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Ngày 16 Tháng 3 Năm 2023 

 

Kính Gửi Các Gia Đình Của Sở Giáo Dục Philadelphia, 
 

Trong vài năm qua, nhiều người trong số các bạn đã tận dụng chương trình PHLConnectED của Thành Phố 

Philadelphia và được quyền sử dụng dịch vụ internet miễn phí và đáng tin cậy. Mùa hè này PHLConnectED 

đang trong quá trình chuyển đổi – ngày cuối cùng của dịch vụ internet được tài trợ thông qua 

PHLConnectED là ngày 31 tháng 7 năm 2023. 
 

Khi PHLConnectED chuyển đổi, chúng tôi đang hợp tác với Thành Phố để mọi người nhận biết về Chương 

Trình Kết Nối Giá Cả Phải Chăng (ACP). ACP là chương trình trợ cấp internet do chính phủ liên bang cung 

cấp cho những gia đình đủ điều kiện được giảm tới $30 trên hóa đơn internet hàng tháng hiện có của họ. Tất 

cả các hộ gia đình nào có học sinh đang theo học tại một trường của Sở Giáo Dục Philadelphia đều đủ 

điều kiện nhận trợ cấp ACP. Chúng tôi khuyến khích tất cả các gia đình nào trong Sở Giáo Dục cần 

truy cập internet đáng tin cậy thì hãy đăng ký ACP cho dù bạn hiện đang đăng ký PHLConnectED hay 

không. 
 

Các Bước Tiếp Theo Để Đăng Ký ACP 

Trong thời gian còn lại của năm học, PHLConnectED sẽ hỗ trợ cho các gia đình từ mẫu giáo đến lớp 12 nào 

có nhu cầu truy cập internet mới và nộp đơn xin ACP. Các gia đình phải đăng ký ACP trước ngày 31 

tháng 7 năm 2023 để tiếp tục nhận được internet miễn phí hoặc giá rẻ. Để bắt đầu đơn đăng ký của bạn, 

hãy điền vào các trường được đánh dấu trong thư xác minh này. Sau đó, hãy truy cập getacp.org/phl để bắt 

đầu đơn đăng ký của bạn. Sau khi đơn của bạn được nộp và phê duyệt thì bạn có thể liên hệ với cơ quan cung 

cấp dịch vụ internet của mình và thêm ACP vào gói hiện tại của mình hoặc tìm kiếm một gói mới. Khi được 

kết hợp với lợi ích ACP thì nó sẽ trở nên miễn phí. 
 

Một lần nữa, để tìm hiểu thêm về ACP và bắt đầu đơn đăng ký của bạn, hãy truy cập trang: getacp.org/phl. Để 

được trợ giúp, hãy liên lạc trực tuyến với Điều Hướng Viên Kỹ Thuật Số  PHLConnectED hoặc quay số 2-1-1 

để lên lịch hẹn. Hãy bấm số 8 nếu muốn được trợ giúp dịch vụ ngôn ngữ. Nếu cần, bạn cũng có thể điền và 

nộp đơn đăng ký bằng giấy. 
 

Truy cập vào internet đáng tin cậy là rất quan trọng để đảm bảo con em chúng ta nhận được một nền giáo dục 

toàn diện. Sở Giáo Dục và Thành Phố cam kết giúp bạn nhận được sự hỗ trợ và dịch vụ mà bạn cần. 
 

Trân trọng,  

 

The School District of Philadelphia 
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