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( FAQ)שאלות נפוצות 

?פתוחה לכל התלמידים( Universal Summer Program, USP)האם תוכנית הקיץ האוניברסלית .1
זכאים להשתתף בתוכנית 2021בספטמבר ' ח'-אשר מתחילים ללמוד בכיתות א Public Schools of Brookline-כל התלמידים הלומדים ב

. הקיץ האוניברסלית

? USPהאם תלמיד יכול להשתתף בחלק של מחצית של .2
התלמידים יכולים. הפרויקטים-שתמשך שבועיים ימים בשל המודל השיתופי מונחה על התלמידים להתחייב להשתתף בכל המחצית. לא

. ביולי 30עד  6-מ : או בשתי המחציות; ביולי 30עד  19-מ': מחצית ב; ביולי 16עד  6-מ' :להשתתף במחצית א
.

? האם קיימת אופציית השתתפות מרחוק.3
Baker-ו Florida Ruffin Ridley School: התוכנית תצא לפועל במתכונת פרונטלית בשני אתרי בית ספר שונים. לא

School.

? האם ארוחות בוקר וצהרים מוגשות חינם לכל התלמידים.4
.כן

? מה הם זמני הגעה ואיסוף.5
  :  הגעה

. בבוקר 8:15שעת ההגעה היא , עבור תלמידים שרוצים לאכול ארוחת בוקר בבית הספר
. 8:45-התוכנית מתחילה רשמית ב. 8:35ההגעה מתחילה בשעה , עבור תלמידים שאינם אוכלים ארוחת בוקר בבית הספר

זמן איסוף
. 12:30שעת האיסוף , עבור תלמידים שמעוניינים לאכול ארוחת צהרים בבית הספר

. 11:45שעת האיסוף היא , עבור תלמידים שמעוניינים לקחת את ארוחת הצהריים הביתה או לא משתתפים בתוכנית ארוחות הצהריים

? האם תתקיים הסעה.6
. Brooklineשל  METCOיינתנו לתלמידים המתגוררים בבוסטון ונרשמים לתוכנית  שירותי הסעה

?  ילדתי לאחר תוכנית הקיץ האוניברסלית/האם יש פעילויות צהרון אחרות עבור ילדי.7
תוכנית העשרה בשעות אחר הצהרים בניהול משרד החינוך למבוגרים ולקהילה של USPנציע לכל משפחות , כן

Brookline .תוכנית זו תהיה כרוכה בתשלום ומותנית בהרשמה ואיוש ותתקיים הן ב-Florida Ruffin Ridley School הן
באתר של משרד החינוך למבוגריםאנא בקרו . יעביר את התלמידים לתוכנית הצהרון שלהם USPצוות . Baker School-ב

. למידע נוסף ולרישום  Brookline  ולקהילה של 

? STARאו אקדמית , Discoveryפרויקט , ESYה להשתתף בתוכנית /הילדה שלי גם הוזמן/מה אם הילד.8
יוכלו להשתתף בתוכנית הקיץ האוניברסלית לפי ESY-הזכאיים ל כל התלמידים, כדי להבטיח גישה שווה לשתי התוכניות

יהיה בקשר עמכם לגבי ESYצוות . או אחרי תוכנית הקיץ האוניברסלית/יסופקו לפני ו ESY ושירותי ,לוח הזמנים המתוכנן
. של מתן שירותים אלו הזמנים המעודכנים

לכן משפחות. חופפים USPלשים לב כי התאריכים והשעות של  Discoveryעל התלמידים שזומנו להשתתף בפרויקט 
. USPלבין התוכנית  Discoveryיכולות לבחור בין הפרויקט 

https://www.campusce.net/brooklinesmartprograms/course/course.aspx?catId=124
https://www.campusce.net/brooklinesmartprograms/course/course.aspx?catId=124


של'  לשים לב כי תאריכים אלה חופפים עם סמסטר בSTARשל אקדמיית  2-ו 1התלמידים המשתתפים בשבועות  על
USP . של אקדמיית  5או /ו, 4, 3לתלמידים שנרשמו לשבועותSTAR  אין כל חפיפה עם התוכניתUSP והם יהיו מסוגלים

. STARהן באקדמיית  USPלהשתתף הן בתוכנית 

של שבועיים ימים כפי שנרשמו( ים)שלם( ים)להתחייב לנוכחות במשך סמסטר USPעל התלמידים המשתתפים בתוכנית 
.בשל אופן הפרויקט הקבוצתי


