Arabic

Internet Access Resources for Families
موارد الوصول إىل ر
اإلنتنت لألرس
إن الوصول إىل ر
ن
المعلمي وزمالء الدراسة .إذا لم يكن لديك بالفعل خدمة ،يقوم ثالثة مزودين ن يف
أساس للقدرة عىل التواصل مع
اإلنتنت جزء
ي
منطقتنا بتقديم خدمة منخفضة التكلفة أو محدودة الوقت بدون تكلفة لألرس المؤهلة.

Comcast Xfinity Internet Essentials
ً
شتك بخدمة ا ر
الت ت ر
إلنتنت بالحصول عىل ً 60
ر
يوما من الخدمة مجانا .لتجنب من أن يتم ارسال فاتورة لك  ،فسوف
استجابة لـ  ،COVID-19سوف تقوم األرس الجديدة ي
ن
الستي ي ً
ن
وما .إن برنامج الـ  Internet Essentialsمتاح عادة لجميع األرس المؤهلة ذات الدخل المنخفض يف منطقة خدمة الـ
تحتاج إىل الغاء الخدمة ن يف نهاية تلك
 Comcastبتكلفة  9.95دوالر ن يف الشهر.
●

من الـ ( browserالمتصفح عىل شبكة ر
االنتنت) ،قم بالذهاب إىل / https://apply.internetessentials.com :أو www.internetessentials.com
ً
ر ن
ر ن
ون الذي يمكن الوصول إليه أيضا خيار فيديو للمحادثة مع وكالء خدمة العمالء بلغة اإلشارة األمريكية( .من خالل
للمشتكي الجدد .ويتضمن الموقع اإللكت ي
التبية ،سوف تتمكن من الوصول إىل ر
جهاز محمول تقدمه مديرية ر
اإلنتنت من أي موقف للسيارات ن يف المدرسة).

أو-●

قم باالتصال بالرقم  1-855-846-8376للغة االن ن
كلتية وبالرقم  1-855-765-6995للغة االسبانية.

ً
ر
المشت ن
كي
 Xfinity WiFiمجانا للجميع :سوف تكون الـ ( hotspotsنقاط اتصال)  WiFi Xfinityن يف جميع أنحاء البالد متاحة ألي شخص يحتاجها مجانا  -بما ن يف ذلك
نف ر
ن
التابعي لـ  .Xfinityللحصول عىل خريطة الـ ( hotspotsنقاط اتصال)  ،WiFi Xfinityقم بزيارة  .www.xfinity.com/wifiعندما تكون متواجد ن يف
اإلنتنت غت
ي
المستهلكي تحديد اسم الشبكة " "xfinitywifiنف قائمة نقاط االتصال المتاحة ،ومن ثم قم بتشغيل الـ ( browserالمتصفح) .نف ن
ن
حي أن
عىل
يجب
اتصال،
نقطة
منطقة
ي
ي
ن
نقاط االتصال هذه تكون عادة موجودة نف ر
يكف ل يك تصل إىل المساكن القريبة ن يف بعض الحاالت.
الشكات الصغتة والمتوسطة الحجم ،ي
ي
فه قوية بما ي

Access from AT&T
ر
لالستجابة اىل أزمة الصحة العامة ،تقدم  AT&Tشهرين من الخدمة المجانية ل ر
االشتاك
مشت يك  Accessالجدد الذين قاموا بتقديم طلب بحلول  30نيسان  .2020تكلفة
 5دوالر بالشهر أو  10دوالر بالشهر بعد ذلك،اعتمادا عىل رسعة ر
اإلنتنت الخاص بك .ال يوجد ر ن
التام ،تحتاج إىل الغاء الخدمة بعد شهرين لتجنب من أن يتم ارسال فاتورة
ن
ر
نن
ر
المدرس
الت تشارك يف برنامج المساعدة الغذائية التكميلية ،أو برنامج وجبات الغداء
ي
لك .يتم االعفاء من جميع رسوم تغطية بيانات اإلنتنت المتلية .تشمل األهلية األرس ي
الت ر
ر
ن
تتلف مساعدات دخل ضمانية تكميلية ن يف كاليفورنيا.
الوطت ،أو برنامج  ، Head Startأو األرس ي
ي
االنتنت) ،قم بالذهاب إىل( https://accessatt.solixcs.com/ :من خالل جهاز محمول تقدمه مديرية ر
● من الـ ( browserالمتصفح عىل شبكة ر
التبية،
ن
سوف تتمكن من الوصول إىل ر
اإلنتنت من أي موقف للسيارات يف المدرسة).
 . 1بعد أن يتم إبالغك بالموافقة عىل طلبك ،قم باالتصال ن يف  AT&Tللبدء.
 . aللغة االنكل نتية :عىل الرقم (855) 220-5211
 . bللغة االسبانية :عىل الرقم (855) 220-5225

Consolidated Communications
ن
المتضرة من .COVID-19
تقدم  Consolidated Communicationsخدمة مجانية لمدة شهرين لألرس
● قم باالتصال بالرقم  1 (855)-399-3084وقم بذكر رمز العرض :شهران مجانيان للتسجيل.
ن
يشمل هذا العرض ر
ن
يتعي عىل الطلبة وأرسهم التوقيع عىل عقد طويل األجل للحصول عىل
المجان وال يوجد رسوم عىل المعدات لمدة شهرين .ال
التكيب
ي
ً
ر
استنادا إىل استخدامك.
الت يمكنك استخدامها أو فرض رسوم إضافية عليها
هذا العرض .ال يقوم  Consolidatedبتحديد حجم البيانات ي

ن
هل تحتاج إىل دعم ر
إضاف؟
إنتنت
ي
إذا كنت غت قادر عىل الحصول عىل خدمة ر
مقدم الخدمات المذكورة أعاله ،فت ىج زيارة  http://www.sanjuan.edu/internethelpأو االتصال
اإلنتنت مع أي من
ي
ن
ر
ر
عىل الرقم  .(916) 971-7600سوف يطلب منك بعض المعلومات األساسية وسيعمل موظفو مديرية التبية عىل مساعدتك يف إنشاء خدمة اإلنتنت لتلميذك.
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