Portuguese

ATENÇÃO, FAMÍLIAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO CONDADO DE BROWARD:

RECEBA DOIS MESES GRÁTIS DE INTERNET
A Comcast fez melhorias no programa para ajudar os alunos a acessar a internet durante a crise do Coronavírus. As
famílias de baixa renda nas áreas de serviço da Comcast, que se cadastrarem como novos clientes, poderão receber 60
dias de internet gratuita, acesso a mais de 200.000 hot spots em todo o país e um aumento na velocidade da
internet de 15/2 Mbps para 25/3 Mbps para todos os clientes do Internet Essentials.

Para obter o Internet Essentials, visite internetessentials.com ou ligue gratuitamente para 1855-846-8376. Esta oferta não está disponível nas lojas; portanto, não vá à loja da Comcast
para saber deste programa.
• A Comcast enviará a todos os novos clientes um kit de auto-instalação, incluindo um modem a cabo e um roteador
Wi-Fi. Não haverá termo de contrato ou verificação de crédito e nenhuma taxa de remessa.
• O site acessível também inclui a opção de conversar por vídeo com agentes de atendimento ao cliente em
língua americana de sinais.
• Após 60 dias, as famílias precisarão ligar para a Comcast para cancelar o serviço ou mantê-lo por US $ 9,95/mês.
Quem se qualifica para este serviço?
1. Todos os alunos matriculados nas escolas de Title I. Por favor, veja a lista em bit.ly/2IQncxB.
2. Famílias matriculadas no HUD Housing e/ou programas de Refeições Gratuitas ou a Preço Reduzido
3. As famílias que atualmente recebem apoio desses programas federais devem fornecer comprovante de
participação:
• MEDICAID: cópia do cartão ou da carta de qualificação mais recente para um adulto em sua casa (é
necessária cópia da frente e verso do cartão).
• Auxílio habitacional público: documentação como locação, contrato de pagamento de auxílio-moradia
(HAP/Housing Assistance Payment) ou documentação de qualificação do HUD.
• SNAP: carta indicando que você está aprovado para os benefícios do Programa de Assistência Nutricional
Suplementar (Supplemental Nutrition Assistance Program).
• TANF: carta de qualificação para Assistência Temporária a Famílias Carentes (Temporary Assistance for
Needy Families)
• SSI: carta de qualificação para Renda Suplementar da Previdência (Supplemental Security Income).
• NSLP/Head Start: cópia de uma carta indicando a participação no Programa Nacional de Merenda Escolar
(National School Lunch Program) ou Head Start, com o nome da criança, nome da escola e endereço para
onde você está solicitando serviço.
• LIHEAP: carta confirmando a qualificação para o Programa de Assistência Energética para Domicílios de
Baixa Renda (Low Income Home Energy Assistance Program).
• WIC: carta de qualificação para o programa para Mulheres, Bebês e Crianças (Women, Infants, and
Children).
• VA Pension: carta de determinação de qualificação para pensão da Administração dos Veteranos.
• Assistência tribal: carta de qualificação, incluindo TTANF, FDPIR, etc.
Depois que o cliente ligar ou se inscrever on-line, a Comcast fornecerá um número de inscrição e o cliente deverá enviar o
documento com o número da inscrição escrito para ieapplication@comcast.com. A maneira mais rápida de solicitar e
enviar os documentos necessários é online, em internetessentials.com. Os clientes também podem enviar documentos
por fax para 1-888-294-7113 com o número de inscrição escrito nele.

Em caso de dúvidas, acesse internetessentials.com ou
ligue para 1-855-846-8376 em inglês ou 1-855-765-6995 em espanhol.
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O Conselho Escolar do Condado de Broward, Flórida, proíbe qualquer política ou procedimento que resulte em discriminação com base em idade, cor, deficiência, identidade de gênero, expressão de gênero, informações
genéticas, estado civil, nacionalidade, raça, religião, sexo ou orientação sexual. O Conselho Escolar também oferece igualdade de acesso aos Escoteiros e outros grupos designados de jovens. Os indivíduos que desejam registrar
queixa de discriminação e/ou de assédio podem ligar para o Diretor de Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department e o Coordenador de Equidade/Coordenador de Title IX do Distrito pelo telefone 754-321-2150,
ou através de Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158. Os indivíduos com deficiências que estão solicitando adaptações nos termos da lei American with Disabilities Act Amendments Act of 2008 (ADAAA) podem ligar para Equal
Educational Opportunities/ADA Compliance Department pelo telefone 754-321-2150, ou através de Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158. browardschools.co m

