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Escolas Públicas do Condado de Broward 
Formulário de Aceitação do Programa BCL Digital Direct de Cartão de Biblioteca para Estudante 

 

Prezados Pais/Responsáveis: 

As Escolas Públicas do Condado de Broward e a Biblioteca do Condado de Broward (BCL) formaram parceria para oferecer ao seu filho 

acesso a excelentes recursos educativos digitais através do Cartão de Biblioteca BCL Digital Direct para Estudante.  Você pode ACEITAR a 

inclusão no programa de Cartão de Biblioteca BCL Digital Direct para Estudante ao autorizar o compartilhamento de certos dados do aluno 

(nome, sobrenome, número de identidade estudantil, série escolar, nome da última escola frequentada e endereço de e-mail, se 

disponível) com a Biblioteca Pública de Broward.  Devido aos regulamentos da Lei de Direitos Educacionais e Privacidade da Família 

(FERPA), as Escolas Públicas do Condado de Broward precisam do seu consentimento para compartilhar dados do seu filho com a 

Biblioteca Pública de Broward.  A BCL não utilizará as informações para qualquer outro propósito (incluindo publicidade), exceto para 

fornecer os serviços mencionados de biblioteca para os alunos.  O Cartão de Biblioteca BCL Digital Direct para Estudante é adicional e 

distinto de qualquer outro cartão de biblioteca da BCL com serviço completo que o aluno já possa ter ou possa obter no futuro.   

Através do Cartão de Biblioteca BCL Digital Direct para Estudante, os alunos participantes poderão utilizar os seguintes serviços com 

sua identidade estudantil: 

• Acesso 24/7 às bases de dado acadêmicas da BCL on-line para pesquisa, cursos, informações sobre faculdades, jornais e muito 

mais 

• Acesso 24/7 a eBooks da BCL para download (outros downloads digitais estão disponíveis somente com o cartão de serviço 

completo) 

• Acesso 24/7 a serviços linguísticos com Rosetta Stone 

• Ajuda gratuita, on-line e individual nas lições de casa, em inglês e espanhol, para uma variedade de disciplinas, diariamente das 

14h às 23h 

• Orientação gratuita, on-line e individual sobre empregos/entrevistas e ajuda na preparação de currículo, em inglês e espanhol, 

diariamente das 14h às 23h 

• Uso gratuito de computadores com acesso à internet em qualquer filial da biblioteca 

Favor observar: Os pais/tutores são responsáveis por todos os materiais e serviços de biblioteca usados por seus filhos, incluindo a 

internet. 

********************************************************************************************************** 

Pais/Tutores/Alunos de 18 anos de idade ou mais podem ACEITAR a inclusão no Programa de Cartão de Biblioteca BCL Digital Direct 

ao indicar sua escolha abaixo.   

1. ____ SIM, CONSENTIREI em compartilhar informações do meu filho com a Biblioteca do Condado de Broward, permitindo que meu 

filho participe do Programa de Cartão de Biblioteca BCL Digital Direct para Estudante.   

2. ____ NÃO, NÃO PERMITIREI que as informações sejam divulgadas à Biblioteca do Condado de Broward.  

NOTA: Este formulário deve ser preenchido e enviado à escola anualmente, independentemente da opção escolhida, DENTRO DE 10 

DIAS DO PRIMEIRO DIA DE AULA, ou a partir da data de matrícula, se o aluno se matricular após o início do ano letivo. 
 

Nome do Estudante___________________________________________________________________________________________ 
 

Nome da Escola___________________________________________________________________________ Série: ______________ 
 

Nome do Pai/Tutor/Estudante Qualificado (letra de forma) ____________________________________________________________ 
 

Assinatura do Pai/Tutor/Estudante Qualificado__________________________________________________ Data: _______________ 
 

               

 

 

 
BROWARD
County Public Schools

Established 1915
 


