
Thêm thông tin liên lạc

 Trợ cấp Học Từ xa và Y khoa từ xa

LƯU Ý: Do các trích dẫn và thông tin khác có thể thay đổi, vui lòng luôn tham khảo hướng dẫn 
chương trình được liệt kê trong phần trên có tiêu đề "Luật nào Điều chỉnh Chương trình này?" Quý 
vị cũng có thể liên hệ với văn phòng địa phương để được hỗ trợ. Quý vị sẽ tìm thấy các mẫu, tài 
nguyên và thông tin chương trình bổ sung tại www.rd.usda.gov. USDA là một nhà cung cấp, 
doanh nghiệp và bên cho vay tuân theo các quy định về cơ hội bình đẳng.

Cập nhật Mới nhất tháng 1 năm 2016

Chương trình này là để làm gì? 
Chương trình Trợ cấp Học Từ xa và Y khoa từ xa (DLT) giúp các cộng đồng nông thôn có được các công nghệ để kết nối các giáo viên và nhà cung cấp y tế phục vụ các cư 
dân nông thôn với các giáo viên, chuyên viên y tế khác cũng như giới chuyên môn cần thiết khác có trụ sở ở quá xa để có thể tiếp cận bằng cách khác. 

Đối tượng nào có thể nộp đơn xin tham gia chương trình này? 
Người nộp đơn đủ điều kiện bao gồm hầu hết các cơ quan cung cấp dịch vụ giáo dục hoặc chăm sóc sức khỏe thông qua các kênh viễn thông, bao gồm: 

• Hầu hết các cơ quan chính quyền Tiểu bang và địa phương 
• Các Bộ lạc được Liên bang công nhận 

• Các tổ chức phi lợi nhuận 
• Các doanh nghiệp vì lợi nhuận 

Vui lòng tham khảo Bản tin dành cho Tất cả Người nộp đơn DLT Liên quan đến Dịch vụ Đám mây. 

Khu vực nào đủ điều kiện? 
Hãy tham vấn Tổng Đại diện Hiện trường để xác định xem khu vực dịch vụ 
dự kiến có đủ điều kiện tham gia không. 

Tiền có thể được sử dụng như thế nào? 
Tiền trợ cấp có thể được sử dụng cho: 

• Việc tiếp nhận các tài sản cố định đủ điều kiện, như: 

° Thiết bị âm thanh, video và video tương tác; 

° Thiết bị đầu cuối và đầu cuối dữ liệu; 

° Phần cứng máy tính, cấu kiện mạng và phần mềm; 

° Dây điện nội bộ và hạ tầng tương tự hỗ trợ cho các dịch vụ DLT. 
• Việc thu nhận kiến thức lập trình có hướng dẫn với tư cách là một loại tài 

sản cố định 
• Việc thu nhận sự hỗ trợ và hướng dẫn kỹ thuật để sử dụng thiết bị đủ 

điều kiện 

Các loại hình cấp vốn nào khả dụng? 
Chỉ những nguồn vốn trợ cấp 100% mới khả dụng và được giao thông qua 
quy trình đấu thầu cạnh tranh toàn quốc. Việc cấp vốn hiện tại không khả 
dụng cho các khoản vay DLT hoặc các kết hợp giữa vay vốn / trợ cấp. 

Kỳ hạn trợ cấp như thế nào? 
• Các hợp đồng giao thầu có thể nằm trong khoảng từ 50.000 $ đến 500.000 $ 
• Số tiền đối ứng tối thiểu bằng 15% là bắt buộc và không được lấy từ một 

nguồn liên bang khác. 

Chúng tôi bắt đầu như thế nào? 
• Đơn xin tham gia chương trình trợ cấp được chấp nhận thông qua văn 

phòng quốc gia. 
• Thời hạn nhận đơn thường là 60 ngày. 
• Các Tài nguyên Chương trình đều có sẵn trên mạng tại www.rd.usda.gov 

(bao gồm các mẫu, hướng dẫn, chứng nhận, v.v...)

Ai có thể giải đáp thắc mắc? 
Hãy liên hệ với Tổng Đại diện Hiện trường phục vụ khu vực của quý vị, gọi 
số (202) 720-0800 hoặc gửi email đến dltinfo@wdc.usda.gov. 

Luật nào điều chỉnh chương trình này? 
• Bộ pháp điển các Quy định Liên bang: 7 CFR 1703, Phần D-G 

Tại sao Vụ Phát triển Nông thôn USDA làm việc này? 
Chương trình DLT giúp các cư dân nông thôn khai thác tiềm năng vô cùng to 
lớn của các kênh viễn thông hiện đại và mạng Internet để đáp ứng nhu cầu 
giáo dục và chăm sóc sức khỏe, hai trong số các lĩnh vực then chốt cho sự 
phát triển kinh tế và cộng đồng.

• Các hiệp hội của các cơ quan đủ điều kiện 

http://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
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http://www.rd.usda.gov
http://www.rd.usda.gov/files/UTP_TelecomGFRs.pdf
mailto:dltinfo%40wdc.usda.gov?subject=
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4b28e8e0e8237d3c5b0f4bdfbdbb2b6e&node=pt7.11.1703&rgn=div5

