Internet Essentials
نظرة عامة حول طلب التقديم

Internet Essentials
•

•

•

خدمة :Internet Essentials
 oخدمة إنترنت بسرعة عالية مقابل  9.95دوالر أمريكي  +الضريبة/شهريًا ( 3/25ميجابت في الثانية)
 oدون فحص السجل االئتماني ودون عقد
 oتمتع بالوصول إلى  40ساعة من نقاط اتصال ( Xfinity WiFiإنترنت خارج المنزل)
كل شهر
 oتركيب مجاني
كمبيوتر اختياري:
 oلدى العمالء االختيار في شراء جهاز كمبيوتر مجدَّد مقابل
 149.99دوالر أمريكي  +الضريبة في أي وقت
 oيشمل برامج  Microsoft Office (Wordو PowerPointو ،Excelإلخ ).وبرنامج Norton
Antivirus
وضمانًا لمدة  90يو ًما
 oلمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة https://internetessentials.com/low-cost-computer
التدريب على المهارات الرقمية:
 oاالختيار للمشاركة في تدريبات مجانية عبر اإلنترنت أو تدريبات مباش َِرة عبر شبكة
الشركاء المحليين الخاصة بنا
 oيتوفر مزيد من المعلومات على https://internetessentials.com/learning

االشتراك في :Internet Essentials
أنت مؤهل إذا كنت:
•
•
•
•

تعيش في منطقة تتوفر فيها الخدمة من Comcast
لم تشترك في  Comcast Internetفي آخر  90يو ًما
ليس لديك أي دين مستحق لـ  Comcastفي أقل من عام واحد
تشارك في أحد برامج المساعدة التالية:
▪ برنامج المعونة الطبية  :MEDICAIDبطاقة أو آخر خطاب لألهلية
▪ معونة اإلسكان العامة :مستندات معونة اإلسكان العامة،
مثل عقد اإليجار أو عقد دفع معونة اإلسكان ()HAP
أو سندات األهلية من وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية ()HUD

▪
▪
▪
▪
▪
▪

البرنامج الوطني للغذاء المدرسي :Head Start/نسخة من خطاب يشير إلى
المشاركة الحالية في البرنامج الوطني للغذاء المدرسي أو برنامج  Head Startمع
اسم طفلك واسم المدرسة وعنوان المكان الذي تطلب الخدمة فيه
برنامج المساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة ( :)TANFخطاب األهلية للحصول على مساعدة مؤقتة لألسر
المحتاجة
برنامج دخل الضمان اإلضافي ( :)SSIخطاب األهلية للحصول على دخل الضمان اإلضافي
 :LIHEAPخطاب يؤكد أهليتك للحصول على تكاليف طاقة منزلية منخفضة الدخل
برنامج المساعدة
َ
برامج المساعدة القبَلية :خطاب األهلية
منحة  PELLالفيدرالية :مستندات (كولورادو وإلينوي فقط)
من مكتب المساعدة المالية في كلية المجتمع

▪
▪
•

برنامج  :WICخطاب األهلية لبرنامج التغذية التكميلي الخاص للنساء والرضع واألطفال
معاش إدارة المتقاعدين :خطاب تحديد أهلية معاش المتقاعدين من
إدارة المتقاعدين
يجب أن تكون تواريخ جميع المستندات المقدمة خالل العام الحالي أو السابق

ابدأ طلب التقديم من خالل زيارة الموقع www.InternetEssentials.com :والنقر على ""Apply Now
(تقديم اآلن).
إذا واجهت مشاكل فنية ،فاتصل على الرقم 8376-846-855

طلب التقديم في :Internet Essentials
يتكون طلب التقديم في  Internet Essentialsمن أربع خطوات على النحو التالي.
خطوات التقديم:
.1
.2
.3
.4

المعلومات األساسية
التفاصيل الشخصية
الخطوات األساسية
المراجعة والتأكيد

الخطوة  :1المعلومات األساسية
•
•

أدخل اسمك األول واألخير وعنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف والعنوان.
عند النقر على "التالي" ،يتحقق النظام من:
 oهل عنوانك في بصمة Comcast؟
 oهل بدأت بالفعل طلب تقديم برقم الهاتف و/أو
العنوان المقدم؟
 oهل أنت عميل حالي؟ إذا كان األمر كذلك ،فسيتم عرض جملة " Just a little more information
( ".neededمطلوب القليل من المعلومات اإلضافية فقط ).على الشاشة

الخطوة  :2التفاصيل الشخصية
•

•
•
•
•

أدخل تاريخ ميالدك ورقم التأمين االجتماعي وأجب عن بعض األسئلة
 oيقيد النظام جميع تواريخ الميالد للتأكد من أن عمر المتقدم ال يقل عن  18عا ًما.
على سبيل المثال ،عام  2001أو قبل ذلك
لديك الخيار إلدخال رقم التأمين االجتماعي الخاص بك .إذا لم يكن لديك رقم ،فحدد "ليس لدي رقم تأمين اجتماعي"
والتقط صورة ذاتية مع بطاقة الهوية الحكومية الخاصة بك.
سيتم سؤالك" :هل لديك طفل أو أطفال يذهبون إلى المدرسة ،أو يدرسون في المنزل ،في منزلك؟"
هل سمعت عن خدمة  Internet Essentialsمن مؤسسة مجاورة؟
هل لديك رمز ترويجي؟

الخطوة  :3الخطوات األساسية
التركيب:
•

غالبًا سيتم إرسال مجموعة مجانية وسهلة التركيب عن طريق البريد
 oإذا كان عنوانك يتطلب تركيبًا احترافيًا ،فسيتم نقلك مباشرة إلى صفحة اختيار الفترة الزمنية للتركيب
االحترافي.

الخطوة  :3إذا كنت تحتاج إلى تركيب احترافي
•
•
•
•

تعرض الصفحة التالية الفترات الزمنية التالية المتاحة للفني إلعداد
خدماتك.
لم يتم تحديد الحد األدنى من الوقت ،يمكن تحديد التركيب في اليوم التالي طالما أن الحصة النسبية متوفرة في السوق.
يجب تحديد مربع اختيار
يجب التأكيد على وجود شخص يزيد عمره عن  18عا ًما في وقت
التركيب

الخطوة  :4المراجعة والتأكيد
المراجعة والتأكيد
•
•

تؤكد هذه الصفحة اختياراتك
قبل تقديم طلبك.
أنت مطالب بالموافقة على
الشروط واألحكام قبل تقديم
طلبك.

تهانينا
•

•

إذا تم قبولك ،فإن
صفحة التهاني تظهر
لكي تشير إلى انتهاء
تقديم الطلب بنجاح مع
معرف الطلب الخاص بك
وتفاصيل العميل األخرى.
تعرض الصفحة أيضًا
نوع التركيب

األسئلة الشائعة
عمالء حاليين في خدمة الفيديو أو الصوت
•

•

للمتقدمين الذين لديهم بالفعل خدمات حالية من  Comcast (Xfinity Videoو Voiceو Homeو
 ،)Mobileسيُطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي:
 oبعد النقر فوق "التالي" ،سترى الصفحة أدناه (صفحة إدارة
هوية العميل) لمتابعة طلبك.
مالحظة :سيتم عرض هذه الصفحة عندما تقوم بإنشاء طلب تقديم فقط .إذا لم تتم مصادقتك بسبب بيانات اعتماد غير
صالحة ،فسيتم نقلك إلى صفحة التوقف الفوري التي تخبرك باالتصال بمركز االتصال للحصول على الدعم.

أخطاء في طلب التقديم في  Internet Essentialsعبر اإلنترنت
إذا واجهت أي مشاكل مع طلب التقديم عبر اإلنترنت ،يمكنك االتصال على الرقم 1-855-8-INTERNET
( )8376-846-855-1والتواصل مع وكيل بمركز االتصال.
شكرا لك
ً

