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Opsionet Internet Access për Familjet 
 
Drejtoria Arsimore e Filadelfias kupton se sa kritike është  hyrja  në internet për 
studentët dhe familjet tona gjatë COVID-19 pandemisë. Drejtoria Arsimore  është 
e angazhuar për të gjetur mënyra për të mbështetur nevojat arsimore të 
studentëve tanë duke promovuar rregulla të distancimit shoqëror për sigurinë e 
nxënësve tanë, familjeve, mësuesve, personelit , dhe komunitetit të  Filadelfias. 
 
Drejtoria Arsimore është duke punuar ngushtë me qytetin e Filadelfias dhe me 
ofruesit e   shërbimeve të internetit për të identifikuar mundësitë e hyrjes në 
internet në dispozicion për studentët dhe familjet tona. Më poshtë ju do të gjeni 
një listë  me kosto të ulët të  internetit dhe WiFi  që janë aktualisht në dispozicion. 
Ne do të vazhdojmë për të rinovuar këtë listë  në përputhje me opsionet e reja që 
do të krijohen. Ju lutem kontrolloni rregullisht për njoftime të përditëshme, 
"Office of Innovation and Technology" (https://www.phila.gov/departments/office-
of-innovation-and-technology/) e qytetit të Filadelfias ka vënë në dispozicion një 
listë të mundëshme të opsioneve në: https://www.phila.gov/2020-03-25-staying-
connected-during-covid-19/ 
  

Opsione nga Ofruesit Komerciale 
 

Comcast 

• Deri në 30 Prill, Comcast do të ofrojë  dy muaj falas të Comcast Internet 
Essentials për klientët e rinj me mjete të kufizuara. Shih faqen e internetit të 
tyre për kërkesat e pranueshmërise dhe më shumë detaje . 

• Comcast ka rritur shpejtësinë e internetit Essentials nga 15/2 Mbps për 25/3 
Mbps për të gjithë konsumatorët pa pagesë. Kjo do të mbetet shpejtësia 
baza e internetit Essentials edhe në të ardhmen.  
Comcast gjithashtu ofron laptopë për $150 për klientët e "Internet  
Essential". 

• Mënyra më e lehtë,më e thjeshtë,më e shpejtë  për të aplikuar për 
programin është  në www.InternetEssentials.com. Telefononi 1-855-8-
internet ( 1-855-846-8376 ) në qoftë se keni probleme të hyni në internet.Vini 
re se qendrat Comcast  janë duke përjetuar volum të madh pune në këtë 
kohë. Ju lutemi të përmendni se ju jeni një prind ose kujdestar i një 
studenti të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias. 

• Xfinity WiFi Hotspots  në të gjithë vendin do të jetë falas  në dispozicion  
për këdo që ka nevojë për ata, duke përfshirë  dhe ata që nuk kanë internet 
Xfinity , deri në Maj 2020. Për një hartë të Xfinity WiFi Hotspots, vizitoni 
www.xfinity.com/wifi . Pasi të jeni  lidhur me "Hotspot", konsumatorët 
duhet të zgjidhni "xfinitywifi" emrin e rrjetit të internetit  nga lista e rrjeteve 
në dispozicion, dhe pastaj të fillojë programin. 

• Për më shumë informacione, vizitoni https://corporate.comcast.com/covid-
19 . 
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Verizon 
 

• Verizon tani do të ofrojë me kosto të ulët hyrje në Internet përmes 
programit të saj  për individët që kualifikohen. Kufizimet zbatohen. Për 
detaje të programit, vizitoni: webpage Lifeline . 

• Verizon do të heqë dorë nga gjobat për pagesa të vonuara   për 
konsumatorët që mund të preken financiarisht nga kriza COVID-19. 

• Verizon do të ofrojë dy muaj  shërbime falas  për konsumatorët aktuale . 
• Verizon do të shtojë 15GB me shpejtësi të lartë për konsumatorët e biznesit 

të vogël. 
• Për konsumatorët  dhe bizneset e vogla  FiOS dhe DSL me plan me 

kapacitet të lartë nuk do të ketë limit të informacioneve. 
• Për më shumë informacion, 

vizitoni  https://www.verizon.com/about/news/our-response-coronavirus . 
 

AT & T 
 

• AT & T nuk do të ndërpresë shërbimin e  telefonave të shtëpisë, të 
telefonave  të biznesit të vogël për shkak të paaftësisë së tyre për të paguar 
faturën. 

•  AT & T do të heq dorë nga gjobimi për pagimin me vonesë  të çdo shërbimi 
telefonik dhe të biznesit të vogël  për shkak të vështirësive ekonomike në 
lidhje me pandeminë e koronavirusit. 

• AT & T do të mbajë " publik WiFi Hotspots" të hapur për këdo që ka nevojë 
për ato. 

• Për më shumë informacione, vizitoni https://www.att.com/shop/internet/access/ . 

 

T-mobile dhe Metro nga T-mobile 
 

• T-Mobile Connect është program  i ri që ofron një  plan mujor për 15 $   për 
biseda të pakufizuara dhe tekst plus 2GB me shpejtësi të lartë të të 
dhënave smartphone. 

•  Konsumatorët e rinj dhe të vjetër të "Metro"me çdo linjë  gjithashtu mund 
të marrin falas  tabletë 8" (nëpërmjet vlerave të reduktuara) me një  plan 
tablet të pakufizuar $15   (plus taksa  dhe tarifa e aktivizimit). Kërkohet linjë 
e re e shërbimit tablet). 

• T-Mobile ka hequr limitin  e smartphone  për konsumatorët për 60 ditët e 
ardhshme. 

• T-Mobile ka shtuar shërbime " 20GB Hotspot / tethering " për klientët për 60 
ditët e ardhshme. 

• Pajisjet " MetroSmart Hotspot" do të jenë 50% më lirë , dhe $35  plan  
muajor  ku  do të përfshihen  20GB-- dyfishi i informacionit mujor-- për  60 
ditët e ardhshme. 

• Konsumatorët aktual të  T-Mobile dhe Metro nga T-Mobile  do të marrin 
informacione   smartphone të pakufizuara  për 60 ditët e ardhshme.  

https://www.verizon.com/support/consumer/account/manage-account/lifeline-discount
https://www.verizon.com/about/news/our-response-coronavirus
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Konsumatorët e T-Mobile dhe Metro nga  T-Mobile që kanë  plane  
smartphone  do të marrin  një 10GB shtesë për ciklin e faturave për 60 ditët 
e ardhshme për çdo linjë  ( duke përjashtuar T-Mobile Connect ). 

• T-Mobile është duke punuar me partnerët e saj të rregullt  për t'ju  siguruar 
klientëve   informacione  shtesë falas deri në 5GB për muaj deri më 13 Maj, 
2020. 

• Për më shumë informacione, vizitoni  https://www.t-mobile.com/news/t-
mobile-update-on-covid-19-response . 
 

Sprint dhe Boost Mobile 
 

• Për 60 ditët e ardhshme, Sprint nuk do të ndalojë  shërbimin dhe nuk  do të 
vendosë  gjoba për pagesat e vonuara   nëse konsumatorët  nuk janë në 
gjendje të paguajnë faturën e tyre Sprint për shkak të koronavirusit. 

• Konsumatorët  do të marrin informacione  të pakufizuara në muaj për 60 
ditë (një minimum prej dy cikleve faturave) pa kosto shtesë. 

• Sprint do të sigurojë klientët me një 20GB  në muaj për 60 ditë (një 
minimum prej dy cikleve faturave) pa  kosto shtesë. 

• Për më shumë informacione nga Sprint, vizitoni 
https://www.sprint.com/en/landings/covid-19.html . 

• Për më shumë informacione nga Boost Mobile, vizitoni 
https://www.boostmobile.com/about/covid-19-response.html . 

  

WiFi falas në ambiente 

 
"Parking Lot" WiFi  është i arritshëm rreth  një objekti  të tillë të ndërtuar si një 
shkollë apo bibliotekë -dhe në përgjithësi e arritshme për punonjësit e "Parking 
Lot". Më poshtë ju do të gjeni disa opsione falas në dispozicion përmes Drejtorisë  
Arsimore të Filadelfias dhe Bibliotekës Falas  të Filadelfias. Ju lutemi mos harroni 
për të praktikuar distancim të  përgjegjshëm  social dhe  të shmangni 
grumbullimin në grupe në qoftë se ju vendosni të përdorni WiFi në këto vënde. 
 

Vendet e Drejtorisë Arsimore të  Filadelfias 
 
Përdorimi i  WiFi në të gjitha shkollat  e Drejtorisë do të mbeten aktive gjatë  
mbylljes së  zgjatur. Për tu lidhur, përdorni : 

• Network: PhilaSD WiFi 
•  Security Key: philadelphia (të gjitha me shkronja të vogla) 

 
Pasi të keni hyrë në rrjet, 
 

• Nëse ju jeni lidhur me School District Chromebook, shkoni në 
https://www.philasd.org , dhe një nga këto do të ndodhë:  

https://www.t-mobile.com/news/t-mobile-update-on-covid-19-response
https://www.t-mobile.com/news/t-mobile-update-on-covid-19-response
https://www.sprint.com/en/landings/covid-19.html
https://www.boostmobile.com/about/covid-19-response.html
https://www.philasd.org/
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o Ju do të jeni në gjendje për të hyrë në internet menjëherë dhe mund 
të vazhdoni të hyni në programet e internetit  nga atje.  
OR 

o Ju do të drejtoheni në  portalin online të drejtorisë . Ju lutemi hyni 
duke  përdorur username dhe password të studentit ose të personelit 
shkollor.User name juaji do të jetë emaili i drejtorisë pa pjesën  "@ 
philasd.org". Ju do të duhet të klikoni kutinë "agree" për të rënë 
dakord me termat dhe kushtet para se të mund të vazhdoni. 

• Nëse jeni duke përdorur një pajisje elektronike  personale, ju do të 
drejtoheni direkt tek  portali online i drejtorisë . Ju lutem, hyni duke  
përdorur username dhe password të nxënësit ose personelit shkollor 
.Username është emali i Drejtorisë pa "@ philasd.org". 

 

Vendet e Biblotekave Falas në  Filadelfia 
 
Përdorimi  WiFi në të gjitha Bibliotekat falas të Filadelfias do të mbeten aktive, 
ndërkohë që bibliotekat janë të mbyllura. Karta aktive me PIN të  bibliotekës janë 
të nevojshme për të pasur  WiFi . Për më shumë informacione dhe udhëzime për 
të hyrë në WiFi  falas në çdo bibliotekë publike, vizitoni faqen e internetit Pa 
Library . 
 

Mundësi të tjera për Internet Falas / Me Kosto të Ulët 
 

• Charter Spectrum ka një hartë për WiFi ,për të kërkuar në bazë të adresës 
• Harta e National Free WiFi map  ofron vende për  WiFi falas në bizneset dhe 

restorante që është e kërkueshme nga adresa. Shumica e vendeve  janë në 
Northeast dhe Northwest të  Filadelfias. Shumë vende mund të jenë të  
mbyllura në këtë kohë, por kanë shërbim aktiv Wi-Fi. 

• Programi Federal Lifeline është një nga katër programet federale të 
Shërbimit Universal që ul koston mujore të telefonit ose internetit për 
familjet me të ardhura të ulëta. Klientët  e aprovuar  mund të marrin deri në 
$ 9.25 për  faturën e tyre mujore. 
 

Këshilla për Përmirësimin e Përdorimit të  Internetit 
 
Përveç opsioneve të reja nga kompanitë e telekomunikacionit, këtu janë këshilla 
të dobishme për të përmirësuar hyrjen  tuaj në internet dhe si ta ktheni celularin 
tuaj si një pajisje për të lidhur kompjuterin tuaj në internet. 
 

Përdorimi i Portalit të Nxënësit  
 
Nga çdo pajisje të lidhur në internet, studentët mund të hyjnë në portalin e 
studentëve duke shkuar në faqen e internetit të drejtorisë në: 

https://libwww.freelibrary.org/programs/wireless/
https://libwww.freelibrary.org/programs/wireless/
https://www.spectrum.com/wifi-hotspots
https://www.wifimap.io/
https://www.lifelinesupport.org/
https://connectednation.org/helpful-tips-to-improve-your-internet/
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(https://www.philasd.org ) dhe klikuar "Login"  në këndin e sipërm të djathtë. Ju 
lutem, hyni duke  përdorur username dhe password të  nxënësit ose personelit të 
shkollës . Username është emaili juaj i drejtorisë  pa "@ philasd.org". 
 
 
 

https://www.philasd.org/

