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ជម្រើសនៃការម្បើអ ៊ីៃធរ័ណិតស្ាប់្ រុរ្រសួារ 

្រសួងអបរ់នំៃទ៊ី្រុងហ្វ៊ីឡាដែលហ្វយ៉ា យល់ព៊ីលរខណៈចបំាចន់ៃការម្បើអ ៊ីៃធរ័ណិតស្ាបសិ់សាៃ សិសស ៃិង ្រុរ្រួសារ របស់មយើង រន ងរំឡ ងមពលជរងឺ
រាតតាតនៃមរមរារ ខូវែិ-១៩ ។ ្រសួងបាៃមបេជ្ញា ចិតេរន ងការររវធិ៊ីមែើរប៊ីជួយ ែល់ត្រូវការនៃការសិរារបស់សិសាៃ សិសសរបស់មយើង រន ងខណៈមពលដែល
មយើងជំរ ញឱ្យាៃទាា បន់ៃការឃ្លា តឆ្ងង យព៊ីគ្នន  មែើរប៊ីស វតថិភាពរបស់ សិសាៃ សិសស ្រុរ្រួសារ ្រូ ៃិង ប រគលិរ របស់មយើង ៃិង សហ្ររៃន៍ៃទ៊ី្រុងហ្វ៊ីឡា
ដែលហ្វយ៉ាទងំរូល។ 

្រសួងអបរ់រំំព ងមធវើការយ៉ា ងជិតសនិទធជ្ញរយួសាលា្រុងហ្វ៊ីឡាដែលហ្វយ៉ា ៃិង ្រុរហ្  ៃផ្ដល់ការបម្រើដផ្នរអ ៊ីៃធរ័ណិត មែើរប៊ីររជម្រើសនៃការម្បើអ ៊ីៃធរ័ណិត 
ស្ាប ់សិសាៃ សិសស ៃិង ្រុរ្រួសារ របស់មយើង។ ខាងម្ការមៃេះ មលារអនរៃឹងម ើញបញ្ជ ៊ីម ម្ េះ អ ៊ីៃធរ័ណិត ៃិង វ៉ាយហ្វវ យ ដែលឥតរិតនលា ៃិង ាៃ 
តដរាទប ដែលាៃរន ងមពលបចច បបៃនមៃេះ។ មយើងៃឹងបៃេដរដ្បបញ្ជ ៊ីមៃេះ មៅមពលណាមយើងែឹងអំព៊ីជម្រើស លម៊ី ឬ ្បមសើរជ្ញងមៃេះ។ សូរមរើលវ បិនស  
www.philasd.org/technologyservices/gettingconnected ជ្ញ្បច ំមែើរប៊្ី ជ្ញបព៊ីពត័ា៌ៃលម៊ីៗ។ ការយិល័យដផ្នរ នចន្បឌិត ៃិង បមចចរវទិា របស់ទ៊ី
្រុងហ្វ៊ីឡាដែលហ្វយ៉ា ាៃបញ្ជ ៊ីជម្រើស្សមែៀងគ្នន មៃេះដែរមៅ៖ https://www.phila.gov/2020-03-25-staying-connected-during-covid-19/ 

ជម្រើសព៊ី្រុរហ្  ៃ 
ខរខាសេ (Comcast) 

• រហូ្តែល់នលងទ៊ី ៣០ ដខមរសា ្រុរហ្  ៃខរខាសេបាៃផ្េល់ជូៃអ ៊ីៃធរ័ណិត Comcast Internet Essentials (https://internetessentials.com/) 

រយៈមពលព៊ីរដខមោយឥតរិតនលា ែល់អតិលិជៃលម៊ីដែល្រ៊ី្រ។ សូរមរើលទំពរ័វ បិនសរបស់្រុរហ្  ៃ មែើរប៊ីដសវងយល់ព៊ី ត្រូវការនៃសិទធិដែលអាច
ទទួលបាៃ ៃិង ព័តា៌ៃលរអតិបដៃថរ៖ https://www.internetessentials.com/covid19 

• ខរខាសេ បាៃបមងកើៃមលបឿៃអ ៊ីៃធរ័ណិតមអសិៃសយូល (Internet Essentials) ព៊ី ១៥/២ Mbps មៅ ២៥/៣ Mbps ស្ាបអ់តិលិជៃទងំអស់មោយ
រៃិរិតនលា។ មៃេះរឺជ្ញមលបឿៃជ្ញរូលោា ៃនៃអ ៊ីៃធរ័ណិតមអសិៃសយូលមៅនលងរ ខ។ 

• ខរខាសេ រផ៏្េល់ជូៃរ ំពយូទរ័យួរនែតនរា ១៥០ ែ លាា រ ែល់អតិលិជៃអ ៊ីៃធ័រណិតមអសិៃសយូល។ 
• វធិ៊ី សារញ្ញ  មលឿៃបំផ្ ត ៃិង ងាយ្សួល រន ងការោរព់ារយមសនើស ំររមវធិ៊ីមៃេះ រឺតារទូរស័ពទនែ https://internetessentials.com ។ ទូរស័ពទមៅមលខ 

1-855-8-INTERNET (១-៨៥៥-៨៤៦-៨៣៧៦) មបើសិៃជ្ញមលារអនរាៃបញ្ហា រន ងការច េះម ម្ េះ ឬ គ្នម ៃលទធភាពម្បើឧបររណ៍មែើរប៊ីភាជ បម់ៅៃឹង 
អ ៊ីៃធរ័ណិត។ សូររតស់ាគ ល់ថា មៅមពលមៃេះរណឌ លទទួលទូរស័ពទរបស់្រុរហ្  ៃខរខាសេរំព ងទទួលការមៅទូរស័ពទចូលម្ចើៃ។ សូរបញ្ហជ រ់
្បាបម់រថា មលារអនររឺជ្ញឪព រាេ យ ឬ អាណាពាបាលរបស់សិសស្រសួងអបរ់។ំ 

• ចំណ ចវ៉ាយហ្វវ យ អ ិចហ្វ៊ីៃ៊ីធ៊ី (Xfinity WiFi Hotspots) ាៃមៅទូទងំ្បមទសមោយឥតរិតនលាស្ាបអ់នរដែល្តូវការ ររួទងំអនរដែលរៃិដរៃជ្ញ
អតិលិជៃរបស់ អ ៊ីៃធរ័ណិត អ ិចហ្វ៊ីៃ៊ីធ៊ី រហូ្តែល់ដខឧសភា ឆ្ងន  ំ២០២០ ។ មែើរប៊្ី ជ្ញបព៊ីដផ្ៃទ៊ីនៃចំណ ចវ៉ាយហ្វវ យ អ ិចហ្វ៊ីៃ៊ីធ៊ី សូរមរើល 
www.xfinity.com/wifi។ មៅមពលភាជ បម់ៅៃឹងចំណ ចអ ៊ីៃធរ័ណិត អនរម្បើរបប៊ីម្ជើសយរម ម្ េះ «xfinitywifi» រន ងចំមណារម ម្ េះមៅរន ងបញ្ជ ៊ី្បពៃ័ធ
ដែលាៃ មហ្ើយបន្ទទ បរ់រមបើរែំមណើ រការររមវធិ៊ីអ ៊ីៃធរ័ណិត។ 

• មែើរប៊្ី ជ្ញបពត័ា៌ៃបដៃថរ សូរចូលមរើលវ បិនស https://corporate.comcast.com/covid-19 

មវ ើរា៉ា យហ្សូៃ (Verizon) 
• ឥឡូវមៃេះ្រុរហ្  ៃ មវ ើរា៉ា យហ្សូៃ ៃឹងផ្េល់ជូៃការម្បើ្បាស់អ ៊ីៃធរ័ណិតដែលាៃតនរាទប តាររយៈររមវធិ៊ី Lifeline របស់ខាួៃ ែល់អនរដែលាៃសាថ ៃ

ភាព្តូវតារការត្រូវ។ ាៃរំណត។់ មែើរប៊្ី ជ្ញបពត័ា៌ៃបដៃថរ សូរចូលមរើលវ បិនស៖
https://www.verizon.com/support/consumer/account/manage-account/lifeline-discount។ 

• ្រុរហ្  ៃ មវ ើរា៉ា យហ្សូៃ ៃឹងមលើរដលងការរិតនលាមលើស ៃិងនលាពិៃយ័ការយឺតយ៉ា វ ែល់អតិលិជៃដែលរងផ្លប៉ាេះពាល់ដផ្នរហ្ិរញ្ញ វតថ មោយសារបញ្ហា នៃ
មរមរារ ខូវែិ-១៩ ។ 

• ្រុរហ្  ៃ មវ ើរា៉ា យហ្សូៃ ៃឹងមលើរដលងការបងន់លា អ ៊ីៃធរ័ណិត ៃិង ការម្បើទូរស័ពទ ចំៃួៃព៊ីរដខ ែល់អតិលិជៃរបស់ Lifeline បចច បបៃន។ 
• ្រុរហ្  ៃ មវ ើរា៉ា យហ្សូៃ ៃឹងបដៃថរ ១៥ ជ៊ីហ្វក នប នៃទិៃនៃយ័ដែលាៃមលបឿៃមលឿៃ ស្ាបអ់នរម្បើ្បាស់្បពៃ័ធឥតដខស ៃិង អាជ៊ីវររមខាន តតូច។ 
• ដផ្ៃការអ ៊ីៃធរ័ណិត Fio ៃិង DSL ស្ាបអ់នរម្បើ្បាស់ ៃិង អាជ៊ីវររមខាន តតូច ៃឹងគ្នម ៃរ្រតិទិៃនៃយ័មទ។ 
• មែើរប៊្ី ជ្ញបពត័ា៌ៃបដៃថរ សូរចូលមរើលវ បិនស៖ https://www.verizon.com/about/news/our-response-coronavirus ។
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https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
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AT&T  
• ្រុរហ្  ៃ AT&T ៃឹងរៃិផ្ដដ ចក់ារបម្រើស្ាប ់អនរម្បើ ្បពៃ័ធឥតដខស ទូរស័ពទតារផ្ទេះ ឬ អ ៊ីៃធរ័ណិតមលបឿៃមលឿៃ (broadband) មៅតារផ្ទេះ ឬ 

អាជ៊ីវររមខាន តតូច មោយសារដតពួរមរគ្នម ៃលទធភាពបង់្ បារម់ន្ទេះមទ។ មែើរប៊្ី ជ្ញបពត័ា៌ៃបដៃថរ សូរចូលមរើលវ បិនស៖ 
https://www.att.com/shop/internet/access/ 

• ្រុរហ្  ៃ AT&T ៃឹងមលើរដលងការរិតនលានៃការម្បើ្បពៃ័ធឥតដខសមលើស ទិៃនៃយ័ ទូរស័ពទ ឬ ការមផ្ាើសារ។ ្រុរហ្  ៃ AT&T រៃឹ៏ងមលើរដលងការ
ពិៃយ័នៃការបងន់លាយឺតយ៉ា វ ដែលអតិលិជៃនៃ ្បពៃ័ធឥតដខស ទូរស័ពទតារផ្ទេះ ឬ អនរម្បើអ ៊ីៃធរ័ណិតមលបឿៃមលឿៃមៅតារផ្ទេះ ឬ អាជ៊ីវររមខាន តតូច 
ដែលអាចជួប្បទេះបញ្ហា មសែារិចច ដែលទរទ់ងៃឹងការរ ៊ីររាលោលនៃជរងឆឺ្ាងនៃមរមរារខូរ ៉ាូណា។ 

• ្រុរហ្  ៃ AT&T ៃឹងមបើរ្បពៃ័ធវ៉ា យហ្វវ យសាធារណៈ ឱ្យអនរដែល្តូវការម្បើ។ មែើរប៊្ី ជ្ញបពត័ា៌ៃបដៃថរសេ៊ីព៊ី្បពៃ័ធវ៉ាយហ្វវ យ សូរចូលមរើលវ បិ
នស៖ https://www.att.com/support/article/wireless/KM1103818/ 

T-Mobile ៃិង Metro by T-Mobile 
• T-Mobile Connect រឺជ្ញររមវធិ៊ីលម៊ីរយួដែលផ្េល់ជូៃដផ្ៃការ ១៥$ រន ងរយួដខ ស្ាបក់ារៃិយយទូរស័ពទ ៃិង មផ្ាើសារ មោយគ្នម ៃរំណត ់្ពរទងំ 

២ ជ៊ីហ្វក នប នៃទិៃនៃយ័ដែលាៃមលបឿៃមលឿៃស្ាបទូ់រស័ពទឆ្ងា តនវ។ មែើរប៊្ី ជ្ញបពត័ា៌ៃបដៃថរអំព៊ី្រុរហ្  ៃ T-Mobile Connect៖ 
https://www.t-mobile.com/news/tmobile-connect-launch 

• អតិលិជៃរបស់ Metro លម៊ី ៃិង បចច បបៃន ដែលាៃដខសទូរស័ពទ រអ៏ាចទទួលបាៃរ ំពយូទរ័បៃទេះ (tablet) ទំហ្ំ ៨ អ ៊ីញ មោយឥតរិតនលា (តាររយៈការសង
្បារវ់ញិ (rebate)) ជ្ញរយួៃឹងដផ្ៃការទិៃនៃយ័គ្នម ៃរំណតស់្ាបរ់ ំពយូទរ័បៃទេះ តនរា ១៥$ (បូរ ពៃធ ៃិង នលាមបើរែំមណើ រការ។ ត្រូវឱ្យាៃ្បពៃ័ធលម៊ី
ស្ាបរ់ ំពយូទរ័បៃទេះ) ។ 

• ្រុរហ្  ៃ T-Mobile បាៃែរការរំណតទិ់ៃនៃយ័ស្ាបទូ់រស័ពទឆ្ងា តនវ ស្ាបអ់តិលិជៃទងំអស់ ស្ាបរ់យៈមពល ៦០ នលងខាងរ ខ។ 
• ្រុរហ្  ៃ T-Mobile បាៃបដៃថរការបម្រើ ២០ ជ៊ីហ្វក នប នៃ Hotspot/tethering ស្ាបអ់តិលិជៃ ស្ាបរ់យៈមពល ៦០ នលងខាងរ ខ។ 
• អតិលិជៃរបស់ MetroSmart Hotspot ៃឹងទទួលការច េះតនរា ៥០% មហ្ើយដផ្ៃការទិៃនៃយ័ ៣៥$ រន ងរួយដខៃឹងររួបញ្ចូ ល ២០ ជ៊ីហ្វក នប - មទវែង

នៃទិៃនៃយ័្បចដំខធរមតា ស្ាបរ់យៈមពល ៦០ នលងខាងរ ខ។ 
• ្របអ់តិលិជៃរបស់្រុរហ្  ៃ T-Mobile ៃិង Metro by T-Mobile បចច បបៃនដែលាៃដផ្ៃការគ្នម ៃរំណតទិ់ៃនៃយ័មលបឿៃមលឿៃ ៃឹងទទួលបាៃ

ទិៃនៃយ័គ្នម ៃរំណតស់្ាបទូ់រស័ពទឆ្ងា តនវ ស្ាបរ់យៈមពល ៦០ នលងខាងរ ខ។ 
• អតិលិជៃរបស់ T-Mobile ៃិង Metro by T-Mobile ដែលាៃដផ្ៃការជ្ញរយួទិៃនៃយ័ ហ្តសពត ស្ាបទូ់រស័ពទឆ្ងា តនវ ៃឹងទទួលបាៃ ១០ ជ៊ីហ្វក នប 

បដៃថររន ងរយួដខ ស្ាបរ់យៈមពល ៦០ នលងខាងរ ខ ស្ាបដ់ខសទូរស័ពទៃ៊ីរយួៗ (រិៃរាបប់ញ្ចូ ល T-Mobile Connect មទ)។ 
• T-Mobile រំព ងមធវើការជ្ញរយួនែរូ Lifeline របស់ខាួៃ មែើរប៊ីផ្េល់ជូៃអតិលិជៃៃូវទិៃនៃយ័បដៃថរមោយឥតរិតនលា រហូ្តែល់មៅ ៥ ជ៊ីហ្វក នប រន ងរយួដខ

រហូ្តែល់នលងទ៊ី ១៣ ដខឧសភា ឆ្ងន  ំ២០២០ ។ 
• មែើរប៊្ី ជ្ញបពត័ា៌ៃបដៃថរ សូរចូលមរើលវ បិនស៖ https://www.t-mobile.com/news/t-mobile-update-on-covid-19-response 

Sprint ៃិង Boost Mobile 
• ស្ាបរ់យៈមពល ៦០ នលងខាងរ ខ Sprint ៃឹងរៃិបញ្ឈបក់ារបម្រើ មហ្ើយៃឹងមលើរដលងការពិៃយ័នៃការបងន់លាយឺតយ៉ា វ មបើសិៃជ្ញអតិលិជៃរិៃអាច

បងវ់រិកយ័ប័្ ត Sprint បាៃ មោយសារដតបញ្ហា នៃមរមរារខូរ ៉ាូណា។ 
• អតិលិជៃដែលាៃរម្ាងទិៃនយ័ាៃរំណត ់ៃឹងទទួលបាៃទិៃនៃយ័គ្នម ៃរំណតជ់្ញមរៀងរាល់ដខ ស្ាបរ់យៈមពល ៦០ នលង (យ៉ា ងតិចស្ាបរ់យៈ

មពលនៃការបងវ់រិកយ័ប័្ ត ២ ែង) មោយឥតរិតនលាបដៃថរ។ 
• ្រុរហ្  ៃ Sprint ៃឹងផ្េល់ជូៃអតិលិជៃៃូវទិៃនៃយ័ ហ្តសពត ស្ាបទូ់រស័ពទនែ ២០ ជ៊ីហ្វក នបបដៃថរ រន ងរយួដខ ស្ាបរ់យៈមពល ៦០ នលង (យ៉ា ងតិច

ស្ាបរ់យៈមពលនៃការបងវ់រិកយ័ប័្ ត ២ ែង) មោយឥតរិតនលាបដៃថរ។ មែើរប៊្ី ជ្ញបពត័ា៌ៃបដៃថរអំព៊ីទិៃនៃយ័ ហ្តសពត ស្ាបទូ់រស័ពទនែ៖ 
https://www.sprint.com/en/support/solutions/device/mobile-hotspot.html 

• អតិលិជៃរបស់ Sprint ដែលាៃទូរស័ពទដែលអាចម្បើ ហ្តសពត ដែលសពវនលងមៃេះគ្នម ៃ ហ្តសពត សម្រាបទូ់រស័ព្ទដៃ ៃឹងទទួលបាៃ ២០ ជ៊ីហ្កា នបដែរ
រន ងរយួដខ សម្រាបរ់យៈមពល ៦០ នលង (យ៉ា ងតិចស្ាបរ់យៈមពលនៃការបងវ់រិកយ័ប័្ ត ២ ែង) មោយឥតរិតនលាបដៃថរ។ 

• ដៃើម្បមី្រាបពតា៌ៃបដៃថរព៊ីម្ររុម្ហ ៊ុន Sprint៖ https://www.sprint.com/en/landings/covid-19.html 
• ដៃើម្បមី្រាបពតា៌ៃបដៃថរព៊ី Boost Mobile: https://www.boostmobile.com/about/covid-19-response.html 

https://www.att.com/shop/internet/access/
https://www.att.com/support/article/wireless/KM1103818/
https://www.t-mobile.com/news/tmobile-connect-launch
https://www.t-mobile.com/news/t-mobile-update-on-covid-19-response
https://www.sprint.com/en/support/solutions/device/mobile-hotspot.html
https://www.sprint.com/en/landings/covid-19.html
https://www.boostmobile.com/about/covid-19-response.html
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ចំណតរលយៃេដែលាៃវ៉ាយហ្វវ យមោយឥតរិតនលា 
ចំណតរលយៃេវ៉ាយហ្វវ យ រឺជ្ញការដែលអាចចូលម្បើវ៉ាយហ្វវ យបាៃមៅខាងម្ៅអាគ្នរ ែូចជ្ញ សាលាមរៀៃ ឬ បណាា ល័យ--មហ្ើយជ្ញទូមៅអាចម្បើបាៃព៊ីរដៃាង
ចតរលយៃេ។ ខាងម្ការមៃេះ មលារអនរៃឹងម ើញជម្រើសមោយឥតរិតនលារយួចំៃួៃដែលអាចររបាៃមៅតារអាគ្នររបស់ ្រសួងអបរ់នំៃទ៊ី្រុងហ្វ៊ីឡាដែលហ្វយ៉ា 
ៃិង បណាា ល័យនៃទ៊ី្រុងហ្វ៊ីឡាដែលហ្វយ៉ា។ សូរចងចៃូំវការអៃ វតេៃ៍រាា តឆ្ងង យព៊ីគ្នន  ្បរបមោយការទទួលខ ស្តូវ ៃិង មចៀសវងការ្បរូលផ្េ ំជ្ញ្រុរមៅទ៊ី
តាងំទងំមន្ទេះ មបើសិៃជ្ញមលារអនរម្ជើសមរ ើសម្បើវ៉ាយហ្វវ យរបស់រដៃាងទងំមន្ទេះ។ 

ទ៊ីតាងំរបស់្រសួងអបរ់នំៃទ៊ី្រុងហ្វ៊ីឡាដែលហ្វយ៉ា 
វ៉ាយហ្វវ យមៅ្របស់ាលារបស់្រសួងទងំអស់ៃឹងមៅដតែំមណើ រការមៅមពលសាលា្តូវបិទ។ មែើរប៊ីភាជ ប ់ម្បើ៖ 

• ្បពៃ័ធ (Network)៖ PhilaSD Wifi 
• ពារយសាង ត៖់ philadelphia (អរសរតូចទងំអស់) 

មៅមពលដែលមលារអនរបាៃភាជ បម់ៅៃឹង្បពៃ័ធរចួមហ្ើយ 
• មបើសិៃជ្ញមលារអនរភាជ បជ់្ញរយួរ ំពយូទរ័្រូរប  ររបស់្រសួង សូរចូលមៅ https://www.philasd.org មហ្ើយអវ៊ីរយួែូចតមៅមៃេះៃឹងមរើតមឡើង៖ 

o មលារអនរៃឹងអាចចូលម្បើអ ៊ីៃធរ័ណិតបាៃភាា រៗ មហ្ើយអាចបៃេដសវងររអវ៊ីៗព៊ី្តងម់ៃេះ។ 
ឬ 

o វៃឹងន្ទមំលារអនរចូលមៅកាៃទំ់ពរ័អ ៊ីៃធរ័ណិតរបស់្រសួង។ សូរច ចចូលមោយម្បើ ម ម្ េះអនរម្បើ ៃិង ពារយសាង ត ់របស់ សិសស ឬ 
ប រគលិរ របស់មលារអនរ។ ម ម្ េះអនរម្បើរបស់មលារអនររឺជ្ញអ ៊ីដរ៉ាល្រសួងរបស់មលារអនរមោយគ្នម ៃ «@philasd.org»។ មលារអនរៃឹង
្តូវរូសរន ង្បអប ់មែើរប៊ីយល់្ពរៃឹងលរខខណ័ឌ  រ ៃមពលមលារអនរអាចបៃេមៅរ ខមទៀតបាៃ។ 

• មបើសិៃជ្ញមលារអនរម្បើឧបររណ៍ផ្ដទ ល់ខាួៃ វៃឹងន្ទមំលារអនរចូលមៅកាៃទំ់ពរ័អ ៊ីៃធរ័ណិតរបស់្រសួង។ សូរច ចចូលមោយម្បើ ម ម្ េះអនរម្បើ ៃិង 
ពារយសាង ត ់របស់ សិសស ឬ ប រគលិរ របស់មលារអនរ។ ម ម្ េះអនរម្បើរបស់មលារអនររឺជ្ញអ ៊ីដរ៉ាល្រសួងរបស់មលារអនរមោយគ្នម ៃ «@philasd.org»។ 
មលារអនរៃឹង្តូវរូសរន ង្បអប ់មែើរប៊ីយល់្ពរៃឹងលរខខណ័ឌ  រ ៃមពលមលារអនរអាចបៃេមៅរ ខមទៀតបាៃ។ 

ទ៊ីតាងំរបស់បណាា ល័យនៃទ៊ី្រុងហ្វ៊ីឡាដែលហ្វយ៉ា 
វ៉ាយហ្វវ យមៅ្របប់ណាា ល័យនៃទ៊ី្រុងហ្វ៊ីឡាដែលហ្វយ៉ាទងំអស់ៃឹងមៅដតែំមណើ រការ មៅមពលដែលបណាា ល័យ្តូវបិទ។ ្តូវាៃមលខបណ័ា បណាា ល័យ 
ៃិង មលខសាង ត ់(PIN) ដែលមៅែំមណើ រការ មែើរប៊ីអាចចូលម្បើវ៉ាយហ្វវ យរបស់ទ៊ីតាងំទងំមន្ទេះបាៃ។ មែើរប៊្ី ជ្ញបពត័ា៌ៃបដៃថរ ៃិង ការដណន្ទអំំព៊ីវធិ៊ី
ចូលម្បើវ៉ាយហ្វវ យមោយឥតរិតនលាមៅបណាា ល័យសាធារណៈណារយួ សូរចូលមរើលវ បិនសរបស់បណាា ល័យ៖ 
https://libwww.freelibrary.org/programs/wireless/ 

ជម្រើសមផ្សងៗមទៀតស្ាបក់ារចូលម្បើអ ៊ីៃធរ័ណិត មោយឥតរិតនលា/តនរាទប 
• Charter Spectrum ាៃដផ្ៃទ៊ី វ៉ាយហ្វវ យ ហ្តសពត ដែលអាចររបាៃតារវ បិនស https://www.spectrum.com/wifi-hotspots 
• ដផ្ៃទ៊ីវ៉ាយហ្វវ យ របស់ National Free ផ្េល់ជូៃវ៉ាយហ្វវ យ ហ្តសពត មោយឥតរិតនលា មៅតាររដៃាងអាជ៊ីវររម ៃិង មភាជៃ៊ីយោា ៃ ដែលអាច

ដសវងររបាៃតាររយៈអាស័យោា ៃ។ ទ៊ីតាងំភារម្ចើៃសថិតមៅ ភារឦសាៃ (Northeast) ៃិង ភារពាយពយ (Northwest) នៃទ៊ី្រុងហ្វ៊ីឡា
ដែលហ្វយ៉ា។ ទ៊ីតាងំជ្ញម្ចើៃអាច្តូវបិទមៅមពលមៃេះ ប៉ា ដៃេការបម្រើវ៉ាយហ្វវ យមៅដតែំមណើ ការ។ https://www.wifimap.io/ 

• ររមវធិ៊ី Federal Lifeline រឺជ្ញររមវធិ៊ីរយួរន ងចំមណារររមវធិ៊ីនៃការបម្រើជ្ញសរលទងំបៃួរបស់សហ្ពៃ័ធ ដែលបញ្ច េះតនរា ទូរស័ពទ ឬ អ ៊ីៃធរ័ 
ណិត ្បចដំខ ស្ាប់្ រួសារដែលាៃ្បារចំ់ណូលទប។ អតិលិជៃដែលាៃសិទធិ អាចទទួលបាៃរហូ្តែល់មៅ ៩,២៥$ ស្ាបប់ងវ់រិកយ័
ប័្ ត្បចដំខរបស់ពួរមរ។ https://www.lifelinesupport.org/ 

ពត័ា៌ៃជំៃយួស្ាបក់ារដរលរអការម្បើអ ៊ីៃធរ័ណិត 
បដៃថរមលើជម្រើសលម៊ៗី ព៊ី្រុរហ្  ៃទូរររន្ទររៃ ៍ខាងម្ការមៃេះរឺជ្ញពត័៌ាៃជំៃួយដែលាៃ្បមយជៃម៍ែើរប៊ី៖ 

• ដរលរអការម្បើអ ៊ីៃធរ័ណិតរបស់មលារអនរ៖ https://connectednation.org/helpful-tips-to-improve-your-internet/ 
• ដ្បកាា យទូរស័ពទនែរបស់មលារអនរមៅជ្ញ ហ្តសពត មែើរប៊ីភាជ បរ់ ំពយូទរ័របស់មលារអនរមៅៃឹងអ ៊ីៃធរ័ណិត៖ https://www.pcmag.com/how-to/how-

to-turn-your-phone-into-a-wi-fi-hotspot 

https://www.philasd.org/
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/
https://www.pcmag.com/how-to/how-to-turn-your-phone-into-a-wi-fi-hotspot
https://www.pcmag.com/how-to/how-to-turn-your-phone-into-a-wi-fi-hotspot

