
پیش کرتے ہیں
.Big Apple Connect

ایک پارٹنرشپ
نیویارک سٹی اور Optimum کے مابین

تیز رفتار انٹرنیٹ اور ٹی 
وی مفت حاصل کریں۔

بذریعہ فون:
866.580.1410

آن الئن:
  optimum.com/bigappleconnect

کسی Optimum اسٹور پر بالمشافہ:
.3rd Ave 2912 :برونکس

.Flatlands Ave 11020 :بروکلین

New York City Office of Technology and Innovation (OTI) اور Optimum آپ تک نیویارک سٹی کا Big Apple Connect پروگرام 
پہنچانے، NYCHAکے Langston Hughes اور Mott Haven کے رہائشیوں کو تیز رفتار انٹرنیٹ اور ٹی وی بالکل مفت فراہم کرنے کے لیے 

فخریہ طور پر اپنی پارٹنرشپ کا اعالن کرتے ہیں۔

اس پروگرام میں شامل ہونے پر، Big Apple Connect آپ کے گھر کو Mbps 300 انٹرنیٹ، Basic TV سروس، بشمول آالت اور انسٹالیشن فراہم 
کریں گے۔ 

خواہ آپ Optimum کے موجود گاہک ہوں، سوئچ کرنے والے فراہم کنندہ ہوں، یا پہلی بار گھر میں انٹرنیٹ لگوا رہے ہوں، سائن اپ کرنا آسان 
ہے، اور آپ کو کوئی فارم مکمل نہیں کرنے ہوں گے نہ ہی آمدنی کے کوئی تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔

اندراج کے لیے Optimum نمائندے کو کال کریں:   .1
کال کرنے کے لیے نمبر: 866.580.1410  

کال کب کریں: پیر سے ہفتہ صبح 10:00 بجے سے شام 7:00 بجے تک  
شریک NYCHA امالک میں اپنا پتہ فراہم کریں   .2

انسٹالیشن شیڈیول کریں   .3

 Big Apple Connect کیا آپ کے پاس پہلے ہی کسی اور فراہم کنندہ کی جانب سے انٹرنیٹ اور/یا کیبل کی خدمات موجود ہیں؟ اپنے گھر میں
کی خدمات انسٹال ہو جانے کے بعد اُن خدمات کو منسوخ کرنا آپ، یعنی سبسکرائبر پر منحصر ہے۔ 

اگر آپ اپنی موجودہ انٹرنیٹ خدمات پر وفاقی ACP پروگرام کی مراعات الگو کر رہے ہیں، تو آپ ان مراعات کو درخواست دے کر سیلولر فون پالن 
پر منتقل کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔

Big Apple Connect صرف نیویارک سٹی ہاؤسنگ اتھارٹی Matt Haven (NYCHA)) (برونکس) اور Hughes Apartments (بروکلین) ڈیولپمینٹس کے رہائشیوں کے لیے دستیاب ہے۔ یہ پیشکش ناقابل منتقلی ہے، اسے دیگر پیشکشوں کے ساتھ نہیں مالیا جا 
ابندیاں اور ضوابط الگو ہیں۔ فائبر انٹرنیٹ: تمام عالقوں میں دستیاب نہیں ہے۔ Mbps 300 تک ڈاؤن لوڈ/Mbps 300 تک اپ لوڈ۔ جہاں کیبل نیٹ ورک پر 300  سکتا، خدمت کی تشہیر کردہ حد تک محدود ہے، اور تمام عالقوں میں دستیاب نہیں ہے۔ دیگر شرائط، پ
 optimum.com/speedfactors تک اپ لوڈ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ وائر والے کنیکشن کے لیے تشہیر کردہ رفتار۔ اصل رفتار تبدیل ہو سکتی ہے اور گارنٹی شدہ نہیں ہے، مزید معلومات کے لیے Mbps 20/تک ڈاؤن لوڈ Mbps 300 ،تک انٹرنیٹ Mbps
ا۔ ٹی وی چینلز، HD چینلز اور فیچرز کی تعداد پیکیج کی قسم اور مقام پر منحصر ہیں۔ بعض آن ڈیماند عنوانات  دیکھیں۔ BASIC TV: کے لیے ضروری ہے کہ تمام ٹی ویز میں HDMI ان پٹ ہو۔  Altice One کے ذریعے فراہم کردہ تمام مواد 4K الٹرا HD میں نہیں ہوت
اضافی چارج پر دستیاب ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ تمام خدمات اور چینلز تمام عالقوں میں دستیاب نہ ہوں۔ آالت، ٹیکسز اور فیس: مفت معیاری انسٹالیشن۔ 1 مفت گیٹ وے شامل ہے۔ فی کنبہ 1 تک محدود ہے۔ اگر آپ کا Optimum ٹیکنیشن تجویز کرتا ہے یا گھر 
ینڈر (ایکسٹینڈرز) درکار ہو سکتے ہیں۔ سسٹم کے کم از کم تقاضے اور سامان کی کنفیگریشنز  کے سائز کے رہنما خطوط کے مطابق ہو تو 1 مفت Wifi ایکسٹینڈر دستیاب ہو گا۔ سبسکرائبر کے پورے گھر میں وائرلیس کے بغیر کنیکٹ کرنے کے لیے اضافی Wifi ایکسٹ
ٰی سطحیں، ٹی وی کے پیکیجیز، اور گھر کا فون اضافی الگت پر دستیاب ہوں گے اور گاہک کا کسی غیر ادا شدہ  الگو ہوتی ہیں۔ پہال سیٹ ٹاپ باکس شامل ہے، اضافی آالت کے لیے باقاعدہ ماہانہ نرخوں پر چارج کیا جائے گا۔ اضافی خدمات، بشمول انٹرنیٹ کی اعل
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مزید جاننے کے لیے ہم سے رابطہ کریں:


