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Amharic 

 

 
የሲያትል ከተማ ባለ አነስተኛ ወጪ የኢንተርኔት አማራጮች 

እነዚህ ድርጅቶች ሲያትል ውስጥ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ኢንተርኔት በወር $10 በሆነ ዋጋ ያቀርባሉ።  በእነዚህ ፕሮግራሞች 
አማካይነት ኢሜይል ማየት፣ የቤት ስራ መስራት፣ ስራ መፈለግ፣ የአገልግሎት ክፍያ መክፈል፣ አጫጭር የቪድዮ ክሊፖችን ማየት፣ 

ሙዚቃ ማውረድና ሌሎች ነገሮችን ማድረግ ይችላሉ 

 

INTERNET ESSENTIALS BY COMCAST (በኮም ካስት የሚቀርቡ ዋና ዋና የበይነ መረብ 
አገልግሎቶች) 
ለማመልከት ወይም ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት (855) 846-8376 ወይም https://internetessentials.com 

• $9.95/በወር ያልተገደበ ኢንተርኔት (ፍጥነቱ እስከ 15Mbps down(ማውረድ) እና 2Mbps up(መጫን) 
የሆነ) + ታክስ። ለተወሰነ ጊዜ የሚደረግ ውል ወይም የዱቤ ቼክ አንቀበልም። ከክፍያ ነጻ የመስመር 
ዝርጋታ እና የቤት ውስጥ Wi-Fi ጨምሮ። በ Comcast አገልግሎት መስጫ አካባቢ መኖር አለብዎ። 

• አገልግሎቱን ማግኘት የሚችሉት፡ 
o በመንግስት ቤት ውስጥ የሚኖሩ ወይም የ HUD ድጋፍ የሚያገኙ አነስተኛ ገቢ ያላቸው 
ነዋሪዎች። 

o ነጻ ወይም ክፍያው ዝቅተኛ የሆነ የት/ቤት ምሳ ፕሮግራም ውስጥ የተካተቱ ወይም ወደ 
ማጣሪያ ት/ቤት የሚሄዱ ልጆች ያላቸው ቤተሰቦች። 

o ዕድሜያቸው ከ62 በላይ የሆነና አነስተኛ ገቢ ያላቸው አረጋውያን። 
o ከግዛት ወይም ከፌዴራል መንግስት ድጋፍ የሚደረግላቸው አነስተኛ ገቢ ያላቸው ጡረተኞች። 

• ከአንድ ዓመት በታች በሆነ ጊዜ ውስጥ ያልከፈሉት የ Comcast የአገልግሎት ሂሳብ ካለብዎ ወይም 
ባለፉት 90 ቀናት ውስጥ የ Comcast ኢንተርኔት አገልግሎት እያገኙ ከሆነ በቁ አይደሉም። 

 

SIMPLY INTERNET BY WAVE (ከ WAVE የሚቀርብ ቀላል ኢንተርኔት) 
የመተግበሪያ ማቴሪያል እና የ Seattle Utility Discount ፕሮግራም ማረጋገጫን ለማግኘት (206) 386-1989 

• $9.95/በወር የኢንተርኔት አገልግሎት (እስከ 10Mbps ለሚደርስ ፍጥነት)።  የዱቤ ቼክ፣ ውል ወይም 
የመሳሪያ ኪራይ ክፍያ የለም። በ Wave አገልግሎት መስጫ አካባቢ መኖር አለብዎ። 

• ከክፍያ ነጻ የመስመር ዝርጋታ እና የቤት ውስጥ Wi-Fi ጨምሮ። 

• መስፈርቱን የሚያሟሉ ሰዎች፡ 
o ለ Seattle Utility Discount ፕሮግራም ብቁ የሆነ ማንኛውም ሰው፤ ወይም  
o አነስተኛ ገቢ ላላቸውና በድጎማ የሚሰጡ ቤቶችን ለማግኘት ብቁ የሆነ፤ ወይም 
o ነጻ ወይም ክፍያው ዝቅተኛ የሆነ የት/ቤት ምሳ ፕሮግራም ውስጥ የተካተተ ልጅ ያላቸው። 

 

MOBILE CITIZEN THROUGH INTERCONNECTION (በሞባይል ሲትዝን በኩል የእርስ 
በእርስ ግንኙነት) 
(206) 633-1517, https://connectall.org/internet.html፣ ወይም በ 1109 N 35th St, 98103 የሚገኘውን 
መደብራቸውን ይጎብኙ 

• በMobile Citizen አማካይነት ለ Sprint 4G LTE $11.95 በወር ኢንተርኔት። 

• ለ LTE ሞደም የአንድ ጊዜ ክፍያ $99። ታክስ እና ማጓጓዣን አይጨምርም፡፡ 

• የዳታ ገደበ የለም፤ መጠኑ ሲያለፍ የሚጠየቅ እላፊ ክፍያ የለም። 

• Sprint 4G LTE ባለበት ቦታ ሁሉ መጠቀም ይቻላል። 

• የታደሱ ላፕቶፖችና ዴስክቶፕ ኮምፒዩተሮች (ከ $109 ጀምሮ) ከ Microsoft Office Home እና 
Business 2010 የ1 ዓመት ዋስትና ጋር። 

• የ DSHS ተቀባይ ወይም ከአካባቢው አማካይ ገቢ 80% በታች የሚያገኝ። 
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