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Kết nối các Gia đình học
sinh hệ K-12 của
Philadelphia với Internet cho
việc Học tập Kỹ thuật Số
Gia đình quý vị có cần quyền truy cập Internet ở nhà không? Có phải quý vị
chỉ có quyền truy cập mạng thông qua điện thoại di động không?
PHLConnectED có thể giúp hộ gia đình quý vị truy cập internet cần thiết
để con quý vị đang học hệ K-12 có thể kết nối và học tập.

PHLConnectED là gì?
PHLConnectED là sáng kiến của Thành phố để giúp các
gia đình học sinh hệ K-12 truy cập internet ổn định, tốc độ
cao.
Các học sinh và gia đình đủ điều kiện sẽ có thể đăng ký
tới 2 năm dịch vụ Internet Essentials từ Comcast miễn phí,
hoặc dựa trên nhu cầu, được tiếp cận điểm truy cập mạng
qua thiết bị di động T-Mobile đến Tháng Sáu 2022.

Những ai có thể được kết nối mạng qua
PHLConnectED?

Làm Thế nào để Kết
nối
Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về
PHLConnectED và xem liệu quý vị có
đủ điều kiện tham gia hay không,
hãy gọi số 2-1-1 và chọn lựa chọn
1. Đường dây nóng hoạt động 24
giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần và
sẵn có bằng hơn 150 ngôn ngữ.

Các học sinh và gia đình hiện không có bất kỳ quyền truy
cập internet băng thông rộng nào (đường dây/trong nhà)
hoặc chỉ có qua điện thoại di động của họ có thể đủ điều
kiện nhận dịch vụ internet tại nhà thông qua Internet
Essentials từ Comcast.
Các học sinh và gia đình vô gia cư hoặc đang chuyển nhà
có thể đủ điều kiện nhận một máy truy cập mạng qua thiết
bị di động.
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