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Ім’я учня Номер  

Домашня 

адреся 

Назва та номер школи 

Батьки чи опіун                       Телефон 

email батьків чи опікуна 

_____________________________________________________________________________________________ 
Це опитування використовується для визначення пріоритету отримання учбового ноутбука та/або точки 
доступу за кошти Фонду екстреного зв’язку (CEF). Фонд зв’язку в надзвичайних ситуаціях (ECF) FCC – це 
програма вартістю 7,17 мільярдів доларів, яка допомагає школам надавати інструменти та послуги, 
необхідні їхнім громадам для дистанційного навчання в період надзвичайної ситуації COVID-19. ECF 
допоможе надати допомогу мільйонам учнів і допоможе закрити Gpd для домашніх завдань для учнів, у 
яких наразі немає необхідного доступу до Інтернету або пристроїв, які їм потрібні для підключення до 
класних кімнат. Цей пристрій окремо від ноутбука учням середніх і старших класів надається як найвищий 
підтверджений доступ до своїх цифрових підручників. Пристрій, наданий за рахунок фінансування ECF, може 
використовуватися учнем і будь-ким у цьому домогосподарстві, щоб допомогти учням з їх академічними 
успіхами. Будь ласка, дайте відповідь на наведені нижче запитання опитування, щоб визначити, чи має ваш 
учень право та пріоритет для отримання пристрою ECF (ноутбук та/або гаряча точка). 
 
Ваш учень відвідує традиційну державну школу округу Duval? 
Чартерні школи отримали окреме фінансування. 
      Так       Ні 
 
Чи є у вашого учня доступ до Інтернету вдома, якого достатньо для участі в дистанційному навчанні? 
       Так      Ні 
 
Чи має ваш учень доступ до ноутбука або настільного комп’ютера, якого достатньо для участі в 
дистанційному навчанні? 
       Так       Ні 
 
Чи має ваш учень право на безкоштовний/пільговий обід? Так    Ні 
 
Чи отримує ваша сім’я зараз державну допомогу (SNAP, TANF, пільги Medicaid)? Так    Ні 
 
Яка сукупна річна заробітна плата вашої родини? 

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

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

 

Чи залишався учень раніше на другий рік? Так Ні 
 
Ви чи ваш учень були бездомними, у прийомній сім’ї, мігрантом чи учасником Head Start? 
      Так         Ні 
 
 



 
Якщо ваша дитина відповідає вимогам щодо використання пристрою, батьки/юридична охорона та учень 
отримають електронний лист, коли пристрій буде призначено учню; цей пристрій буде відправлено до 
школи учня не пізніше ніж через десять робочих днів після отримання електронного листа.  
Я визнаю, що несу відповідальність за пристрої перед своїм студентом. Я розумію, що батьки повинні 
стежити за активністю свого учня під час використання ноутбука та/або точки доступу, що фінансується ECF. 
Район не може стежити за діяльністю чи знаходити обладнання, надане за допомогою цього гранту. Усі 
видані пристрої мають бути повернуті до району, де учень, який має право, виходить із DCPS. 
 
       Я визнаю, що мої відповіді на опитування точні, наскільки мені відомо, і я розумію процедури ноутбука 
та точки доступу. 
 


