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 أعزاءي عائالت طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالدلفيا،

 

في مدينة فيالدلفيا ، وحصلوا على خدمة إنترنت  PHLConnectEDعلى مدى السنوات القليلة الماضية ، استفاد العديد منكم من برنامج 

هذا الصيف وسيكون اليوم األخير لخدمة اإلنترنت من خالل هذا البرنامج  بمرحلة انتقالية PHLConnectEDيمر مجانية وموثوقة. 

PHLConnectED  2023 تموز /يوليو 31هو يوم.  

 

رنامج ب (.ACPرنامج االتصال بأسعار معقولة )، نحن نعمل مع بلدية المدينة لرفع مستوى الوعي حول بPHLConnectEDمع انتقال 

دوالًرا أمريكيًا  30هو برنامج دعم اإلنترنت للحكومة الفيدرالية الذي يوفر للعائالت المؤهلة ما يصل إلى  ACP  االتصال بأسعار معقول

يسكنها طالب يدرس في المنطقة التعليمية في فيالدلفيا مؤهلة للحصول جميع منازل األسر التي  من فاتورة اإلنترنت الشهرية الحالية.

التي تحتاج إلى الوصول إلى اإلنترنت الموثوق على التقدم بطلب  التعليمية نحن نشجع جميع األسر في المنطقة .ACPعلى فوائد 

 أم ال. PHLConnectEDمسجال حاليا في ، سواء كنت  ACPللحصول على 

 

  ACPالخطوات التالية للتسجيل في 

الذين ما زالوا بحاجة   12حتى الصف  PreKعائالت ما قبل المدرسة  PHLConnectEDبالنسبة لبقية العام الدراسي ، ستدعم 

 2023يوليو  31قبل  ACPيجب على العائالت التقدم بطلب للحصول على . ACPللوصول إلى اإلنترنت والتقدم بطلب للحصول على 

 ثم قم بزيارة .خطاب التحقق هذالتسريع طلبك ، امأل الحقول المميزة في  لمواصلة تلقي اإلنترنت المجاني أو المنخفض التكلفة.

getacp.org/phl   لبدء طلبك. بمجرد تقديم طلبك والموافقة عليه ، يمكنك االتصال بمزود خدمة اإلنترنت الخاص بك وإضافةACP 

 ، تصبح مجانية. ACPتقترن بميزة إلى خطتك الحالية أو البحث عن خطة جديدة ، عندما 

 

 ـاتصل ب للحصول على المساعدة ، .  getacp.org/phl وبدء طلبك ، تفضل بزيارة ACPمرة أخرى ، لمعرفة المزيد عن 

PHLConnectED Digital Navigator online  لخدمات اللغات. إذا لزم  8لجدولة موعد. اضغط على  1-1-2أو اتصل بالرقم

 وإرساله بالبريد.  طلب ورقياألمر ، يمكنك أيضا إكمال 

 

إن الوصول إلى اإلنترنت الموثوق به أمر بالغ األهمية لضمان حصول أطفالنا على تعليم جيد. تلتزم المنطقة التعليمية وبلدية المدينة 

 بمساعدتكم في الحصول على الدعم والخدمة التي تحتاجونها.

 

  يات،مع أطيب التمن

 

 المنطقة التعليمية في فيالدلفيا
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