
Pesquisa do Fundo de Comunicações de Emergência dos Pais   

 

Nome  do estudante                                                                                       Número do estudante 

Endereço residencial 

 

Nome e Número da Escola  

Nome dos pais ou responsáveis legais                                                                                                                   

Número de telefone  

E-mail dos pais ou do Responsável Legal 

_____________________________________________________________________________________________ 

Esta pesquisa é usada para determinar a prioridade para o recebimento de um laptop estudantil e/ou hotspot com recursos do 

Fundo de Comunicação de Emergência (CEF). O Fundo de Conectividade de Emergência (ECF) da FCC é um programa de 

US$ 7,17 bilhões para ajudar as escolas a fornecer as ferramentas e serviços que suas comunidades precisam para a 

aprendizagem remota durante o período de emergência do COVID-19. A ECF ajudará a ajudar a ajudar a ajudar a ajudar a fechar 

o Gpd de Lição de Casa para os alunos que atualmente não têm acesso necessário à Internet ou os dispositivos que precisam 

para se conectar às salas de aula.  

Este dispositivo é separado do laptop estudantes do ensino fundamental e médio são atribuídos acesso mais comprovado aos 

seus livros didáticos digitais. O dispositivo fornecido pelo financiamento da ECF pode ser usado pelo aluno e qualquer pessoa 

naquela casa para auxiliar o aluno com suas performances acadêmicas. Responda às seguintes perguntas da pesquisa para 

determinar a elegibilidade e prioridade do seu aluno para receber um dispositivo ECF (laptop e/ou ponto quente). 

Seu aluno frequenta uma escola pública tradicional do condado de Duval?     Sim    Não  

As escolas charter receberam financiamento separado. 

Seu aluno tem conectividade com a Internet em casa que é suficiente para participar do aprendizado remoto?   

       Sim   Não 

 

Seu aluno tem acesso a um laptop ou desktop que é suficiente para participar de aprendizado remoto? 

        Sim    Não 

 

Seu aluno é elegível para almoço gratuito/reduzido?           Sim              Não 

Sua família atualmente recebe assistência pública (SNAP, TANF, benefícios do Medicaid)?       Sim            Não 

Qual é o salário anual combinado de sua família?  

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

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

Esse aluno já repetiu anteriormente?             Sim            Não 

Você ou este estudante foram desabrigados, em um orfanato, um migrante, ou um participante do Head Start? 

      Sim            Não 

 

Se seu filho se qualificar para um dispositivo, o pai/guarda legal e o aluno receberão um e-mail quando o dispositivo for 

atribuído ao aluno; esse dispositivo será enviado para a escola do aluno não mais do que dez dias úteis após o recebimento do 

e-mail. Reconheço que sou responsável pelos dispositivos atribuídos ao meu aluno. Entendo que é responsabilidade dos pais 

monitorar a atividade de seus alunos enquanto utilizam o laptop e/ou hotspot financiados pela ECF. O distrito não pode 

monitorar a atividade ou localizar os equipamentos fornecidos através desta concessão. Todos os dispositivos emitidos devem 

ser devolvidos ao distrito dos alunos elegíveis retirados do DCPS.  

 

       Reconheço que minhas respostas de pesquisa são precisas até o melhor do meu conhecimento, e entendo os 

procedimentos de laptop e hotspot.  


