Tài liệu Truy cập Mạng Internet cho Gia đình
Truy cập Mạng Internet là một phần thiết yếu để có thể kết nối với giáo viên và bạn học. Nếu bạn không có
dịch vụ, ba nhà cung cấp trong khu vực của chúng tôi cung cấp dịch vụ với chi phí thấp hoặc với thời gian
giới hạn không phải trả tiền cho các gia đình đủ điều kiện.

Yếu tố cần thiết Mạng Internet Comcast Xfinity
Đối phó với COVID-19, các gia đình mới kết nối sẽ nhận được 60 ngày dịch vụ internet miễn phí. Để tránh bị gởi hóa
đơn, bạn sẽ cần hủy vào cuối 60 ngày đó. Chương trình Yếu tố Căn bản Mạng Internet thường có sẵn cho tất cả các
hộ gia đình có thu nhập thấp đủ điều kiện trong khu vực dịch vụ của Comcast với giá $9.95/tháng.
●

Từ chỗ tìm kiếm trang mạng, đi đến: https://apply.internetessentials.com or www.internetessentials.com
cho khách hàng mới. Trang mạng có thể truy cập cũng bao gồm tùy chọn trò chuyện video với các đại lý
dịch vụ khách hàng bằng Ngôn ngữ Ký hiệu của Mỹ.
-HOẶC-

●

Gọi 1 (855) 846-8376 để nói tiếng Anh và 1 (855) 765-6995 để nói tiếng Tây ban nha.

Kết nối Mạng Xfinity Miễn phí cho Mọi người: Các điểm truy cập Kết nối Mạng Xfinity trên toàn quốc sẽ có sẵn cho bất
kỳ ai cần chúng miễn phí - bao gồm cả những người thuê bao Internet không phải Xfinity. Đối với bản đồ địa điểm Kết nối
Mạng Xfinity, truy cập https://wifi.xfinity.com. Một khi tại điểm đó, người tiêu dùng nên chọn tên mạng "xfinitywifi" trong
danh sách các thứ có sẵn, sau đó khởi chạy tìm kiếm. Trong khi các điểm này thường được đặt tại các doanh nghiệp vừa
và nhỏ, nhưng chúng đủ mạnh để đến các khu dân cư gần đó trong một số tình huống.

Truy cập từ AT&T
Để đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, AT&T sẽ cung cấp hai tháng dịch vụ miễn phí cho các khách
hàng Truy cập mới đặt hàng trước Ngày 30 tháng 4, năm 2020. $5/tháng hay $10/tháng sau đó, tùy thuộc vào tốc độ
internet của bạn. Không phải cam kết, hủy bỏ sau hai tháng để tránh bị thanh toán. Miễn tất cả các phí quá cước
dữ liệu internet tại nhà. Đủ điều kiện bao gồm các hộ gia đình tham gia Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung,
Chương trình Bữa trưa Trường học Quốc gia, trường Nhà trẻ hoặc những người nhận trợ cấp Thu nhập An sinh
Bổ sung tại California.
1. Từ việc tìm kiếm trang mạng, đi đến: https://accessatt.solixcs.com
2. Sau khi bạn được thông báo rằng đơn của bạn đã được chấp thuận, hãy gọi cho AT&T để được nối kết.
• Tiếng Anh: 1 (855) 220-5211
• Tiếng Tây ban nha: 1 (855) 220-5225

Consolidated Communications
Consolidated Communications đang cấp dịch vụ miễn phí trong 2 tháng cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
●

Gọi 1 (855)-399-3084 Mã số Ưu đãi Được cho: Two Months Free để đăng ký.

Ưu đãi này bao gồm cài đặt miễn phí và không có phí thiết bị trong hai tháng. Học sinh và gia đình họ không phải ký hợp
đồng dài hạn để nhận được ưu đãi này. Consolidated không giới hạn số lượng dữ liệu bạn có thể sử dụng hoặc tính phí
thêm dựa trên việc xử dụng của bạn.
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