Informações Atualizadas sobre o Coronavírus
17 de março de 2020

Distribuição de Computadores
Para apoiar o aprendizado de nossos alunos, as Escolas Públicas do
Condado de Broward distribuirão computadores para os alunos que
precisarem a partir de sexta-feira, 20 de março, das 8h às 14h. Os
pais/responsáveis devem visitar a escola de seus filhos para retirar os
dispositivos. Ao pegar os dispositivos, os pais/responsáveis vão precisar:
• Apresentar o nome de usuário on-line e a senha do aluno.
• Preencher uma autorização de empréstimo de
equipamento/material (Property Pass) e outros formulários antes
de receber o dispositivo na escola de seus filhos.
Para agilizar o processo de distribuição de computadores,
recomenda-se que os pais/responsáveis preencham os formulários
necessários online. Visite browardschools.com/bcpspropertypass para
acessar o formulário.
Além disso, para aquelas famílias que precisam de acesso à internet, a
Comcast expandiu seu programa Internet Essentials, que oferece
serviços gratuitos de internet para famílias qualificadas por 60 dias.
Acesse internetessentials.com para saber mais.

Para mais informações e atualizações, visite browardschools.com/coronavirus.
Observe que as informações estão sendo sempre atualizadas e forneceremos
as atualizações mais recentes o mais rápido possível.
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O Conselho Escolar do Condado de Broward, Flórida, proíbe qualquer política ou procedimento que resulte em discriminação com base em idade, cor, deficiência, identidade de gênero, expressão de gênero, informações genéticas,
estado civil, nacionalidade, raça, religião, sexo ou orientação sexual. O Conselho Escolar também oferece igualdade de acesso aos Escoteiros e outros grupos designados de jovens. Os indivíduos que desejam registrar queixa de
discriminação e/ou de assédio podem ligar para o Diretor de Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department e o Coordenador de Equidade/Coordenador de Title IX do Distrito pelo telefone 754-321-2150, ou através
de Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158. Os indivíduos com deficiências que estão solicitando adaptações nos termos da lei American with Disabilities Act Amendments Act of 2008 (ADAAA) podem ligar para Equal Educational
Opportunities/ADA Compliance Department pelo telefone 754-321-2150, ou através de Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158. browardschools.com
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