
PHL
ConnectED

Conecta famílias de estudantes de 
ensino fundamental e médio da Filadélfia 
à Internet para o aprendizado digital

O que é o PHLConnectED?
O PHLConnectED é a iniciativa da cidade para ajudar famílias de 
estudantes de ensino fundamental e médio a obter acesso a uma 
conexão de Internet de alta velocidade gratuita e confiável. 

Até o verão de 2022, os estudantes qualificados e seus familiares 
poderão se inscrever no Internet Essentials da Comcast's ou, 
conforme a necessidade, ter acesso a um hotspot MIFI T-Mobile 
gratuito.

Quem pode se conectar por meio do PHLConnectED?
Estudantes e famílias que atualmente não têm acesso a Internet 
banda larga (rede fixa/doméstica) ou apenas têm acesso à 
Internet por meio do celular podem se qualificar para utilizar a 
Internet doméstica por meio do Internet Essentials da Comcast. 

Estudantes e famílias que estão desabrigados ou que estão em 
processo de mudança de casa podem se qualificar para obter um 
dispositivo de hotspot celular.

Sua família precisa acessar a Internet regularmente? Você só tem 
acesso à Web com um celular?

O PHLConnectED pode ajudar sua família a obter o acesso à Internet 
necessário para que seu estudante de ensino fundamental e médio 
possa se conectar e aprender. 

Como se conectar
Se você deseja saber mais sobre o 
PHLConnectED e descobrir se você se 
qualifica, ligue para 2-1-1 e pressione 1 para 
inglês ou pressione 8 para espanhol e 
serviços de tradução. A linha direta está 
aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, e 
está disponível em mais de 150 idiomas.  

Padrões Adicionais de 
Qualificação
Famílias de estudantes de ensino 
fundamental e médio que já têm Internet em 
casa podem se qualificar quando:
• Participam de programas em benefício 

público com qualificações de renda; ou

• Têm estudantes designados como 
Estudantes de Inglês; ou

• Têm estudantes que recebem serviços de 
educação especial.
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