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TRUY CẬP VÀ CÔNG 
NGHỆ CHO HỌC SINH  

Foundation for Tacoma Students (Quỹ hỗ trợ 
Học sinh Tacoma) đã phối hợp cùng Rainier 
Connect và các Trường Công lập Tacoma để 
càng nhiều học sinh có thiết bị và kết nối 
internet trong thời gian trường học đóng cửa 
do ảnh hưởng của vi-rút corona. Chúng tôi 
có một số lượng giới hạn máy tính xách tay 
miễn phí và đăng ký dịch vụ internet cả năm 
cho các gia đình không có dịch vụ internet ở 
nhà và/hoặc máy tính. Hãy đăng ký trực 
truyến tại bit.ly/gttechform hoặc gọi đến số 
(253) 327-1448. 

 

Các điểm truy cập wifi Xfinity dành cho bất 
cứ ai cần wifi miễn phí trong thời gian xảy 
ra đại dịch COVID-19, kể cả những người 
không phải là khách hàng của Xfinity. Hãy 
mang thiết bị điện tử của quý vị đến một 
điểm truy cập có tên trên bản đồ để được 
truy cập internet miễn phí. Hãy làm theo các 
bước hướng dẫn ở mặt sau tờ thông tin này 
để kết nối internet. 

 

  

 



 

 
 

CÁCH TRUY CẬP 
WIFI XFINITY MIỄN PHÍ 

1 

Trên màn hình máy tính, hãy tìm biểu tượng tín hiệu Wifi 
ở cuối hoặc đầu màn hình. Bấm vào biểu tượng đó sẽ xuất 
hiện một danh sách các mạng internet hiện có. 

 

 

 

Hãy tìm mạng internet có tên 
"xfinitywifi" sau đó bấm vào tên 

đó để kết nối mạng. 2 

 

3 

Nếu quý vị không thấy lựa 
chọn cho kết nối, hãy thử mở 
trình duyệt Internet của quý vị 
để kích hoạt cửa sổ hỏi quý vị 
có muốn kết nối mạng hay 
không. 

 

 

Khách hàng sử dụng dịch vụ Internet của Xfinity có thể đăng nhập bằng tên đăng nhập Xfinity và mật khẩu 
của họ để sau này được tự động kết nối với các điểm truy cập wifi. 

Người không phải khách hàng sử dụng dịch vụ Internet của Xfinity có thể kết nối bằng cách bấm vào nút 
"Accept" (Chấp nhận) và "Connect" (Kết nối). Người không phải khách hàng của Xfinity có thể gia hạn phiên 

sử dụng miễn phí của họ mỗi 12 giờ một lần. 
 

 


