
 نقدم لكم
.Big Apple Connect

.Optimum رشاكة بني مدينة نيويورك و

الحصول عىل إنرتنت عايل الرسعة وقنوات تلفزيونية مجاناً.

لالطالع عىل رشوط استخدام برنامج Big Apple Connect املقدم من Optimum، يُرجى زيارة optimum.com/terms. ال يتوفر برنامج Big Apple Connect املقدم من Optimum إال للسكان املشاركني التابعني لهيئة إسكان مدينة نيويورك )NYCHA( التي 
ِن عنه، وغرُي متاح يف جميع املناطق. وقد ترسي عليه أحكاٌم وقيوُد ورشوٌط أخرى. خدمة اإلنرتنت عرب األلياف البرصية: غري متاحة يف  توفر Optimum لها الخدمة. هذا العرض غري قابل للتحويل، وال ميكُن ضُمُه إىل عروٍض أخرى، وهو محدوٌد مبستوى الخدمة املعلَ
جميع املناطق. تصل رسعة التنزيل إىل 300 ميغابت يف الثانية/وتصل رسعة التحميل إىل 300 ميغابت يف الثانية. يف حالة تقديم خدمة اإلنرتنت 300 ميغابت يف الثانية عرب شبكة كابالت، فإن رسعة التنزيل تصل إىل 300 ميغابت يف الثانية/رسعة التحميل تصل 
إىل 20 ميغابت يف الثانية. الرسعة املعلن عنها لالتصال السليك. ميكن أن تتفاوَت الرسعة الحقيقية وهي ليست مضمونة، تفضلوا مبراجعة optimum.com/speedfactors ملزيٍد من املعلومات. باقة BASIC TV: تتطلب أن تكوَن جميُع أجهزة التلفزيون مزَودة 
مبدخل HDMI. ليس كُل ما يقَدم عرب Altice One من محتوى يكون فائَق الوضوح 4K Ultra HD . ويعتمُد عدُد قنوات التلفزيون وعدُد القنوات عالية الوضوح HD واملزايا عىل نوع باقة الخدمة املختارة وعىل املوقع. وتتوافُر بعُض املواد حسب الطلب لقاَء رسٍم 
ا؛ وتكون مبعدل بوابة واحدة لكل منزل. ميكن توفري موّسع نطاق واي-فاي مجاين واحد إذا  إضايف. وقد ال تكوُن كُل الخدمات والقنوات متاحًة يف جميع املناطق. التجهيزات والرضائب والرسوم: الرتكيب العادي مجاين. ويشمل ذلك 1 بوابة للشبكة Gateway مجانً
أوىََص به فني Optimum أو أْوصْت به إرشادات املقاسات املنزلية. قد يتطلب األمر موّسع نطاق واي-فاي إضايف واحد )أو أكرث( للتوصيل السلكياً يف جميع أرجاء منزل املشرتك. يتم تطبيق الحد األدىن ملتطلبات النظام ومتطلبات تكوين األجهزة. ويجري توفري أوُل 
ُه بالسعر الشهري املعتاد. تُقدم الخدمات اإلضافية، يشمل ذلك خدمة اإلنرتنت مبستويات مرتفعة، وباقات القنوات التليفزيونية، والهاتف املنزيل، بكلفٍة إضافية ويجُب أن يكوَن املشرتك قادراً عىل السداد وال  ُع مثُن دفَ ا، وما يضاُف ِمن أجهزة يُ جهاز استقبال مجانً
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عرب الهاتف:
1410-580-866

عرب اإلنرتنت:
  optimum.com/bigappleconnect

ا يف فرع متجر Optimum القريب منك. يُرجى  شخصيً
زيارة optimum.com/stores   للعثور عىل أقرب فرع لك

يَفخر مكتب مدينة نيويورك، و(Innovation OTI(، وOptimum باإلعالن عن رشاكة لنقدم لكم برنامج Big Apple Connect التابع ملدينة نيويورك، 
والذي يتم من خالله توفري خدمة إنرتنت مرتفع الرسعة وقنوات تلفزيونية إىل سكان العقارات املشاركني التابعني لهيئة إسكان مدينة نيويورك بدون مقابل.

باالشرتاك يف الربنامج، ستزودكم Big Apple Connect بإنرتنت منزيل برسعة 300 ميغابت يف الثانية، وخدمة Basic TV، شاملة األجهزة والرتكيب. 

م خدمة إنرتنت آخر، أو تحصلون عىل خدمة إنرتنت منزيل ألول مرة، فلن يكَن عليكم ملُء  وسواٌء أكنتم عمالء حاليني لدى Optimum، أو منتَقلني ِمن مقدِّ
أِي استامرات أو تلبيُة أِي متطلبات تتعلُق بالدخل.

)1(   اتصلوا مبمثل Optimum للتسجيل:
        رقم االتصال: 1410-580-866

        أوقات االتصال: من اإلثنني إىل السبت من الساعة 10:00 صباحاً إىل الساعة 7:00 مساًء

)2(   قدموا عنوانَكم يف عقار NYCHA املشارك

)3(   حددوا موعد الرتكيب

م خدمة آَخر؟ األمر يعود إىل املشرتك يف إلغاء تلك الخدمات بعد توصيل  هل تحصلوَن حالياً عىل خدمات إنرتنت و/أو قنوات تلفزيونية عرب كبل من مقدِّ
خدمات Big Apple Connect إىل منزلك. 

 وإْن كنتم تتقدمون بطلب للحصول عىل معونة برنامج ACP الفيدرايل بشأن خدمات اإلنرتنت الحالية لديكم، فقد تكونون مؤهلني لطلب ونقلُ
تلك املعونة إىل خطة اشرتاك هاتف خليوي.

ملعرفة املزيد اتصلوا بنا:


