
Survey ng Emergency Communication Fund ng  mga 

Magulang 

 

Pangalan ng Mag-aaral _____________________________________ Numero ng estudyante ______________ 

Adres ng Tahanan ___________________________________________________________________________ 

Pangalan at Numero ng Paaralan ______________________________________________________________ 

Pangalan ng Magulang /Tagapag-alaga _________________________________________________________ 

Numero ng Telepono _______________________________________________________________________ 

Email ng magulang o Legal Guardian email ________________________________________________________ 

Ang survey na ito ay ginagamit upang matukoy ang prayoridad para sa pagtanggap ng laptop ng mag-aaral at /o hotspot 

mula sa Emergency Communications Fund (CEF). Ang Pondong Pangkonekta ng FCC (ECF) ay isang $7.17 bilyong 

programa para tulungan ang mga paaralan na magbigay ng mga kasangkapan at serbisyo ng kanilang komunidad na 

kailangang ‘remote learning’ sa panahon ng COVID-19. Ang ECF ay makakatulong sa milyun-milyong mga mag-aaral para 

ma- isara ang Homework Gap para sa mga mag-aaral na kasalukuyang kulang sa Internet access o ang mga device na 

kailangan nila upang kumonekta sa mga silid-aralan.  

Ang device na ito ay hiwalay sa laptop na inatasan sa mga middle at high school students upang ma-access ang kanilang 

mga digital textbook. Ang aparato na ibinigay ng ECF Fund ay maaaring gamitin ng estudyante at sinuman sa household 

upang tulungan ang estudyante sa kanilang mga gawaing akademiko. Sagutin lamang ang sumusunod na mga tanong sa 

survey para malaman ang pagiging karapat-dapat at prayoridad ng iyong estudyante sa pagtanggap ng ECF device 

(laptop at/o hotspot). 

 

Dumadalo ba ang inyong estudyante sa tradisyonal na Duval County Public School?     Oo     Hindi  

Hiwalay ang podo ng mga paaralang charter.  

 

May koneksyon bang sapat ang inyong estudyante sa Internet sa tahanan para makabahagi sa malayong pag-aaral?   

       Oo   Hindi 

 

May sapat na access ba ang inyong estudyante sa laptop o desktop para makabahagi sa malayong pag-aaral? 

        Oo   Hindi 

 

Ang iyong mag-aaral ba ay eligible sa Libre / Nabawasan Tanghalian?         Oo       Hindi 

 

Tumatanggap ba ng pampublikong tulong ang iyong pamilya (SNAP, TANF, Medicaid benepisyo)?       Oo Hindi 

 

Ano ang pinagsamang suweldo ng inyong pamilya?  

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

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

 

Napanatili o bumagsak ng grado ba ang inyong mag-aaral?             Oo      Hindi 

 

Kayo ba o ang magaaral ay naging ‘homeless’, sa foster care o kalahok ng Head Start? 

      Oo            Hindi 

 



Kung karapat-dapat ang iyong anak para sa device, ang magulang/tagapagalaga at ang estudyante ay tatanggap ng email 

kapag na-assign na ang device sa estudyante; na ang aparato ay ipadadala sa paaralan ng estudyante nang hindi hihigit 

sa sampung araw pagkatapos ng pagtanggap ng email. Kinikilala ko na responsable ako sa mga device na nakatalaga sa 

aking estudyante. Nauunawaan ko na responsibilidad ng magulang na subaybayan ang aktibidad ng kanilang estudyante 

habang gumagamit ng eCF-funded laptop at /o hotspot. Hindi masubaybayan ng distrito ang aktibidad o mahanap ang 

mga kagamitang ibinigay sa pamamagitan ng grant na ito. Lahat ng ibinigay na device ay kailangang ibalik sa distrito ng 

kapag and magaaral ay mag-withdraw mula sa DCPS.  

 

       Kinikilala ko na ang mga sagot ko sa survey ay tumpak sa abot ng aking kaalaman, at nauunawaan ko ang mga 

pamamaraan ng laptop at hotspot.  

 


