Free Internet Access Options during
School Closures
Học Khu Fountain Valley
hiện được biết có 2
chương trình cung cấp
internet miễn phí cho
những gia đình hội đủ điều
kiện trong thời gian các
trường học đóng cửa vì
Dịch Cúm COVID-19
Spectrum Internet Access

Comcast Internet Essentials

Spectrum hiện đang cung cấp dịch vụ internet và WiFi
miễn phí trong hai tháng cho khách hàng mới trong các hộ
gia đình có học sinh từ lớp Kinder đến lớp 12, để các con
em có thể tiếp nối với nền giáo dục từ khoảng cách xa.

Comcast đang cung cấp dịch vụ internet miễn phí trong
60-ngày cho khách hàng mới hội đủ điều kiện, để hỗ trợ
việc học tập từ khoảng cách xa cho học sinh trong thời
gian trường học đóng cửa.

Thông tin có sẵn cho các gia đình qua số điện thoại 1-855243-8892.

Thông tin có sẵn qua số điện thoại: 1-855-8-INTERNET (1855-846-8376).

Spectrum sẽ áp dụng việc giảm giá như một khoản khấu
trừ cho hai tháng đầu tiên của quý vị cho các dịch vụ
internet và Spectrum sẽ miễn mọi khoản lệ phí cài đặt
hoặc phải trả tiền trước khi quý vị bắt đầu.

Nếu quý vị hội đủ điều kiện cho Internet Essentials và
được chấp thuận cho chương trình, quý vị sẽ tự động
nhận được khuyến mãi miễn phí 2 tháng.

Quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận ưu đãi này nếu quý vị:
• Có một học sinh ở trong độ tuổi hiện cần có dịch vụ với
nhu cầu tiếp cận việc giáo dục từ khoảng cách xa ở cùng
địa chỉ của quý vị
• Chưa từng đăng ký dịch vụ internet của Spectrum

Sau khi khuyến mãi, giá thông thường sẽ được áp dụng
trừ khi quý vị ngưng kết nối với dịch vụ internet của mình.
Để được xem xét, quý vị phải đăng ký chương trình
Internet Essentials trước ngày 30 tháng 4 năm 2020.

