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 خدمة إنترنت مجاني للعائالت!
 

 
 

 

 على للحصول مؤھل فأنت باإلنترنت، االتصال إمكانیة لدیك یكن لم إن المنزل؟ في اإلنترنت إلى وصول إمكانیة لدیك ھل
 .بُعد عن التعلم عملیة في والمشاركة المنزلیة الواجبات وأداء معلمھ مع التواصل على طفلك لمساعدة مجاني إنترنت اتصال

 على طفلك قدرة لضمان مجاني بإنترنت لتزویدك شراكة Cincinnati Bell وشركة العامة سینسیناتي مدارس عقدت
 .العام طوال بمدرستھ اتصالھ استمرار

. لالشتراك مؤھًال  فستكون ،)Cincinnati Public School( العامة سینسیناتي مدارس بإحدى ملتحق طفل لدیك كان إذا
ل عنوانك یكون أن یجب  بإمكانك یصبح حتى حدیثًا) Cincinnati Public Schools( العامة سینسیناتي مدارس في الُمسجَّ

 .االشتراك
 

 للبدء! 513.566.3895 یُرجى االتصال بھاتف رقم
 

" (اتصال طالبنا) ومقدمة مدة عام على األقل. وبعد Connect Our Studentsخدمة اإلنترنت المجاني ھي خدمة تجریبیة لبرنامج " •
 دوالر شھرًیا ویمكنك إلغاؤھا في أي وقت.  16.67انتھاء ھذه المدة، یمكنك االستمرار في استخدامھا فقط مقابل 

 

 یشمل ھذا العرض جمیع المعدات وأعمال التركیب المطلوبة بدون أي رسوم. •
 

 میغابت/ثانیة حسب توصیالت األسالك في منزلك. 5میغابت/ثانیة أو  20سرعة التنزیل ھي  •

 

 ما یصل إلى ثالثة أجھزة موصلة في آن واحد، حیث یجري استخدام اإلنترنت من أجل:ھذا االتصال مناسب لألسرة التي لدیھا 

 
 

 

 
 

Connect Our Students 

 

 تصفح الویب

 فحص البرید اإللكتروني

 مؤتمرات الفیدیو

 تدفق فیدیو عالي الوضوح

 تحمیل الملفات



 األسئلة المتكررة
 

 الحالیة واالشتراك في ھذا البرنامج؟ "Cincinnati Bell" ھل یمكنني الحصول على خدمة

یمكن للمشتركین االحتفاظ بخدمة الھاتف المنزلي ومواصلة سداد الفواتیر الخاصة بتلك الخدمة كما الحال  نعم -خدمة الھاتف المنزلي 
 اآلن.

 یتعین على المشتركین إلغاء خدمة الفیدیو الحالیة وإعادة المعدات الخاصة بھا ال -خدمة الفیدیو 

" Connect Our Studentsابلة لالستخدام ببرنامج "سیتم تحویل المشتركین إلى سرعة اإلنترنت الق نعم -خدمة اإلنترنت 
 میغابت/ثانیة حسب تأھیل العنوان. 5میغابت/ثانیة أو  20(توصیل طالبنا)، وھي إما 

 ؟Connect Our Studentsھل ھناك أي رسوم/ أتعاب مقابل توصیالت األسالك مرتبطة ببرنامج 
شترك بحاجة إلى إجراء بعض التوصیالت اإلضافیة الداخلیة، فیتعین على ال توجد رسوم/أتعاب في الغالب. ولكن إذا كان منزل الم

 سداد تكالیف ھذه التوصیالت. الموافقة على أي أعمال قبل إتمامھا. ویتحمل المشترك المشترك
 

 ھل یتضمن ھذا البرنامج شبكة واي فاي (إنترنت السلكي)؟
نة بشبكة ال Cincinnati Bellنعم، توفر شركة  سلكیة تتیح لك توصیل األجھزة التي تتصل بشبكة اإلنترنت الالسلكیة "واي بوابة ُممكَّ

 مثل الھواتف الذكیة أو الحواسب اللوحیة أو المحمولة باإلنترنت. فاي"
 

 ما الذي ینبغي فعلھ لتركیب معدات الخدمات؟
إلجراء التجھیزات المتعلقة بالخدمة، سنبدأ العمل لتنفیذ طلب الخدمة. وبمجرد تقدیم  Cincinnati Bellبعد أن ُتجري اتصاًال بشركة 

الطلب، سترسل الشركة رقم الطلب ونوع التركیب، وھو إما التركیب الذاتي أو التركیب بواسطة فنّي، إلى المنطقة التعلیمیة للمدرسة أو 
 المنظمة غیر الربحیة.

لة إلى المشتركین الذین تكون عناوینھم مؤھلة للتركیب الذاتي تتضمن البوابة الخاصة بھم، فضًال عن سیتم إرسال رسا - التركیب الذاتي
 اإلرشادات الكاملة المتعلقة بكیفیة تركیب الخدمة بأنفسھم.

https://www.cincinnatibell.com/help-center/fioptics-self-install 

میة الخاصة بالمدرسة أو المنظمة غیر الربحیة بالمشتركین الذین تتأھل عناوینھم لتركیب ستتصل المنطقة التعلی - التركیب بواسطة فنيّ 
لتحدید تاریخ  Cincinnati Bellالخدمة بواسطة فنّي، ویتم تزویدھم برقم الطلب إلى جانب رقم ھاتف یمكنھم من خاللھ االتصال بشركة 

 للتركیب.

 بخصوص خدمة اإلنترنت؟ما الذي یتعین علّي فعلھ إذا واجھت أي مشكالت 
مباشرًة  Cincinnati Bellیمكن للمشتركین الذین ھم بحاجة إلى المساعدة بخصوص خدمة اإلنترنت بعد التركیب االتصال بشركة 

الستكشاف المشكالت وحلھا وللحصول على الدعم الخاص بالمنتج أو زیارة موقعنا اإللكتروني 
www.cincinnatibell.com/helpcenter  رقم الدعم الخاص بشركةCincinnati Bell  إذا واجھت 2210-565-513ھو .

توفر أداة إلعداد األجھزة تقدم إرشادات خطوة  Cincinnati Bellمشكالت متعلقة بتوصیل أجھزة "واي فاي" باإلنترنت، فإن شركة 
خطوة لتوصیل األجھزة شائعة االستخدام مثل أجھزة آي فون وأندروید وغیرھا بشبكة اإلنترنت. ویمكن العثور علیھا على الموقع ب

www.cincinnatibell.com/help-center/device-setup 
 

http://www.cincinnatibell/
http://www.cincinnatibell/

