
نقدم لكم
.Big Apple Connect

شراكة بين
.Optimumمدينة نيويورك و

الحصول على إنترنت عالي 
السرعة وقنوات تلفزيونية مجاناً.

عبر الهاتف:
866.580.1410

عبر اإلنترنت:
  optimum.com/bigappleconnect

:Optimum شخصياً في أحد متاجر
.3rd Ave 2912 :برونكس

.Flatlands Ave 11020 :بروكلين

 Big Apple باإلعالن عن شراكٍة لنقدم لكم برنامج Optimumو New York City Office of Technology and Innovation (OTI) َيفخر 
Connect التابع لمدينة نيويورك، والذي يتم من خالله توفير خدمة إنترنت مرتفع السرعة وقنوات تلفزيونية إلى سكان Langston Hughes و

 Mott Haven التابعين لهيئة إسكان مدينة نيويورك NYCHA بال مقابل.

 ،Basic TV على إنترنت منزلي بسرعة 300 ميغابت في الثانية، وخدمة ،Big Apple Connect باالشتراك في البرنامج، ستحصلون، من خالل
شاملة األجهزة والتركيب. 

م خدمة إنترنت إلى آَخر، أو تحصلون على خدمة إنترنت منزلي ألول مرة، فلن يكوَن  قلين ِمن مقدِّ َت وسواٌء أكنتم عمالء حاليين لدى Optimum، أو من
بيُة أيِ متطلبات تتعلُق بالدخل. عليكم ملُء أيِ استمارات أو تل

اتصلوا بممثل Optimum للتسجيل:    -1
رقم االتصال: 866.580.1410

أوقات االتصال: من اإلثنين إلى السبت من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 7:00 مساًء
قدموا عنواَنكم في عقار NYCHA المشارك    -2

3-  حددوا موعد التركيب

م خدمة آَخر؟ األمر يعود إلى المشتركين في إلغاء تلك الخدمات بعد  هل تحصلوَن حالياً على خدمات إنترنت و/أو قنوات تلفزيونية عبر كبل من مقدِّ
توصيل خدمات Big Apple Connect إلى منزلكم. 

وإْن كنتم تتقدمون بطلب للحصول على معونة برنامج ACP الفيدرالي بشأن خدمات اإلنترنت الحالية لديكم، فقد تكونوا مؤهلين لطلب ونقُل تلك 
المعونات إلى خطة اشتراك هاتف خليوي.

ُه إلى عروٍض أخرى، وهو  تحويل، وال يمكُن ضُم ل ابل ل يويورك )NYCHA(. هذا العرض غير ق نة ن ئة إسكان مدي هي ابعين ل ت ين( ال امج Big Apple Connect إال لسكان مشروع )NYCHA( Mott Haven )برونكس( ومشروع Hughes Apartments )بروكل توفر برن ال ي
تحميل إلى 300 ميغابت  ية/وتصل سرعة ال ان ث نزيل إلى 300 ميغابت في ال ت مناطق. تصل سرعة ال ياف البصرية: غير متاحة في جميع ال يوُد وشروٌط أخرى. خدمة اإلنترنت عبر األل يه أحكاٌم وق مناطق. وقد تسري عل ُر متاح في جميع ال ِن عنه، وغي َل مع محدوٌد بمستوى الخدمة ال
ية  ق ي اوَت السرعة الحق ف ت كية. يمكن أن ت ة السل ة الوصل ها ترتبط بحال ن عن معَل ية. السرعة ال ان ث تحميل تصل إلى 20 ميغابت في ال ية/سرعة ال ان ث نزيل تصل إلى 300 ميغابت في ال ت ية عبر شبكة كابالت، فإن سرعة ال ان ث َدُم خدمة اإلنترنت 300 ميغابت في ال ق دما ُت ية. وعن ان ث في ال
مُد عدُد  َق الوضوح 4K Ultra HD . ويعت ائ َدم عبر  Altice One من محتوى يكون ف ق فزيون مزَودة بمدخل HDMI. ليس كُل ما ي ل ت ُع أجهزة ال ومات. تتطلب BASIC TV:  أن تكوَن جمي ٍد من المعل وا بمراجعة optimum.com/speedfactors لمزي وهي ليست مضمونة، تفضل
ياسي  ق تركيب ال تجهيزات والضرائب والرسوم: ال مناطق. ال احًة في جميع ال قنوات مت اَء رسٍم إضافي. وقد ال تكوُن كُل الخدمات وال ق ُر بعُض المواد حسب الطلب ل واف ت ارة وعلى الموقع. وت اقة الخدمة المخت ا على نوع ب ية الوضوح HD والمزاي قنوات عال فزيون وعدُد ال ل ت قنوات ال
اً  كي لتوصيل السل ية. قد يتطلب األمر موّسع نطاق واي-فاي إضافي واحًدا )أو أكثر( ل منزل مقاسات ال ير موّسع نطاق واي-فاي مجاني واحد إذا أوَصى به فني Optimum أو أْوصْت به إرشادات ال وف واحد. يمكن ت بيت ال ية واحدة. يقتصر على 1 في ال مجاني. ويمشل بوابة مجان
فعة،  ويات مرت ية، يشمل ذلك خدمة اإلنترنت بمست قدم الخدمات اإلضاف اد. ُت معت السعر الشهري ال ُه ب ُن م ُع ث دَف ا، وما يضاُف ِمن أجهزة  ُي ال مجاًن ب ق ير أوُل جهاز است وف بات تكوين األجهزة.  ويجري ت نظام ومتطل بات ال متطل م تطبيق الحد األدنى ل ت في جميع أرجاء منزل المشترك. ي
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