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16 de março de 2023 

 

Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 

 

Nos últimos anos, muitos de vocês utilizaram o programa PHLConnectED do município da Filadélfia e 

tiveram acesso a um serviço de Internet gratuito e confiável. Neste verão, o PHLConnectED estará 

mudando e o último dia de serviço de Internet através deste programa será 31 de julho de 2023.  

 

Com a transição do PHLConnectED, estamos trabalhamos com o município para divulgar o Programa de 

Conectividade Acessível (sigla: ACP). O ACP é um incentivo do governo federal para uma Internet 

acessível, o qual provê até $30,00 de desconto na atual conta de Internet de famílias qualificadas. Todos 

os alunos que frequentam escolas do Distrito Escolar da Filadélfia se qualificam para os benefícios 

do ACP em sua residência. Incentivamos todas as famílias do Distrito que precisam de acesso à 

internet confiável a se cadastrarem para o ACP, mesmo aquelas que não estejam atualmente 

inscritas no PHLConnectED. 

 

Próximos passos para se cadastrar no ACP  

Durante o resto do ano letivo, o PHLConnectED estará ajudando as famílias da pré-escola até a 12ª série 

que ainda precisam de acesso à Internet, além de ajudar famílias a cadastrarem no ACP. As famílias 

devem se cadastrar no ACP antes de 31 de julho de 2023, para continuar tendo acesso à Internet 

gratuita ou de baixo custo. Para agilizar a sua solicitação, preencha os campos destacados nesta carta de 

verificação. Depois, entre no site getacp.org/phl para iniciar o seu cadastro. Uma vez que sua solicitação 

for enviada e aprovada, você pode entrar em contato com seu provedor de Internet e adicionar o ACP ao 

seu plano ou procurar um novo plano que, quando combinado com o benefício ACP, se torne gratuito. 

 

Repetindo: para saber mais sobre o ACP e iniciar o seu cadastro, visite o site getacp.org/phl. Para obter 

ajuda, contate o navegador digital PHLConnectED online ou disque 2-1-1 para marcar um horário. 

Pressione 8 para assistência com o idioma. Se necessário, você também pode preencher e enviar um 

cadastro em papel. 

 

O acesso a Internet confiável é essencial para garantir que nossos alunos recebam uma educação sólida. O 

Distrito e o município estão empenhados em ajudá-lo a obter o suporte e o serviço que você precisa. 

 

Atenciosamente,  

 

O Distrito Escolar da Filadélfia 
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