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Các học sinh trung học PPS có thể truy cập internet 
miễn phí tại nhà 

Đối với các học sinh trung học, truy cập internet có thể đóng một vai trò quan trọng trong vô số 
nhiệm vụ quan trọng, bao gồm làm bài tập ở nhà và nghiên cứu và điền đơn cho các trường cao 
đẳng và nghề nghiệp. Các học sinh trung học trong Sở học chánh Portland nếu cần có thể truy 
cập internet miễn phí tại nhà, nhờ vào một chương trình bắt đầu năm nay. 

Tổ chức Sprint 1Million Foundation đã cho 700 thiết bị dành cho các học sinh trung học PPS. Các 
thiết bị này đi kèm với 3 gigabyte dữ liệu LTE tốc độ cao mỗi tháng. (Nếu mức sử dụng vượt quá 
3 GB trong một tháng, dữ liệu không giới hạn có sẵn ở tốc độ 2G cho phần còn lại của tháng). 

Mỗi thiết bị được trang bị một bộ phận chặn lọc tuân theo Đạo luật bảo vệ Internet của trẻ em. 
Các học sinh có thể có bốn năm dịch vụ internet trong khi đi học tại một trường trung học tham 
gia. Không có thông tin nhận dạng cá nhân nào về học sinh hoặc gia đình của họ sẽ được thu 
thập như là một phần của sự tham gia chương trình của họ, và không đòi hỏi tham gia bất kỳ 
dịch vụ Sprint nào. 

Chương trình này là một phần của sáng kiến Sprint national initiative để cung cấp một triệu 
hotspots cho những học sinh cần truy cập internet. Các học sinh và gia đình PPS có thể tìm hiểu 
xem họ có hội đủ điều kiện hay không bằng cách điền vào một mẫu đơn, có sẵn bằng tiếng Anh 
và năm ngôn ngữ được hỗ trợ của PPS, trên trang web PPS Sprint 1Million Project webpage. Các 
thông tin khác, bao gồm FAQ, có sẵn trên trang. 

 

 

 

 

http://www.1millionproject.org/our-mission
https://www.pps.net/Page/12967
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