
ابق على اتصال مع 
اإلنترنت االقتصادي

خدمة اإلنترنت مقابل 10$ دوالر شهرًيا

وفي الوقت الراهن وأكثر مما سبق، فإن الحصول على 
اإلنترنت المنزلي ضروري للبقاء على تواصل مع األصدقاء، 

واألسرة، والعمل من المنزل، أو حضور الفصول الدراسية 
عبر اإلنترنت.

إذا كان أحد أفراد عائلتك مشارًكا في برنامج SNAP أو يتلقى 
منافع دخل الضمان التكميلي )SSI( )في كاليفورنيا فقط(، 

فقد تكون مؤهًل للحصول على خدمة اإلنترنت بسرعة 
10 ميجا بت في الثانية† لقاء 10 دوالر أو أقل.

التثبيت المجاني والواي فاي المنزلي	 
بدون عقد سنوي	 
بدون وديعة	 

وكاستجابة لألزمة الصحية العالمية الراهنة، توفر خدمة 
Access from AT&T ما يلي بشكل مؤقت:

توسيع التأهيل للخدمة للعائالت المشاركة في 	 
برنامج National School Lunch وبرنامج 

Head Start أو تستوفي متطلبات الدخل*.

إلغاء الرسوم على بيانات اإلنترنت المنزلية الزائدة 	 
.)DSL حتى 31 ديسمبر 2021. )ال ينطبق على

تنطبق متطلبات أخري للتأهل.

للحصول على كل المعلومات والتسجيل، تفّضل 
بزيارة موقع att.com/access أو اتصل بالرقم 

 .1-855-220-5211
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* متوفر فقط معى AT&T wireline footprint العرض ساري إلى غاية 31 ديسمبر 2021. إذا كان على األقل أحد أفراد عائلتك مشارًكا في برنامج SNAP، فقد تكون مؤهًل للحصول على خدمة اإلنترنت 
المنزلي التي تصل سرعتها إلى 10 ميجابايت في الثانية لقاء سعر مخفض يبلغ 10 دوالرات شهريا. وقد تكون األسر المشاركة في برنامجي National School Lunch و Head Start وتلك التي يصل 
مدخولها إلى 135% من إرشادات الفقر الفيدىالية أو أقل مؤهلة كذلك وذلك لمدة محدودة. في كاليفورنيا فقط، قد تتأهل األسر التي تتلقى استحقاقات دخل الضمان التكميلي )SSI(. فئات 
السرعات المؤهلة اإلضافية: )3 ميجابايت في الثانية/1.5 ميجابايت في الثانية/768 كيلوبايت في الثانية( متوفرة بسعر 5 دوالرات شهريا وذلك حسب مكان إقامتك. حدود البيانات: تشتمل الخدمة 
على إما 150 جيجا بايت أو 1 تيرا كحصة بيانات شهرية وذلك حسب اختلف الفئات. إذا تخطيت الحد الشهري للبيانات المسموح به لخطتك، سوف يحتسب عليك 10 دوالرات تلقائًيا عن كل 50 جيجا 
بايت من استخدام البيانات الزائد عن خطة بياناتك حتى لو استخدمت أقل من 50 جيجا بايت. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة att.com/internet-usage. رسوم وضرائب إضافية: قد تنطبق رسوم 
المعاملت التي تحتسب مرة واحدة من AT&T والتكاليف اإلضافية الشهرية والتي ال تعد مطلوبة حكومًيا، وكذلك الضرائب. تفضل بزيارة www.att.com/fees للحصول على التفاصيل. †تمثل تقديرات 
سرعات اإلنترنت الحد األقصى لسرعات الشبكة. قد تتفاوت سرعة العميل الفعلية بناء على عوامل تشمل مدى زيارات الموقع وقدرة موفر المحتوى وعوامل إدارة الشبكة الداخلية وقدرات الجهاز 

.att.com/speed101 وال يتم ضمانها. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة


