KẾT NỐI KHU VỰC SAN DIEGO

TÌM KIẾM NGUỒN TÀI NGUYÊN
ĐỂ KẾT NỐI MẠNG
Lợi ích của việc truy cập mạng:

Tìm hiểu cách kết nối:

Nguồn truy cập mạng đáng tin cậy, giá cả hợp lý sẽ
giúp bạn kết nối với:

Khám phá các nguồn tài nguyên có sẳn dành cho bạn!

• Cơ hội nghề nghiệp
• Nguồn tài nguyên giáo dục

• Kết nối Wi-Fi công cộng tại hàng trăm địa điểm
trên khắp khu vực

• Dịch vụ ngân hàng
• Lịch hẹn khám sức khỏe trực tuyến
• Nguồn tài nguyên cộng đồng
• Dịch vụ vận tải
• Bạn bè và gia đình

• Tìm hiểu các chương trình giảm giá mạng hàng
tháng thông qua chương trình Kết nối Giá Rẻ.

• Hãy thử sử dụng máy tính xách tay tại thư viện
địa phương để kết nối hôm nay.
• Mua máy tính giá rẻ hoặc tham gia chương
trình đào tạo số miễn phí từ Tổ chức Tương Lai
San Diego.

Để tìm hiểu thêm về các
chương trình này, các
nguồn tài nguyên cộng
đồng khác, và các dịch
vụ sức khỏe và xã hội,
gọi 2-1-1 hoặc truy cập
211sandiego.org.

Giới thiệu SANDAG
SANDAG đang liên kết với các tổ chức địa phương để đảm bảo tất cả mọi người trong cộng đồng đều có kết nối
mạng như nhau và tất cả các cơ hội giáo dục, kinh tế và xã hội luôn sẳn có thông qua kết nối mạng đáng tin cậy,
giá cả hợp lý. SANDAG cam kết xây dựng khu vực San Diego thành nơi mọi khách viếng thăm, người làm việc và
sinh sống tại đây có thể phát triển.
Liên kết đối tác với

Truy cập GetConnected.SANDAG.org để tìm hiểu thêm!

