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קהילת  PSBהיקרה,
אני מקווה שאתם ומשפחותיכם נהניתם מסוף השבוע הסתווי הנעים .אני פונה אליכם הערב עם כמה עדכונים חשובים אודות
תוכנית הפתיחה מחדש  RemotePlusשלנו .הודעה זו מכילה בתוכה מידה רב ,לכן אם יש לכם כל שאלות אתם מתבקשים
לפנות למנהיגי בית הספר ו/או המפקח שלכם .מנהיגי המחוז גם כן יפרטו מידע זה בפני וועדת ביה"ס של  PSBביום חמישי8 ,
באוקטובר בשעה .18:00
*מידע זה חל על תלמידים בכיתות א'-י"ב בתוכנית  RemotePlusבלבד .שעות וימי הלימוד ומתכונות הלמידה של BEEP
והאקדמיה ללמידה מרחוק יישארו ללא שינוי .ראו הערה להלן לגבי גני ילדים.
מתכונת היברידית של PSB
במתכונת ההיברידית אשר אומצה על-ידי  PSBעבור הכיתות א'-י"ב התלמידים מחולקים לשתי חטיבות הלומדות על בסיס
רוטציה של  2.5יום בבית הספר 2/ימים מרחוק .נעשה כמיטב יכולתנו כדי לשבץ אחים באותה חטיבה ללא קשר לרמות כיתתם.
יצופה מהתלמידים להגיע לבית הספר ליום לימודים מלא מלבד ימי רביעי .יום רביעי יהיה היום הקצר שלנו )סיום הלימודים
בשעה  ,(12:00ויום שישי יהפוך להיות יום מלא .התלמידים לא יאכלו צהרים בבתי הספר בימי רביעי.
שבוע 1
יום שני

חטיבה A

למידה פרונטלית

חטיבה B

למידה מרחוק

יום שלישי

יום רביעי
)סיום
בשעה (12:00

למידה פרונטלית למידה פרונטלית
למידה מרחוק

למידה מרחוק

יום חמישי

למידה מרחוק
למידה פרונטלית

יום שישי

למידה מרחוק
למידה פרונטלית
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שבוע 2
יום שני

יום שלישי

יום רביעי
)סיום
בשעה (12:00

יום חמישי

חטיבה A

למידה פרונטלית

למידה פרונטלית

למידה מרחוק

למידה מרחוק

חטיבה B

למידה מרחוק

למידה מרחוק

למידה פרונטלית

למידה פרונטלית

יום שישי

למידה מרחוק
למידה פרונטלית

*הערה :כוון שאנו ממשיכים לעבוד על לוחות הזמנים הסופיים ,ייתכן שיהיה צורך ביישור לוח הזמנים של גני ילדים עם שאר
הרמות .מידע נוסף בהקשר זה יסופק בהקדם האפשרי.
תאריכי התחלת המערכת ההיברידית
המחוז יתחיל מעבר למתכונת ההיברידית בתאריכים הרשומים להלן.
כיתות

תאריך

כיתות א'-ב' כיתה ט'

 20באוקטובר2020 ,

כיתות ג'-ח'

 26באוקטובר2020 ,

כיתות י'-י"ב

 9בנובמבר2020 ,

**הערה :כל תלמידי כיתות א'-ח' יעברו ללוח הזמנים של המתכונת ההיברידית החל מ 20-באוקטובר .משמעות הדבר היא
שתלמידי כיתות ג'-ח' ילמדו לפי לוח הזמנים שלהם מרחוק בשבוע של  20באוקטובר ואז יעברו ללמידה פרונטלית/מרחוק של
המערכת ההיברידית ב 20-באוקטובר.
אוהלים
אוהלים החלו להגיע לאתרי בית הספר בשבוע שעבר .בתי הספר  Baker, Lincolnו Driscoll-קיבלו את האוהלים שלהם .שאר
בתי הספר עדיין מחכים לתאריכי האספקה.
“פלוס”
מנהיגי בתי הספר כבר סיפקו אפשרויות "פלוס" לתלמידים וממשיכים לעבוד על לוחות זמנים עקביים של "פלוס" בהמשך
הדרך .רוב בתי הספר אירחו אירועים בהם התלמידים נפגשו עם מוריהם ואספו חומרים .בתי ספר אחרים החלו לכלול בשעות
"פלוס" שלהם פעילויות חברתיות מעניינות כגון הקראות בקול .להזדמנויות האלה השפעה מצוינת הן על התלמידים הן על אנשי
הסגל.
תוך כדי תכנון הזדמנויות "פלוס" עקביות ושיטתיות ,אנו מבקשים מכל צוותי בית הספר להמשיך לדבוק בהנחיות בריאות
הציבור ולהבטיח גישה מלאה לתלמידים שנמצאים מחוץ למחוז ו/או נעזרים באוטובוסים בהגעה לבית הספר וממנו.
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בריאות ובטיחות
·
·

אנא הקפידו למלא את טופס הערכת הבריאות לפני שהילד/ה שלכם הולך/ת להיכנס לבניין בית הספר .את השאלות
לגבי הטופס ,כמו גם דאגות אחרות בנושאי בריאות ובטיחות ניתן להפנות לאחות בית הספר של הילד/ה שלכם.
כל בתי הספר והכיתות יעברו שדרוג מערכות אוורור עד לתאריך שנקבע לחזרה למתחמי בית הספר במתכונת
ההיברידית.

מעבר בין  RLAלRemotePlus-
כפי שתואר בשלב תכנון ,בסוף הסמסטר הראשון למשפחות תהיה ההזדמנות לשנות את מתכונת הלמידה של ילדיהן .ב2-
בנובמבר  2020המשפחות יקבלו הודעה מהמחוז עם מידע נוסף .אם תחליטו לשנות את מתכונת הלמידה של ילדיכם ,הם יתחילו
את השיבוץ שלהם ב 16-בנובמבר.
תוכלו להמשיך להתעדכן אודות תהליך החזרה לבית הספר באתר שלנו .כמו תמיד ,הבריאות והבטיחות של הקהילה שלנו
נמצאות בראש סדר העדיפויות בעת קבלת החלטות אלה ,ואנחנו מעריכים את הסבלנות שלכם בעוד שאנו ממשיכים לנווט את
הזמנים המשתנים האלה .אנחנו מתכוננים בהתלהבות לקבל בברכה את התלמידים שלנו בחזרה בבתי הספר ומצפים לשבועות
הבאים.
תודה,

Jim Marini
מפקח זמני
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