
 لوالدينل مسح صندوق االتصاالت في حاالت الطوارئ

 

 رقم الطالب      لطالبا  اسم 

 عنوان المنزل

 

 اسم المدرسة ورقمها 

 

  القانوني  اسم الوالد أو الوصي

 

 رقم الهاتف

  

البريد اإللكتروني للوالد أو الوصي القانوني 

________________________________ ___________________________________________________ 

(.  CEFيستخدم هذا االستطالع لتحديد أولوية تلقي كمبيوتر محمول للطالب و / أو نقطة اتصال بأموال من صندوق االتصاالت في حاالت الطوارئ )

مليار دوالر لمساعدة المدارس   7.17هو برنامج بقيمة و( FCCالتابع للجنة االتصاالت الفيدرالية )(  ECFصندوق االتصال في حاالت الطوارئ )

في توفير اإلغاثة لماليين   ECFسيساعد . COVID-19على توفير األدوات والخدمات التي تحتاجها مجتمعاتها للتعلم عن بعد خالل فترة الطوارئ 

ونها للطالب الذين يفتقرون حاليا إلى الوصول الضروري إلى اإلنترنت أو األجهزة التي يحتاج Gpdالطالب والمساعدة في إغالق الواجبات المنزلية 

 لالتصال بالفصول الدراسية.  
 مدروسة طرقب  الوصول إلى كتبهم المدرسية الرقميةستطيعون ب  طالب المدارس المتوسطة والثانوي. هذا الجهاز منفصل عن الكمبيوتر المحمول

لمساعدة الطالب في أدائه األكاديمي. يرجى من قبل الطالب وأي شخص في تلك األسرة  ECF. يمكن استخدام الجهاز الذي يوفره تمويل ومبرهنة

 (. ) هوت سبوتكمبيوتر محمول و / أو نقطة ساخنة ) ECFاإلجابة على أسئلة االستطالع التالية لتحديد أهلية الطالب وأولويته لتلقي جهاز 

 

  ال                               نعم     هل يلتحق الطالب بمدرسة مقاطعة دوفال العامة التقليدية؟ 
   )شارتر(وقد تم توفير تمويل منفصل للمدارس المستأجرة.

 هل لدى الطالب اتصال باإلنترنت في المنزل يكفي للمشاركة في التعلم عن بعد؟   
  ال                               نعم        

 يكفي للمشاركة في التعلم عن بعد؟ يهل يمكن للطالب الوصول إلى كمبيوتر محمول أو مكتب

  ال                   نعم         
 

 ال                نعم          هل الطالب مؤهل للحصول على وجبة غداء مجانية / مخفضة؟ 
 

 ال            نعم ؟       (Medicaidو  TANFو  SNAPهل تتلقى عائلتك حاليا مساعدة عامة )
 ما هو الراتب السنوي المشترك لعائلتك؟  

$<10,000$<10,000 -  $29,000$<30,000  - $59,000<60,000 -   $89,000    

$<90,000  - $129,000$<130,000 -  $159,000$>190,000 

 

 ال                     االحتفاظ بهذا الطالب سابقا؟             نعمهل تم 
 ؟ Head Startهل كنت أنت أو هذا الطالب بال مأوى أو في الحضانة أو مهاجرا أو مشاركا في برنامج 

 ال                   نعم        
القانونية والطالب بريدا إلكترونيا عند تعيين الجهاز للطالب ؛ سيتم شحن هذا   لوصايةإذا كان طفلك مؤهال للحصول على جهاز ، فسيتلقى ولي األمر / ا

لطالبي. أفهم أن هذه   المخصصة الجهاز إلى مدرسة الطالب بعد أكثر من عشرة أيام عمل من استالم البريد اإللكتروني. أقر بأنني مسؤول عن األجهزة

ال يمكن للمقاطعة مراقبة . ECFناء استخدام الكمبيوتر المحمول و / أو نقطة االتصال الممولة من هي مسؤولية الوالدين لمراقبة نشاط طالبهم أث

 . DCPSالنشاط أو تحديد موقع المعدات المقدمة من خالل هذه المنحة. يجب إعادة جميع األجهزة الصادرة إلى منطقة الطالب المؤهل المنسحب من 
 أقر بأن إجابات االستطالع الخاصة بي دقيقة على حد علمي ، وأنا أفهم إجراءات الكمبيوتر المحمول ونقطة االتصال.        


