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As Escolas Públicas de New Bedford, a Fundação Comunitária e Comcast 

colaboram no acesso à Internet para os estudantes 

6 meses de internet gratuita para estudantes sem acesso à aprendizagem remota 

Durante o encerramento das escolas, os professores e funcionários das Escolas Públicas de 

New Bedford (NBPS) estão a conectar-se regularmente com as famílias para garantir que têm 

acesso aos recursos e apoio para continuar o enriquecimento académico dos seus alunos 

através da programação de aprendizagem remota do distrito. Para garantir equidade para 

todos os alunos, a NBPS está a colaborar com a Comcast Internet Essentials para patrocinar o 

acesso à Internet durante 6 meses para famílias que não têm atualmente acesso à Internet e 

que não tiveram internet da Comcast nos últimos 90 dias. O programa está a ser possível, em 

parte, através do financiamento da Fundação Educativa de New Bedford, um fundo da 

Fundação Comunitária do Sudeste de Massachusetts (Community Foundation). 

Ao reconhecer a Comcast e a Fundação Comunitária, o Superintendente Thomas Anderson 

afirmou: "É essencial que façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que os 

nossos alunos tenham os instrumentos e o acesso de que precisam para continuarem a 

aprender remotamente. O programa da Internet Essentials da Comcast é um meio para ajudar a 

fornecer equidade para cada aluno, independentemente do seu estatuto de rendimento. 

Agradecemos à Fundação Comunitária pelo seu papel em proporcionar este programa aos 

nossos alunos." 

John Vasconcellos, Presidente da Fundação Comunitária, observou que "a crise do COVID19 

tem apresentado desafios extremos aqui no nosso país e em todo o mundo. Mas é um desafio 

para o qual a nossa Fundação Comunitária foi criada. Como líder regional na filantropia para a 

educação, gerimos 75 fundos educativos que dão bolsas de estudo a estudantes locais e bolsas 

para as organizações locais aumentarem a realização e oportunidades educativas. Uma bolsa 

para ajudar os alunos a continuar a aprender durante esta crise é um programa essencial que 

temos o prazer de proporcionar." 

As famílias das Escolas Públicas de Bedford podem ligar para a Linha de Ajuda do Distrito no 

Centro de Boas-Vindas da Família da NBPS: (508) 997-4515 ou email 

fwc@newbedfordschools.org para receber um código e instruções personalizadas para receber 

acesso à Internet através da Comcast Internet Essentials. 
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