
 

 ت  وافر خدمة اإلنترنت المجانیة لمعظم لعائالت طالب مدارس بیركلى العامه
 

 
 

 یسعد اداره مدارس بیركلى العامه و صندوق مدارس بیركلى العامه االعالن عن شراكه مع شركه خدمات االنترنت
 المحلیه  سونیك  لتقدیم خدمه االنترنت المجانیه للعائالت المستحقه من طلبه مدارس االداره. وهذا من االن حتى نهایه
العام الدراس الحالى( 1 یولیو 2021). بعد هذا التاریخ یمكن للعائالت االستمرار مع خدمه  سونیك  باالسعار العادیه

.  
 
 

 من المستحق؟
 

 جمیع العائالت التي لدیها طالب واحد على األقل فى أداره مدارس بیركلي ، والتي لیست حالیا من مستخدمي  سونیك
 ویكون محل سكنها مهیأ تكون مؤهله للحصول على خدمه  سونیك فیبر  لألنترنت ( حتى 1000 میجا). الرجاء

  مالحظة أن الخدمه قد ال تكون متوفرة لجمیع أسر الطالب
 

 كیف تشترك
 

                                                                     sonic.com/busd أدخل على -  
 أدخل أسم المدرسه وأسمك ومعلومات التواصل وأیضا العنوان لمعرف ما أذا كانت الخدمه متاحه لدیكم ثم

 - أفتح حساب. وقد یطلب موافقتك على السماح للشركه بالتواصل مع االداره للتأكد من ان الطالب ینتمى
 .الى مدارس بیركلى

  - أتفق على موعد التركیب فى خالل 3-5 أیام من تاریخ الطلب
 
 

 إلغاء الخدمة الحالیة
 

 راجع شروط العقد مع شركه اإلنترنت الحالیه قبل اإللغاء لتجنب أي رسوم إلغاء غیر مرغوب فیها. ولتجنب
 انقطاع التعلم عن بعد، نوصي بعدم إلغاء الخدمة مع الموفر الحالي حتى یتم تركیب الخدمة الجدیدة

 
 

 هل تحتاج مساعده؟
 

 للمساعده فى خطوات االشتراك, علیكم باالتصال   بسونیك  على رقم
  
  

http://www.sonic.com/busd
http://www.sonic.com/busd


 بما أن شركه  سونیك  ال تقدم دعم استعالمات المبیعات أو خدمة العمالء بلغات متعددة، فإن االداره التعلیمیة ستجعل
  .خدمة الترجمة الخاصة بها متاحة لعائالت الطلبه

 
 
 

 :معلومات أضافیه
 

 توفر خدمه  سونیك جیجابت فیبر  سرعات متماثلة (للتنزیل والتحمیل) تصل إلى 1000 میجابت في الثانیة على خطوط
 أقوى من التواصل عبر مراكز البث (هوت سبوت) المتاحه مسبقه. ونحن على ثقة من أن هذا سیسمح بتحسین تجربة

  .التعلم عن بعد مع تقلیل مشكالت التواصل مع الطالب
 

 تبحث سونیك بالتعاون مع المنطقه التعلیمیه حالیا أمكانیه مد عرض اإلنترنت إلى ما بعد ١ یولیو/تموز ٢٠٢١ إلى
 األسر ذات الدخل المنخفض و المؤهلة لتلقي وجبات مجانیة أو مخفضة. وستوفر المنطقة مزیدا من المعلومات عن

 .ذلك عند توافرها
 

 

 


