
Ресурси доступу до Інтернету для сімей 
Доступ до Інтернету – важливий інструмент для зв’язку та спілкування із вчителями та однокласниками. 

Якщо у вас ще немає Інтернет сервісу, три постачальники в нашому районі пропонують послугу по 

низьким цінам або безкоштовно для сімей із невеликим прибутком. 
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Comcast Xfinity Internet Essentials 
 

У відповідь на COVID-19 нові сім’ї, які підключаються, отримають 60-денний Інтернет-сервіс безкоштовно. Щоб уникнути 

нарахування рахунків, вам потрібно буде скасувати послуги наприкінці цих 60 днів. Програма Internet Essentials зазвичай 

доступна для всіх сімей з низьким рівнем доходу в зоні обслуговування Comcast за 9,95 дол. США на місяць. 

 

● Відкривши Інтернет перейдіть за адресом: https://apply.internetessentials.com/ або www.internetessentials.com для нових 

клієнтів. Доступний веб-сайт також включає можливість відео чату із агентами обслуговування для німих учнів з 

американською мовою жестів. (З мобільного пристрою ви зможете отримати доступ до Інтернету з будь-якої шкільної 

автостоянки). 

 -АБО- 

● Телефонуйте 1-855-846-8376 для англомовних та 1-855-765-6995 для іспаномовних. 

 

Xfinity WiFi безкоштовно для усіх: Точки доступу (Xfinity hotspot) WiFi у всій країні доступні для всіх, хто потребує, 

безкоштовно - включаючи абонентів, що не належать до мережі Xfinity. Щоб отримати карту точок доступу (hotspots) Wi-Fi 

Xfinity, відвідайте www.xfinity.com/wifi.  Підключаючись до Xfinity WiFi hotspots, споживачі повинні вибрати назву мережі 

"xfinitywifi" у списку доступних точок доступу, а потім запустити браузер. Хоча ці гарячі точки зазвичай розташовані в бізнес 

зонах, зв’язок досить сильний, щоб підключитись навіть у вашій квартирі  або хаті.  
 

Послуги від компанії AT&T 
 

У відповідь на кризу через загрозу для здоров’я, компанія AT&T пропонує два місяці безкоштовного обслуговування для нових 

клієнтів Access, які замовляють сервіс до 30 квітня 2020 року. 5 доларів на місяць або 10 доларів на місяць після строку 

карантину, залежно від швидкості вашого Інтернету. Ніяких зобов'язань, ви можете відмовитись від послуг через два 

місяці, щоб не отримати рахунок пізніше. Крім цього відміна накладених штрафів за надмірне використання. Пільгове 

обслуговування для сімей, які беруть участь у Програмі безкоштовного харчування, через Національни програму обідів у 

школах, Head Start або тих, хто отримує пільги від додаткового забезпечення (Supplemental Security Income benefits in 

California). 
 

1. Відкривши Інтернет перейдіть за адресом: https://accessatt.solixcs.com/ (користуюгись компютером який ви 

отримали, ви зможете отримати доступ до Інтернету з будь-якої шкільної стоянки.) 

 

2. Після отримання повідомлення про ухвалення вашої заявки телефонуйте AT&T, щоб завершити процес підключення. 

a. Англійська мова: (855) 220-5211 

b. Іспанська мова: (855) 220-5225 
 

 

Consolidated Communications 
 

Consolidated Communications пропонує безкоштовне обслуговування на 2 місяці для сімей, котрі постраждали від COVID-19.  

● телефонуйте1 (855)-399-3084 скажіть код: Two Months Free to sign up. 
 

Ця пропозиція включає безкоштовну установку та плату за обладнання протягом двох місяців. Студенти та їхні сім'ї не повинні 

підписувати довгостроковий контракт, щоб отримати цю пропозицію. Consolidated не обмежує кількість меґабайтів, які ви 

можете використовувати та додаткового стягування залежно від використання. 

 
 

Вам потрібна додаткова інформація відносно зв’язку? 

 
 

Якщо ви не можете встановити доступ до Інтернету з будь-яким із перерахованих вище постачальниками послуг, відвідайте 
веб-сайт http://www.sanjuan.edu/internethelp або зателефонуйте (916) 971-7600. Вам буде запропонована основна інформація, 
працівники округу працюють щоб допомогти вам підключити Інтернет-сервіс для вашого учня.  

http://www.xfinity.com/wifi
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