
نت �رای �انواده هامنابع دسرتىس به انرت   
قميت مك و � �رای  ما �دمات بهده در حمل ندارید، سه فرامه کنن انرتنىت قبل �دمات د. اگر شام ازمی �شاس�تادان و مهصنفان حفظ ارتباط � �رای  خبش �م دسرتىس به انرتنت 

ند. �رای �انواده های وا�د رشایط ارائه می منای را بدون هزینه �ک زمان حمدود   
 

Comcast Xfinity Internet Essentials 
 

گان بدست می آورند. برای جلوگیری از پرداخت هزینه، انترنت رایروز  ۶۰، برای جدیداً به این خدمات وصل میشوند، خانواده های که COVID-19در پاسخ به  
 برای تمام خانواده های واجد شرایط کم در آمد در ساحه خدمات معموالً  Internet Essentialsبرنامه . قطع کنیدروز این خدمات را  ۶۰باید بعد از شما 

Comcast  دالر در هر ماه موجود میباشد ۹٫۹۵به قیمت . 

. این بروید www.internetessentials.comو یا  om/https://apply.internetessentials.c) انترنت به browserگر (از یک مرور •
(با ره امریکایی نیز می باشد. مشتریان به زبان اشانماینده خدمات برقراری تماس ویدیویی با بخش یک گزینه برای مل صفحه انترنتی قابل دسترسی شا

 )گاه مکاتب به انترنت دسترسی یابید. میتوانید از توقف ب حوزه تعلیمی شماجانارائه شده از سایل همراه و
 -یا و -

 به تماس شوید.   6995-765-855-1سپانیایی به شماره و برای ه  8376-846-855-1شماره   برای انگلیسی به •
 

WiFi  رایگانXfinity  :نقاط وصل ( برای همهhotspots (WiFi  Xfinity ول کسانیکه مشترکینشم به دارند به شکل رایگان برای تمام کسانیکه نیاز 
Xfinity Internet صل ونقاط نقشه دیدن . برای موجود میباشد نیستند، نیزXfinity WiFi  صفحه انترنتی به. www.xfinity.com/wifi  .بروید

ر د الً معمو ) را باز نمایند. در حالیکه این خدماتbrowserگر (نموده و بعداً مرورط وصل موجود انتخاب را در فهرست نقا  "xfinitywifi"مشترکین باید 
 محالت رهایشی قابل دسترس باشند.  ازدر بعضی حاالت ولی به اندازه کافی قوی اند تا متوسط قرار دارند، جاری کوچک و مراکز ت

 

Access from AT&T 
گان ارائه می ، برای دو ماه خدمات انترنت رایندسفارش میده ۲۰۲۰اپریل  ۳۰که الی   Accessبرای مشترکین جدید   AT&Tدر پاسخ به بحران صحت عامه، 

تا از  نمودهکدام تعهد بعد از ختم دو ماه خدمات را لغو شما میتوانید بدون هزینه خواهد داشت.  تاننظر به سرعت انترنت  دالر ۱۰و یا  ۵نماید. بعد از آن ماه 
 تکمیلیتغذیه  یکمک در برنامهخانواده های که االتر از حد معین نیز معاف میگردد. بنت انترم هزینه های مصرف تماگیری نمائید. پرداخت هزینه جلو

)Supplemental Nutrition Assistance Program( ،برنامه ملی غذای چاشت مکتب ،Head Start در یلی اجتماعی تکمتامینات آنانیکه درآمد  و
 ند.می باش، واجد شرایط دریافت می نمایندکالیفرنیا 

 ب حوزه تعلیمی شماجانارائه شده از سایل همراه (با و بروید. /https://accessatt.solixcs.com ) انترنت بهbrowserگر (از یک مرور  .1
  )گاه مکاتب به انترنت دسترسی یابید. میتوانید از توقف

 تماس شده و روند را آغاز نمائید.  به  AT&T، به واست تان اطالع داده شدمنظوری درخبعد از آنکه به شما از  .2
a.  :5211-220 (855)برای انگلیسی 
b. 5225-220 (855): پانیاییبرای هس 

 
 
 

Consolidated Communications 
 

Consolidated Communications  برای خانواده های که توسطCOVID-19 مات رایگان فراهم مینماید. ی دو ماه خدثر شده اند برامتا 

 رای ثبت نام ذکر نمائید. ) را بTwo Months Free(دو ماه خدمات رایگان د کبه تماس شوید و  3084-399-(855) 1به شماره  ●

داد مجبور نیستند تا برای دریافت این پیشکش قرارشاگردان و خانواده های شان امل نصب رایگان و ارائه وسایل بدون هزینه برای دو ماه میباشد. پیشکش شاین 

 شما هزینه بیشتر وضع نمی نماید. اساس استفاده یا برو تعیین ننموده) را dataمقدار داده ها (سقف   Consolidatedمضاء نمایند. النی مدت اطو
 

برای انترنت به کمک بیشتر نیاز دارید؟    
 

، لطفن از ط برقرار کنیدباال ارتباخدمات انترنت از فراهم کننده گان  هیچ یکیا ت بدسترسی به انترنستید برای اگر شما نتوان
  http://www.sanjuan.edu/internethelp سواالت ابتدایی پرسیده خواهد به تماس شوید. از شما  971 (916)-7600ئید و یا به شماره یدن نماد

 با شما کمک خواهد کرد.  تاندانش آموز رای دسترسی به خدمات انترنتی بو یکی از کارمندان حوزه تعلیمی با شما برای  شد
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