
Lần cập nhật gần nhất: Tháng 3 năm 2023 

 

 

 

 

 

Nộp đơn đăng ký tham gia 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 của quý vị đủ điều kiện, quý vị có thể được giảm trừ:  

• Tối đa 30 USD mỗi tháng cho dịch vụ Internet 

• Tối đa 75 USD mỗi tháng nếu hộ gia đình của quý vị đang ở tại các vùng đất thuộc Bộ lạc đủ điều kiện 

• Tối đa 100 USD (chỉ được hưởng một lần) cho một máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc máy tính để 

bàn (với khoản đồng chi trả trên 10 USD nhưng dưới 50 USD) từ một công ty cung cấp dịch vụ Internet 
tham gia chương trình 

Sau khi đơn đăng ký của quý vị được phê duyệt, bước tiếp theo là liên hệ với một công ty cung cấp dịch vụ 

Internet tham gia chương trình để nhận được khoản hỗ trợ cho quý vị.  
 

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 cần cung cấp thêm thông tin hoặc giấy tờ để xác nhận quý vị đủ điều kiện, danh tính 

hoặc địa chỉ nhà.  

Nếu quý vị có câu hỏi trong quá trình đăng ký, vui lòng liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ ACP thông qua email 
ACPSupport@usac.org hoặc gọi tới số (877) 384-2575, từ 9:00 đến 21:00 (Giờ ET).  

 

 Các bước Tổng quan về quy trình nộp đơn đăng ký 

trực tuyến 

1 Nhấn hoặc nhấp vào một trình duyệt web trên máy 

tính hoặc thiết bị di động của quý vị. 
 

• Nhập AffordableConnectivity.gov vào 

thanh địa chỉ web, rồi nhấn Enter trên bàn 
phím hoặc nhập Go/Search (Đi/Tìm) trên 

thiết bị di động để mở trang web. 
 

mailto:ACPSupport@usac.org
https://www.affordableconnectivity.gov/
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2 Nhấn hoặc nhấp vào Apply Now (Đăng ký ngay). 

 

3 Đọc các mẹo hữu ích và tìm hiểu thêm về cách 

thông tin của quý vị sẽ được sử dụng. 

 

• Nhấn hoặc nhấp vào Next (Tiếp theo) để 

bắt đầu điền vào đơn đăng ký. 
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4 Điền địa chỉ nhà riêng và thông tin liên hệ của quý vị. 

• Nhập địa chỉ nhà riêng của quý vị. 

o Đây không được là Hòm thư Bưu 

chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nhấn hoặc nhấp vào hộp kiểm để nhập địa 
chỉ gửi thư nếu địa chỉ đó khác với địa chỉ nhà 

riêng của quý vị. 

o Đây có thể là Hòm thư Bưu chính. 

 
 

4a Điền thông tin liên hệ của quý vị. 

• Nhập địa chỉ email của quý vị. 

o Thông báo về đơn đăng ký của quý 

vị sẽ được gửi đến địa chỉ email mà 

quý vị cung cấp. 

• Nhập số điện thoại của quý vị (không bắt 

buộc). 

• Nhấn hoặc nhấp vào Next (Tiếp theo). 
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5 Quý vị có muốn chúng tôi kiểm tra danh tính của 

quý vị bằng bốn chữ số cuối trong Số an sinh xã hội 

không? 

 

• Có - Nhấn hoặc nhấp vào Next (Tiếp theo).  

o Chuyển đến bước 5a để nhập Số an 

sinh xã hội. 

 

• Không - Nhấn hoặc nhấp vào No (Không), 
sau đó nhấn hoặc nhấp vào Next (Tiếp 

theo).  

o Chuyển đến bước 5b để nhập Số 

chứng minh bộ lạc của quý vị. 

o Chuyển đến bước 5c để xem hướng 

dẫn về cách cung cấp một loại giấy 

tờ chính thức. 

 

 

 

 

 

5a Nhập bốn chữ số cuối trong Số an sinh xã hội của 

quý vị, rồi nhấn hoặc nhấp vào Next (Tiếp theo). 
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5b Chọn Tribal Identification Number (Số chứng 

minh bộ lạc) từ trình đơn thả xuống.  

• Nhập Số chứng minh bộ lạc của quý vị.  

• Nhấn hoặc nhấp vào Next (Tiếp theo).  
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5c Chọn hình thức nhận dạng mà quý vị muốn sử 

dụng từ trình đơn thả xuống.  

• Nhấn hoặc nhấp vào Select Photo (Chọn 

ảnh) để đính kèm bản sao giấy tờ nhận 

dạng của quý vị.  

o Các lựa chọn để đính kèm giấy tờ 
nhận dạng sẽ khác nhau tùy theo 

thiết bị của quý vị.  

o Quý vị sẽ nhận được thông báo 
thành công sau khi đính kèm giấy tờ 

nhận dạng.  

• Nhấn hoặc nhấp vào Next (Tiếp theo).  
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6 Nhập họ tên đầy đủ của quý vị giống như tên xuất 

hiện trên các giấy tờ chính thức của quý vị, chẳng 

hạn như Thẻ an sinh xã hội hoặc Căn cước công dân.  

 

6a Điền ngày tháng năm sinh của quý vị.  

• Chọn tháng từ trình đơn thả xuống. 

• Nhập ngày.  

• Nhập năm.  

• Nhấn hoặc nhấp vào Next (Tiếp theo). 
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7 Quý vị có tham gia Medicaid hoặc Supplemental 

Nutrition Assistance Program (SNAP, Chương trình 

phụ cấp dinh dưỡng bổ sung) không? 

 

• Có - Nhấn hoặc nhấp vào Next (Tiếp theo).  

o Chuyển đến bước 8 để tiếp tục.  

 

• Không - Nhấn hoặc nhấp vào No (Không), 

sau đó nhấn hoặc nhấp vào Next 

(Tiếp theo). 

o Chuyển đến bước 7a nếu quý vị đủ 

điều kiện theo cách khác.  
 

 

7a Quý vị có tham gia một chương trình khác hoặc đủ 
điều kiện tham gia dựa trên thu nhập của mình 

không? 

 

• Có - Nhấn hoặc nhấp vào hộp kiểm bên 

cạnh tất cả các mục phù hợp.  

o Nhấn hoặc nhấp vào Next (Tiếp 

theo).  

o Chuyển đến bước 8 để tiếp tục.  

 

• Không - Nhấn hoặc nhấp vào hộp kiểm cuối 

cùng nếu con cái hoặc người phụ thuộc của 

quý vị có thể đủ điều kiện. 

o Chuyển đến bước 7b nếu con cái 

hoặc người phụ thuộc của quý vị có 

thể đủ điều kiện. 
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7b Con cái hoặc người phụ thuộc của quý vị có tham 

gia một chương trình đủ điều kiện hay không? 

• Nhấn hoặc nhấp vào hộp kiểm bên cạnh tất 

cả các mục phù hợp. 

• Nhấn hoặc nhấp vào Next (Tiếp theo).  

o Chuyển đến bước 7c để tiếp tục.  
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7c Điền thông tin về con cái hoặc người phụ thuộc 

của quý vị. 

 

Quý vị sẽ cần phải: 

• Xác minh danh tính của con cái hoặc người 

phụ thuộc của quý vị bằng cách sử dụng bốn 
chữ số cuối trong Số an sinh xã hội, Số 

chứng minh bộ lạc hoặc bằng cách đính kèm 

bản sao giấy tờ nhận dạng của người đó.  

• Điền họ và tên của người đó.  

• Điền ngày tháng năm sinh của người đó.  

• Nhấn hoặc nhấp vào Next (Tiếp theo).  

o Chuyển đến bước 8 để tiếp tục.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

8  Xem lại thông tin của quý vị.  

 

• Xem lại thông tin quý vị đã cung cấp. Nếu 

quý vị cần sửa thông tin của mình, hãy 

nhấn hoặc nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) rồi 

chỉnh sửa.  

• Xem xét tuyên bố chấp thuận để xác nhận 

thông tin quý vị cung cấp sẽ được sử dụng 
để kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện hay 

không.  

• Nhấn hoặc nhấp vào Check my eligibility 

(Kiểm tra tư cách tham gia của tôi). 

o Có thể mất vài phút để kiểm tra 

thông tin của quý vị dựa trên các cơ 

sở dữ liệu tự động có sẵn.  
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9 Quý vị sẽ biết mình có đủ điều kiện hưởng hỗ trợ 

hoặc chúng tôi có cần thêm thông tin để xem quý 

vị có đủ điều kiện hay không ngay lập tức.  

 

Việc cần làm tiếp theo để lưu thông tin và tiếp 

tục đơn đăng ký của quý vị.  

 

Nếu quý vị cần tạo tài khoản  

• Nhấn hoặc nhấp vào Create account 

(Tạo tài khoản). 

• Nhập tên người dùng. Đó có thể là một địa 

chỉ email hoặc một ID riêng biệt.  

• Nhập mật khẩu chứa cả chữ cái, chữ số và 

ký hiệu. 

• Nhập lại mật khẩu đó một lần nữa.  

• Nhấn hoặc nhấp vào hộp kiểm I’m not a 

robot (Tôi không phải là robot). 

• Nhấn hoặc nhấp vào Create account and 

sign in (Tạo tài khoản và đăng nhập).  

 

Nếu quý vị đã có tài khoản, hãy đăng nhập  

• Nhấn hoặc nhấp vào Sign in (Đăng nhập).  

• Nhập tên người dùng của quý vị.  

• Nhập mật khẩu của quý vị.  

• Nhập lại mật khẩu đó một lần nữa.  

• Nhấn hoặc nhấp vào Sign in (Đăng nhập).  

 

 Nếu cần thoát ra rồi quay lại để hoàn tất 

bước này vào lúc khác, quý vị sẽ cần nhập lại 
thông tin của mình. Chúng tôi sẽ gửi thư nhắc đến 

email mà quý vị cung cấp trên đơn đăng ký.  
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10 Hoàn tất đơn đăng ký của quý vị.  

 

Chúng tôi có yêu cầu quý vị cung cấp thêm thông 

tin hoặc giấy tờ gì không? 

 

• Có - Chuyển đến phần Show You Qualify 
(Chứng minh quý vị đủ điều kiện) để tiếp 

tục đơn đăng ký.  

 

• Không - Bước cuối cùng của quý vị là xem xét 

các tuyên bố xác nhận.  

o Đọc các tuyên bố đó.  

o Nhập họ tên của quý vị để xác nhận 

rằng quý vị đồng ý với các tuyên bố đó.  

o Nhấn hoặc nhấp vào Submit (Gửi).  

o Chuyển đến bước 11 để tiếp tục.  
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11 Liên hệ với một công ty cung cấp dịch vụ Internet 

tham gia chương trình để nhận khoản hỗ trợ dành 
cho quý vị.  

 

• Liên hệ với một công ty cung cấp dịch vụ 

Internet tham gia chương trình để bắt đầu 

nhận khoản hỗ trợ của ACP dành cho quý vị.  

• Hãy đăng ký trước khi hết hạn, nếu không, 

quý vị sẽ cần đăng ký lại.  

• Chúng tôi cũng sẽ gửi thông tin này đến 

email mà quý vị cung cấp trên đơn đăng ký. 

 

  

 

https://www.affordableconnectivity.gov/companies-near-me/
https://www.affordableconnectivity.gov/companies-near-me/
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Chứng minh quý vị đủ điều kiện 

Quý vị có thể cần cung cấp thêm thông tin hoặc giấy tờ nếu chúng tôi không thể xác nhận quý vị 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 nhận 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, vui lòng 
xem 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 quy trình 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 cần sửa lỗi thông tin địa chỉ, hãy 
nhấn hoặc nhấp vào fix it here (sửa lỗi tại 
đây). 

 

Cho chúng tôi biết quý vị sống ở đâu 

• Để xác định nơi quý vị sống, hãy nhấp đúp 
vào bản đồ hoặc sử dụng nút (+) để phóng to.  

o Nhấn hoặc nhấp vào biểu tượng  
để mở rộng phần Cách tìm địa chỉ của 
quý vị và xem một video ngắn.  

• Nhấn hoặc nhấp vào ghim khi quý vị tìm thấy 
địa chỉ của mình trên bản đồ.  

• Nhấn hoặc nhấp vào Next (Tiếp theo).  

 

 

 

Xác nhận hộ gia đình của quý vị đủ điều kiện 

Quý vị có thể được yêu cầu xác nhận rằng hộ gia đình 
của quý vị đủ điều kiện hưởng hỗ trợ của Chương 
trình kết nối Internet giá rẻ.  

 Mỗi hộ gia đình chỉ được hưởng một 
khoản hỗ trợ hàng tháng. Hộ gia đình là một 
nhóm người sống cùng nhau và cùng chia sẻ 
phí sử dụng ngay cả khi họ không có quan hệ 
ruột thịt. 
 

• Trả lời các câu hỏi.  

• Nhấn hoặc nhấp vào Next (Tiếp theo).  
 

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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Xác nhận danh tính của quý vị 

Quý vị có thể được yêu cầu tải lên những giấy tờ xác 

nhận thông tin danh tính của quý vị.  

• Nếu quý vị cần sửa lỗi thông tin danh tính, hãy 

nhấn hoặc nhấp vào fix it here (sửa lỗi tại 
đây). 

 

Nếu quý vị cần xác nhận ngày sinh của mình,  

• Cung cấp bản sao của giấy tờ chính thức chưa 
hết hạn, chẳng hạn như bằng lái xe, có họ tên 

cũng như ngày sinh của quý vị. 

 

Nếu quý vị cần xác nhận Số an sinh xã hội hoặc Số 

chứng minh bộ lạc của mình* 

• Cung cấp một bản sao của giấy tờ chính thức 

chưa hết hạn, chẳng hạn như Thẻ an sinh xã 
hội hoặc giấy tờ Chứng minh bộ lạc, có nêu 

họ tên của quý vị cũng như 4 chữ số cuối 

trong SSN hoặc giấy tờ Chứng minh bộ lạc 

đầy đủ của quý vị.  

o *Nếu quý vị không cung cấp 4 chữ số 

cuối trong Số an sinh xã hội hoặc Số 

chứng minh bộ lạc trên đơn đăng ký, 

hãy xác minh danh tính của quý vị 

bằng một hình thức nhận dạng khác 

như giấy phép lái xe, thẻ quân nhân, 
hộ chiếu, giấy tờ chứa mã số thuế cá 

nhân (ITIN) hoặc giấy tờ nhận dạng 

khác do chính phủ cấp.  

 

• Nhấn hoặc nhấp vào Choose File (Chọn tệp) 

để đính kèm bản sao hoặc hình ảnh của giấy 

tờ mà quý vị sẽ dùng để xác nhận thông tin 

nhận dạng của mình.  

• Nhấn hoặc nhấp vào Next (Tiếp theo).  
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Xác nhận quý vị đủ điều kiện 

Quý vị cũng có thể được yêu cầu tải lên những giấy 
tờ xác nhận mình đủ điều kiện (chẳng hạn như thu 
nhập hoặc việc quý vị tham gia một chương trình 
của chính phủ). 
 

• Chọn cách chứng minh quý vị đủ điều kiện.  

• Nhấn hoặc nhấp vào Next (Tiếp theo). 
 

Nếu quý vị đủ điều kiện dựa trên thu nhập hộ gia đình 
của mình  

• Cung cấp giấy tờ, chẳng hạn như tờ khai thuế tiểu 
bang của năm trước, có nêu họ tên của quý vị 
(hoặc người phụ thuộc của quý vị), thu nhập hàng 
năm của quý vị và ngày phát hành trong vòng 
12 tháng qua. 

 

Nếu quý vị tham gia một trong các chương trình hỗ trợ 
đủ điều kiện 

• Cung cấp giấy tờ, chẳng hạn như thư hoặc tuyên 
bố cấp trợ cấp, có nêu họ 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, tổ chức Bộ lạc, quản trị viên chương trình đã 
phát hành giấy tờ và ngày phát hành trong vòng 
12 tháng qua hoặc ngày hết hạn trong tương lai. 

o Nếu quý vị tham gia Chương trình bữa trưa 
miễn phí hay giảm giá tại trường hoặc Chương 
trình bữa sáng tại trường, các giấy tờ như thư từ 
trường đó cần phải được phát hành vào năm học 
hiện tại hoặc năm học ngay trước năm nộp đơn. 

o Đối với việc ghi danh vào một trường CEP, 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 liên quan. (Học sinh vẫn phải được 
ghi danh tại thời điểm nộp đơn.)  

o Đối với chương trình Chính phủ trợ cấp tiền học 
của Liên bang, giấy tờ phải do trường học của học 
sinh hoặc Sở giáo dục phát hành, và phải cho thấy 
học sinh đã nhận được Khoản trợ cấp cho năm 
học hiện tại. 
 

• Nhấn hoặc nhấp vào Choose File (Chọn tệp) 
để đính kèm bản sao hoặc hình ảnh của giấy 
tờ mà quý vị sẽ dùng để xác nhận thông tin 
nhận dạng của mình.  

• Nhấn hoặc nhấp vào Next (Tiếp theo).  
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Sau khi quý vị gửi thông tin hoặc giấy tờ của mình, 

bước cuối cùng là xác nhận và ký vào đơn đăng ký.  

 

• Đọc các tuyên bố đó.  

• Nhập họ tên của quý vị để xác nhận rằng quý vị 

đồng ý với các tuyên bố đó.  

• Nhấn hoặc nhấp vào 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 đã được chấp thuận, kèm theo hướng dẫn 

cách bắt đầu nhận khoản hỗ trợ. 

 


