
Internet Access Resources for Families 

نت لألرس  موارد الوصول إىل اإلنتر
نت جزء أساسي ن إ  ن وزمالء الدراسة. إذا لم يكن لديك بالفعل خدمة، يقللالوصول إىل اإلنتر ي م و قدرة عىل التواصل مع المعلمي 

ثالثة مزودين فن
 .المؤهلة لألرس خدمة منخفضة التكلفة أو محدودة الوقت بدون تكلفة يم بتقدمنطقتنا 

Arabic 

 

Comcast Xfinity Internet Essentials 
 

ي تف تقوم األرس  و ، سCOVID-19  لـاستجابة  
نتا  مةخدك بشتر الجديدة التر ا. خدمة  اليوًما من    60عىل    حصولالب  إلنتر

ً
ف  و سف،  ك  فاتورة لارسال  تم  يأن  من  لتجنب    مجان

ي نهاية تلك  مة  خداللغاء  تحتاج إىل ا
ن فن ي منطقة خدمةمتاح عادة ل  Internet Essentialsالـ برنامج  ن  إ  . ا ومً ي  الستي 

  الـ  جميع األرس المؤهلة ذات الدخل المنخفض فن

Comcast  ي الشهر.   9.95  فةبتكل
 دوالر فن

 

 

نت  فحصت )الم  browser  الـمن     ●   www.internetessentials.comو  أ  /   omssentials.chttps://apply.internete  : إىل  هابقم بالذ،  (عىل شبكة االنتر

ن لل كي   ج  ال  مشتر
 
ا خيار  و   . د د

ً
ي الذي يمكن الوصول إليه أيض

ونن   اللخ  )من  مع وكالء خدمة العمالء بلغة اإلشارة األمريكية. للمحادثة  فيديو  يتضمن الموقع اإللكتر

 جهاز محمول  
 
بي  همقدت ي المدرسة.( ف  و ، سةمديرية التر

نت من أي موقف للسيارات فن  تتمكن من الوصول إىل اإلنتر

 -أو- 
يللغة االن  8376-846-855-1قم باالتصال بالرقم   ● ن  غة االسبانية.  لل  6995-765-855-1الرقم  بو  ةكلت 

 

Xfinity WiFi   الـ  تكون  ف  و س :مجانا للجميعhotspots  (صالنقاط ات)  WiFi Xfinity  ي جميع أنح
ا  اء البالد متفن

ً
ن    -احة ألي شخص يحتاجها مجان كي  ي ذلك المشتر

بما فن

ن لـ   نت غت  التابعي  ي اإلنتر
ي  تواعندما تكون م   . www.xfinity.com/wifi  ، قم بزيارةWiFi Xfinity  (صالنقاط ات)  hotspotsالـ     للحصول عىل خريطة   . Xfinityفن

جد فن

ن تحديد اسم الشبكة "  منطقة ي قائمة  xfinitywifiنقطة اتصال، يجب عىل المستهلكي 
ن أن  . فح(ص ت)الم  browser  الـتشغيل  قم بالمتاحة، ومن ثم    التصالنقاط ا" فن ي حي 

  فن

ة والمتوسطة الحجمودة  جمو عادة    ونك ت  هذه  التصالنقاط ا كات الصغت  ي الشر
ي ل، فهي قوية  فن

ي بعض الحاالت.   كي تصلبما يكفن
 إىل المساكن القريبة فن

 

Access from AT&T 
 

 الج   Access كي مشتر شهرين من الخدمة المجانية ل AT&T الصحة العامة، تقدممة  اىل أز   ستجابةلال 
 
اك تك   .2020  ننيسا  30بحلول    طلببتقديم  موا  قاذين  د الد لفة االشتر

نت الخاص بك.  ،بعد ذلك  هر الر بالشدو   10ر أو  هبالشر  دوال  5 اميوجد  ال  اعتمادا عىل رسعة اإلنتر ن   فاتورةارسال  تم  يأن  من  لتجنب  بعد شهرين    مةخداللغاء  تحتاج إىل ا  ،التر

لية   من  ءفا عال م ايت  . لك ن نت المتن ي برنامج المساعدة الغذائية ال.  جميع رسوم تغطية بيانات اإلنتر
ي تشارك فن

الغداء المدرسي    وجبات  تكميلية، أو برنامجتشمل األهلية األرس التر

، أو برنامج   ي
ي تتلفر م  Head Startالوطتن

ي كاليفورنيا. ساعدات  ، أو األرس التر
 دخل ضمانية تكميلية فن

 

نت  فحصت )الم  browser  الـمن   ●  جهاز محمول    اللخ  )من  ssatt.solixcs.com/https://acce   : إىل  هابقم بالذ،  (عىل شبكة االنتر
 
بي  همقدت ،  ةمديرية التر

ي المدرسة.( ف  و س
نت من أي موقف للسيارات فن  تتمكن من الوصول إىل اإلنتر

ي باال قم  ك بالموافقة عىل طلبك،  غال بإأن يتم  بعد   .1
 ء. للبد  AT&T  تصال فن

a. يةغة االنكللل ن  5211-220 (855)عىل الرقم  :  ت 

b. 5225-220 (855)  عىل الرقم:  سبانيةغة اال لل 
 
 

Consolidated Communications 

 
 
رة من Consolidated Communications قدم ت   .  COVID-19خدمة مجانية لمدة شهرين لألرس المتضن

 للتسجيل.  شهران مجانيانذكر رمز العرض: م بوق 3084-399-(855) 1 بالرقم قم باالتصال ●

ي وال 
كيب المجانن ن عىل الطلجد يو يشمل هذا العرض التر األجل للحصول عىل  وأرسهم التوقيع عىل عقد طويل ةبرسوم عىل المعدات لمدة شهرين. ال يتعي 

ا إىل استخدامك.  حجمحديد بت Consolidated يقومهذا العرض. ال 
ً
ي يمكنك استخدامها أو فرض رسوم إضافية عليها استناد

 البيانات التر
 
 

؟ ي
نت إضافن  هل تحتاج إىل دعم إنتر

 

نت مع أي من مقدمي الخدمات المذكورة أعاله،    الحصول عىلإذا كنت غت  قادر عىل   جى زيارة  فخدمة اإلنتر أو االتصال    http://www.sanjuan.edu/internethelpت 
نت ل  بيةمديرية التر طلب منك بعض المعلومات األساسية وسيعمل موظفو  ي  ف  و . س7600-971 (916)  الرقم  عىل ي إنشاء خدمة اإلنتر

 . كميذلتعىل مساعدتك فن

SS 
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https://accessatt.solixcs.com/
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.sanjuan.edu%2Finternethelp

