنامج المساعدة القبل�ة المؤقتة لأل� المحتاجةTribal TANF( 
k.  المواد الغذائ�ة ع� المحم�ات الهند�ة ( برنامج توز�ــــعFDPIR( 
l.  برنامجHead Start (ي معاي�ي الدخل المؤهلة فقط

ي �ستو�ف  القب�ي (األ� اليت
 أو

 
نامج 6الصفحة   ُيتبع) (  ACP: التأهل ل��

نامج  التأهل من خالل دخل األ�ة:  ف رقم  ACPإذا كنت تعتقد أنك مؤهل ل�ب . أنت مؤهل  16و 15من خالل دخلك، فأ�مل السؤالني
نامج من خالل الدخل إذا كان دخلك �حقق  ٪ من المبادئ التوجيه�ة الف�درال�ة لمكافحة الفقر أو أقل من ذلك. وعادًة ما يتم  200لل�ب

ي نها�ة شهر يناير من كل عام. 
 تحد�ث المبادئ التوجيه�ة الف�درال�ة لمكافحة الفقر �ف

لك، بما  .15 ن ي م�ن
 حدد الم��ــع بجوار الرقم المناسب.  فيهم أنت؟   كم عدد األشخاص الذين �ع�شون �ن

ي الطلب بالنسبة لحجم أ�تك أو واليتك أو أقل منه؟  .16
ي   هل دخلك هو نفس المبلغ المدرج �ن

للعثور ع� حد الدخل �ف
حدد "نعم" أو "ال" لإلشارة إ� ما إذا كان  . ACPواليتك، اتبع الخط المقابل لرقم أ�تك للعثور ع� حدود دخل برنامج 

ي الوال�ات الـ 
الدن�ا والعاصمة واألقال�م. العمود   48دخلك عند الرقم المذكور أو أقل منه. العمود األول مخصص لأل� �ف

ي هو ا
ي وال�ة هاواي. الثايف

ي وال�ة أالسكا والعمود الثالث �ف
 لحد األق� للدخل �ف

 
 : االتفاق�ات والتوق�عات7الصفحة 

https://www.affordableconnectivity.gov/how-to-apply/show-you-qualify/


  إذا لمقم بالتوقيع باألحرف األو� من اسمك بجوار كل م��ــع إلبداء الموافقة ع� العبارة والتوقيع ع� النموذج وتدو�ن التار�ــــخ. 
 . ارة، فسيتم اعتبار طلبك غ�ي مكتمل تقم بالتوقيع باألحرف األو� أمام كل عب

 
 

، ع� العبارات التال�ة:  ف  أوافق، مع تحمل عق��ة الحنث بال�مني
ي هذا النموذج أو أن  .17

امج) الحكو�ي المدرج �ف نامج (ال�ب ا ع� مزا�ا ال�ب ) أحصل حال�� ي
ي أ�يت

أنا (أو من أعوله أو أي شخص آخر �ف
ي السنوي هو 

ي جدول  ٪ من المبادئ التوجيه�200دخل أ�يت
ة الف�درال�ة لمكافحة الفقر أو أقل من ذلك (المبلغ المدرج �ف

 المبادئ التوجيه�ة الف�درال�ة لمكافحة الفقر بهذا النموذج). 
ي غضون  .18

ي الجد�د �ف
نت عنوايف ي ع�ب اإلن�ت كيت ي حالة تغي�ي العنوان، فسأقدم ل�ث

ا.  30أوافق ع� أنه �ف  يوم�
ي غضون  .19

نت �ف ي ع�ب اإلن�ت كيت ف ع�ي إبالغ �ث نامج  30أدرك أنه يتعني  ل�ب
ً

ا إذا لم أعد مؤه� ي ذلك: ، ACPيوم�
 بما �ف

 من خالل برنامج حكو�ي أو دخل.  )1
ً

، لم �عد مؤه� �ي
ف ي م�ف

 أنا، أو الشخص المؤهل �ف
ة من مزا�ا برنامج   )2 ف ي ع� أ��� من م�ي

 .ACPإما أن أحصل أنا أو أحد أفراد أ�يت
ة واحدة فقط من مزا�ا برنامج أعلم  .20 ف ي ال �مكنها الحصول إال ع� م�ي

ي ال تحصل  ، ACPأن أ�يت
، فإن أ�يت وع� حد عل�ي

ة واحدة من مزا�ا برنامج  ف ي أو كمبيوتر  . ACPع� أ��� من م�ي ي سوى جهاز متصل واحد (جهاز مكتيب
ي تل�ت أتفهم أنه ال �مكنيف

) من خالل برنامج  كات  حيت ، ACPمحمول أو جهاز لو�ي ف �ث  .ACPإذا قمت بالتبد�ل بني
ي هذا النموذج واستخدامها ومشاركتها واالحتفاظ بها ألغراض التقدم   .21

ي أقدمها �ف أوافق ع� أنه �جوز جمع كافة المعلومات اليت
نامج، فلن أتمكن م . ACPبطلب و/أو الحصول ع� مزا�ا برنامج  ن أدرك أنه إذا لم يتم تقد�م هذە المعلومات إ� مدير ال�ب

ي القبل�ة تتطلب ذلك، فأنا أوافق ع� أنه �جوز للوال�ة أو  . ACPالحصول ع� مزا�ا برنامج  ي أو حكوميت ف والييت إذا كانت قوانني
ي برنامج مؤهل مع مسؤول 

اك �ف وسيتم استخدام المعلومات . ACPالحكومة القبل�ة مشاركة المعلومات حول مزا�اي لالش�ت
ي �شاركها الدولة أو الحكومة ا ي الحصول ع� مزا�ا برنامج اليت

ي معرفة ما إذا كان ب�مكايف
 .ACPلقبل�ة فقط للمساعدة �ف

، أؤكد وأتفهم أن  .22 ي
نت   ACPبالنسبة أل�يت عبارة عن إعانة حكوم�ة ف�درال�ة تخفض من ق�مة فاتورة خدمة الوصول إ� اإلن�ت

ي لألس
نامج، ستخضع أ�يت ي نها�ة ال�ب

ي وأنه �ف وط واألحكام العامة غ�ي المخصومة  ذات النطاق الع��ض الخاصة يب عار وال�ث
ي الخدمة. 

اك �ف كة إذا واصلت األ�ة االش�ت  لل�ث
23.  . ي هذا النموذج صادقة وصح�حة ع� حد عل�ي

ي قدمتها �ف  جميع اإلجابات واالتفاق�ات اليت
القانون وقد يؤدي إ�  �عاقب عل�ه  ACPأعلم أن تقد�م معلومات خاطئة أو مضللة عن قصٍد للحصول ع� مزا�ا برنامج  .24

نامج.   غرامات أو عق��ة السجن أو إلغاء التسج�ل أو الحرمان من ال�ب
ي   .25

ي التحقق مما إذا كنت لم أزل مؤهً� �ف ف ع� المسؤول عن برنامج االتصال م�سور التكلفة أو مزود الخدمة الخاص يب قد يتعني
ة برنامج  ف ّ الرد بحلول أي وقت. إذا كنت بحاجة إ� إعادة اعتماد م�ي ف ع�ي ، فأنا أفهم أنه يتعني ي االتصال م�سور التكلفة الخاصة يب

ة برنامج االتصال م�سور التكلفة الخاصة   ف ي من برنامج االتصال الم�سور التكلفة وستتوقف م�ي
ي و�ال فسيتم إقصايئ

الموعد النهايئ
 . ي  يب

ور�ة لمعالجة  ف و�ي �ف  طلبك. تنطبق الشهادة الواردة أدناە ع� جميع المستهل�ني
ي هذا   .26

ي قسم معلوماتك الوارد �ف
ي القبل�ة أم ال، كما هو محدد �ف

ي األرا�ف
ا �ف ا �شأن ما إذا كنت مق�م�

�
لقد كنت صادق

 النموذج. 
 ُير�ب التوقيع ع� النموذج.  التوقيع:  .27
 أدخل تار�ــــخ اليوم.  تار�ــــخ اليوم:  .28

 
 . معلومات الممثل و��ان قانون الخصوص�ة 8الصفحة 

إذا   إال  نت،  ال ُتجب  كة اإلن�ت التقد�م (مثل وكالء �ث ي 
ف �ف المستهل�ني الذين �ساعدون  ف  الممثلني ف ع�  النموذج. يتعني الممثل هذا  قدم 

 باستخدام  
ً

ي قاعدة ب�انات مساءلة الممثل، و�جب أن �كون التسج�ل كام�
هم) التسج�ل �ف ، وغ�ي ف كاء القبليني كاء بالوال�ة وال�ث وال�ث

ي هذا 
 القسم. معّرف الممثل الخاص بهم �ف

�جب ع� الممثل الذي �قدم هذا النموذج إدخال معرف الممثل الخاص به كما هو    ما معرف الممثل الخاص بك؟ .29
ي قاعدة ب�انات مساءلة الممثل. 

 مسجل �ف
 

باالتصال بك ع� رقم الهاتف هذا من خالل رسالة صوت�ة تلقائ�ة أو   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 الخاصة بك. بالنسبة للرسائل النص�ة، يتم   ACPمسجلة مسبق�
 تطبيق مصار�ف إرسال الرسائل والب�انات. �مكنك إرسال رسالة نص�ة مفادها "إنهاء" إلنهاء خدمة الرسائل. 

 
 Universal Service Administrativeكة  للحصول ع� أي استفسارات، ُير�� االتصال ��ش 

 : ي
ويف  AffordableConnectivity.govالموقع اإلل��ت

  2575-384-877-1ع� الرقم  ACPالهاتف: �مكنك االتصال بمركز دعم برنامج 
  : ي

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

نامج  ؟  ACPك�ف يتسىن ل�� ن  حما�ة المستهل�ني
 :  تح�ي القواعد المستف�دين من برنامج االتصال م�سور التكلفة من خالل ما ��ي

ي قد  • ي ذلك الخطة اليت
ي احت�اجاتهم ع� أفضل وجه (بما �ف ي تليب ف من اخت�ار خطة الخدمة اليت ف المستهل�ني �كونون  تمكني

 عليها بالفعل)؛ 
؛ • ي

نت المدعومة بغض النظر عن وضعهم االئتمايف ف إ� خدمات اإلن�ت  ضمان وصول المستهل�ني
نامج؛ • ي ال�ب

ف الذين لديهم أرصدة مستحقة أو ديون سابقة من التسج�ل �ف كات من استبعاد المستهل�ني  منع ال�ث
ف ع� اتباع خطط أ��� تكلفة أو أقل جودة  • ي برنامج منع إجبار المستهل�ني

اك �ف  ؛ACPمن أجل االش�ت
ار المال�ة؛  • ها من األ�ف  التقل�ل من احتمال�ة حدوث صدمة الفوات�ي أو غ�ي
ي برنامج  •

ك �ف نت؛ باإلضافة إ�  ACPالسماح للمش�ت كات أو عروض خدمة اإلن�ت ف ال�ث  بالتبد�ل بني

ع� الموقع   ACPتوف�ي إجراءات مخصصة للجنة االتصاالت الف�درال�ة من أجل شكاوى برنامج  •
https://consumercomplaints.fcc.gov . 

 
 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 الىت
كة ) FCCقانون الخصوص�ة هو قانون يتطلب من لجنة االتصاالت الف�درال�ة (   Universal Service Administrativeو�ث

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

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

نامج  نحن نجمع هذە المعلومات الشخص�ة حيت نتمكن من التحق الغرض:  أو برامج مماثلة   Lifelineق 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 

إلشعار السجالت  Lifelineنقوم بالوصول إ� معلوماتك الشخص�ة والحفاظ عليها واستخدامها بالط��قة الموضحة �ف
 )SORN (وFCC/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-transparency/privacy/ . 

ي هذا النموذج مع أطراف أخرى ألغراض    تين�ة: االستخدامات الرو 
ي تدخلها �ف �جوز لنا مشاركة المعلومات الشخص�ة اليت

 محددة، مثل: 
ي �شغ�ل برنامج  •

ف الذين �ساعدوننا �ف ي �ستخدم الدخل أو مشاركة المستهلك   Lifelineالمقاولني امج المماثلة اليت 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 اليت غ�ي
Lifeline  ي بعض برامج المزا�ا الحكوم�ة كمعاي

امج مماثلة �ستخدم الدخل أو مشاركة المستهلك �ف �ي  وكذلك أهليتك ل�ب
 لألهل�ة، مثل برنامج االتصال م�سور التكلفة؛ 

كات االتصاالت وموفري النطاق الع��ض الذين �قدمون لك خدمة  • ي إطار برنامج مشابه    Lifeline�ث
وكذلك الخدمة �ف

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 اليت

https://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/


 بالمثول أمامها؛ 
ي وجود خرق للمعلومات أو تؤكدە؛ و  •

ف عندما �شتبه لجنة االتصاالت الف�درال�ة �ف  الوكاالت وال��انات واألشخاص المناسبني
نامج مسؤ  • ي االنتها�ات المحتملة ل�ب

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

ي 
ي قد �ستخدم بها معلوماتك �ف   SORNو�رنامج االتصال م�سور التكلفة  Lifeline SORNيتم ��ث قائمة كاملة بالطرق اليت

ا باسم برنامج مزا�ا  ي حاالت الطوارئ (المعروف سابق�
ي فقرة "الغرض" من هذا الب�ان. ) SORNالنطاق الع��ض �ف

 الموضح �ف
 

ي خدمات برنامج   اإلفصاح: 
 لتل�ت

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

أو المزا�ا بموجب قواعد برنامج االتصال م�سور  ، Eفر�ي  ، الجزء ال54. الجزء C.F.R 47قانون ، Lifelineبموجب قواعد برنامج 
 . R، الجزء الفر�ي  54. الجزء C.F.R 47التكلفة، القانون 
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