Comcast letter to families_Portuguese

Prezados pais/responsáveis dos alunos da escola Hyannis West:
Sabemos que muitos alunos e suas famílias dependem da internet, tanto na escola como em casa. A
internet é usada para os alunos fazerem as tarefas de casa, procura de empregos, para acessar serviços
financeiros ou governamentais, aproveitar as redes sociais, email e muito mais. Possuir uma conexão de
internet em casa é essêncial para garantir que a sua criança possa ficar conectada online com as
atividades, colegas e professores da escola.
Queremos ter certeza que vocês estão informados à respeito do serviço de internet de baixo custo,
chamado de Internet Essentials SM , fornecido pela provedora Comcast. Se você tiver pelo menos uma
criança qualificada para participar no programa nacional de lanche escolar, a sua família pode qualificar‐
se* para o serviço de internet de baixo custo, por somente $9.95 por mês (mais impostos). Para as
famílias participantes, não haverá aumento de preços, nenhum custo de instalação nem taxas de aluguel
do equipamento. Além disso, você pode comprar um laptop (computador portátil) ou um computador de
mesa por somente $149.99 (mais impostos) e receber um treinamento de internet gratuito — online (pela
internet), documentado e pessoalmente.
Ótimas notícias! É ainda mais fácil e rápido para a sua família adquirir o serviço Internet Essentials,
porque a escola HYANNIS WEST tem uma linha direta para o processo de aplicação. Ligue para o número
abaixo, ou solicite online pela página www.InternetEssentials.com. Você terá que fornecer as suas
informações de contato e o nome desta escola. É só isso. Não é necessário nenhum outro documento e se
você estiver de acordo com todos os critérios de qualificação, você será pré‐aprovado e dentro de três a
cinco dias você receberá seu equipamento e as instruções para configurar e iniciar o uso da internet.
Mais de 300.000 famílias por todo o país estão conectadas à internet através do serviço Internet
Essentials. Esperamos que você considere tirar proveito desta ótima oportunidade. Para saber mais à
respeito, ou para solicitar o serviço, visite a página www.InternetEssentials.com ou ligue para 1‐855‐8‐
INTERNET (1‐855‐846‐8376).
Atenciosamente,
Kathi Amato
Diretora

*Para qualificar‐se para o serviço Internet Essentials, sua casa deve estar de acordo com os seguintes critérios:
1. Localizar‐se onde a Comcast oferece os serviços de internet.
2. Não ter assinado à nenhum serviço de internet da Comcast dentro dos últimos 90 dias.
3. Não ter nenhum débito ou algum equipamento não devolvido à Comcast.
Internet Essentials é um programa para disponibilizar os serviços de internet para os lares das famílias. Este não é um programa
escolar, nem é promovido ou exigido pela sua escola. A sua escola não é responsável pela sua assinatura do Internet Essentials.
Nenhuma verba escolar foi usada para emitir este aviso.

