
 

Dispositivo estudantil distrital On-Loan Program  Primer 

As escolas públicas de Bridgeport estão agora oferecendo a capacidade de os alunos levarem seu dispositivo escolar 

para casa para as crianças usarem com o propósito expresso de seu trabalho educacional enquanto um aluno do 

Distrito. Este programa agora é possível devido à Parceria CSDE/Dalio,  que forneceu dispositivos para distritos que 

se qualificam para essa necessidade, da qual a Bridgeport é beneficiária. 

Este programa exige que o Pai/Guardião aceite toda a responsabilidade financeira de levar o dispositivo para casa. 

Embora o seguro não seja necessário neste momento,é fortemente recomendado para aliviar qualquer possibilidade 

de pagar por um dispositivo totalmente danificado, perdido ou roubado. 

Dispositivo estudantil A distribuição dedispositivos 
prioritários é entregue aos alunos no seguinte horário prioritário e está sujeita a alterações com base na 

disponibilidade de equipamentos e condições em relação à Pandemia COVID-19. 

• Todos os estudantes do ensino médio 

• Todos os alunos do Pré-Jardim de Infância para alunos de 8º ano th 

• Todos os alunos presenciais (A critério de sua escola, porfavor, veja a política local da sua escola) 

Detalhes do equipamento do  dispositivo estudantil 
• A oferta de equipamentos pode variar devido à constante mudança de matrícula e a demanda em cada escola 

individual pode limitar quantidades e disponibilidade imediata.. 

• O Distrito e cada escola farão todos os esforços para decidir na modalidade abaixo, mas não há garantia disso.. 

• Os dispositivos estudantis do Ensino Médio são novos este ano, como entregue pelo CSDE, enquanto o estoque 

de equipamentos dura 

• Equipamentos elementares emitidos podem ser novos ou utilizados. O Distrito receberá mais equipamentos à 

medida que estiver disponível.  

 

 

 

 

Opções de aceitação de dispositivos estudantis 

• Um pai/guardião pode aceitar um dispositivo para seu filho  (Eletronicamente) 

• Um pai/guardião pode aceitar um dispositivo para seu filho  (presencialmente) 

• Um pai/guardião pode optar por sair do programa de dispositivos  (Eletronicamente) 

Seguro Opcional Patrocinado pelo Distrito  
Os pais/guardiões podem optar por comprar um seguro fornecido pela Worth Ave. Group Inc. 

• Isso pode ser encontrado em https://www.bridgeportedu.net/insurance 

 

Banda de Grau Tipo de dispositivo 
Pré-Jardim de Infância para Grau 
2 

Lenovo Tablet / Apple iPad 

Grau 3 a Grau 5 ChromeBook (HP, Lenovo, Acer e Samsung) 
Grau 6 a Grau 8 Dispositivo portátil Windows 10S (HP x360/Lenovo) 

Grau 9 a 12º ano Laptop Dell 3190 2-em-1 (CSDE) 
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