
 קהילת PSB יקרה,

 

 בהתייעצות עם גורמי בריאות הציבור ומומחים רפואיים, ב 9 במרץ הודיע נציב החינוך של מסצ'וסטס על מועדי החזרה חובה

 להדרכה אישית לסטודנטים: תלמידי K-5 חייבים לחזור עד ה -5 באפריל; אודות 6-8 סטודנטים חייבים לחזור עד 28 באפריל. אנו

 שמחים שבגלל מאמצי התכנון המוקפדים שלנו, תלמידי ברוקליין יחזרו ללמידה אישית מלאה לפני מועדים אלה. מסמך ההנחיה

 והמצגת הנציב יכולים ניתן למצוא באתרשל האינטרנטעדכון deseקורונה.כסטודנטים בבתי ספר בבית-בסיס לחזור למידת פן אלי

 הפנים מלאות, המודל ההיברידי הוראה לא יהיה זמין יותר עבור סטודנטים-K 8. תלמידים חייבים להשתתף בכול ב-אדם בבית

 שלהם בית ספר בסיסי ביתי או להשתתףלחלוטין

 

  כעת ניתן להשיג 8 סטודנטים השנה. משפחות המעוניינות להירשם לאקדמיה ללמידה מרחוק או לסגת ממנה יכולות לבקש שינוי

  כזה מהיום, יום שני, 15 במרץ עד יום שישי, מרץ. 19 בצהריים.

 

 תלמידים שבוחרים לשנות מודלים של למידה יקבלו אישור כי השינוי הוענק, כמו גם פירוט המיקום שלהם. מועדי היעד המחוזיים

 לתלמידים לתחילת השמתם החדשה בבית הספר הם ביום שני, 29 במרץ בכיתות K-5. 12, ואפריל לכיתות6-8. שימו לב לתאריכי

 ההתחלה עבור סטודנטים המבקשים לשנות למידה מודלים הם תאריכייעד,ואת המחוזי יאשר את התאריך לתחילת והשמה הרשמית

  של התלמיד שלך פעם הפרטים האלה הם סופיים.

 

 זהו סופית הזדמנות למשפחות להתאים את מודל הלמידה של הסטודנטים במהלך שנת לימודים זו. אם תבצע שינוי במודל הלמידה

  של ילדך בשלב זה, הם יישארו במודל למידה זה עד סוף שנת הלימודים.

 

 כאשר תקופת הבחירה נסגרת למשפחות, המחוז יודיע לבתי הספר על כל השינויים בהרשמתם. לאחר מכן, כל בית ספר יבדוק

 בקפידה ויכין מיקום לתלמידים בבתי הספר K-8 שלנו. בתי הספר יפנו ישירות לתלמידים / משפחות. עם מידע חדש על השמה

  כאשר הוא זמין.

 

  כיצד לבקש שינוי

 אם ברצונך לשנות את מודל הלמידה הנוכחי לילדך (להירשם או לסגת מהאקדמיה ללמידה מרחוק), מלא את הטופס המקושר בתיבה

 למטה עד יום שישי  19 במרץ בצהריים.אתה חייב לדעת את המספר המזהה המקומי של ילדכם (המפורטים בפורטל

 הורהבקשות,Aspen)כדי להשלים את התהליך הזה. ללא מספר ת.ז לא תטופלנה לבדיקה. למרבה הצער, אנחנו לא יהיו מסוגלים

 להכיל בקשות מאוחרות. עליך למלא טופס זה רק אם ברצונך לבקש שינוי לילדך (ים). אם אתה מרוצה מההשמה הנוכחית של ילדך,

 אל תמלא את הטופס. לחץ כאן ארן כיצד לגשת למספר הזהות המקומי של ילדך או ל- LASID.לבקשת

 

  מודל למידה הרשמה פתוחה

 לחץ כאןשינוי
 

 השלם את הסקר רק אם ברצונך לשנות את מודל הלמידה הנוכחי של ילדך. מלא טופס זה פעם אחת ל . כל ילד שעבורם אתה
 רוצה לעשות

 
● 

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/682/Parent%20Portal-%20Looking%20up%20Student%20ID.pdf
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/682/Parent%20Portal-%20Looking%20up%20Student%20ID.pdf
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/682/Parent%20Portal-%20Looking%20up%20Student%20ID.pdf
https://forms.gle/cSnHFfiT7NTKKwEd9
https://forms.gle/cSnHFfiT7NTKKwEd9


  

 אנו מבינים שאנו מבקשים שתקבל החלטות חשובות בנוגע לחינוך ילדיך בתוך תקופת חוסר וודאות. החלפת בתי ספר היא תהליך

 קשה לכל המעורבים, והצוות שלנו כאן כדי לתמוך בך בכל מעבר בין שני מודלי הלמידה שלנו. מצא פרטים נוספים על כל תהליך

  ההרשמה הפתוחה למטה.

 

  בכבוד רב,

 

  בתי ספר ציבוריים של ברוקליין

 

  מידע נוסף: תהליך

 ככזה, עלינו להקצות את התלמידים בקבוצות ובכיתות בכדי לשמור על מרחק חברתי מינימלי של בין מטר ל -6 רגל בכל הפיזיות.

 כיתות. אנו גם מחויבים להבטיח שכל כיתות מרוחקות ישמרו על יחסים מתאימים בין תלמידים למורים. על מנת ליישם הוראה אישית

 מלאה, על המחוז לשקול היטב את כל המיקומים לתלמידים המעוניינים לשנות מודלים למידה בשלב זה.

 

 עבור סטודנטים הנכנסים לאקדמיה ללמידה מרחוק (RLA), אנו נעשה כמיטב יכולתנו לשמור על תלמידים עם מורים ותלמידים. מבית

 הספר הבסיסי הביתי שלהם, אך לא ניתן להבטיח זאת. יתר על כן, בעוד אנו נעשה את מירב המאמצים בכדי להתאים את העדפת

  המטלות של תלמידים הנכנסים למודל האישי המלא,בקשות

 

 בהתאם לדרישות ההתרחקות החזיתית, או שתעלה על היכולת להוראה מרחוק יעילה ומשמעותית, המחוז יצייתהבא לפרוטוקול.

 

  מעבר לאקדמיה ללמידה מרחוק

  לסטודנטים שבוחרים לעזוב את בית הספר הבסיסי שלהם ולהיכנס ל- RLA לצורך הוראה מרחוק לחלוטין:

 

●Koboshi译 הסיני查看כפר击这נקודת 
●Klike la Pou .: האיטי קריאולי 
● 
 גישה כאן לרצות את התרגום היפני ידי לחיצה●
●한국어 번역 을 보시려면 여기 를 클릭 하십시오 :קוריאני 
● 
● 
●acceder a la traducción al 
●.Nhấn vào đây để truy cập bản dịch tiếng Việt :וייטנאמית es pañol 

  מיקום תרחיש

 ללימודי רה"א יירשמו ל- RLA. PSB יצטרך לפתוח-  כיתה מלאה של תלמידים באותה דרגת כיתות מבקשת לעבור

.RLA -מדור חדש בכיתה זו במסגרת ה  

 תלמיד מבית הספר הבסיסי מבקש להעביר ל ה- RLA, אך גודל

 הכיתה RLA גדול מדי עבור התלמיד האמור בקוהורטה עם

 תלמידים אחרים מאותו בית ספר בסיסי.

 התלמידים יירשמו ל- RLA. הצבת הכיתה עשויה-

 להיות עם קבוצה של תלמידים שלא בעיקר מבית

 הספר הבסיסי שלהם. המורה יכול להיות מבית ספר

https://forms.gle/E1vJXYCvpYjVw5mx8
https://forms.gle/E1vJXYCvpYjVw5mx8
https://forms.gle/E1vJXYCvpYjVw5mx8
https://forms.gle/E1vJXYCvpYjVw5mx8
https://forms.gle/E1vJXYCvpYjVw5mx8
https://forms.gle/E1vJXYCvpYjVw5mx8
https://forms.gle/NJVS44WwttAhdB1WA
https://forms.gle/NJVS44WwttAhdB1WA
https://forms.gle/XaGwwFq34JoyvVdZ9
https://forms.gle/WJje9eqoXPwL7MNV9
https://forms.gle/WJje9eqoXPwL7MNV9
https://forms.gle/8cS3zTdzjyKXV2Cn6
https://forms.gle/CbqtaF9w3oxL9PH56
https://forms.gle/CbqtaF9w3oxL9PH56
https://forms.gle/CbqtaF9w3oxL9PH56
https://forms.gle/CbqtaF9w3oxL9PH56


 

  

 בסיסי אחר.

 ניתן לשנות את משימות השיעורים לאחר 12 באפריל,-

 מאחר שיאושפו שינויים בצוות בכדי להבטיח שיעורים

 מרוחקים ישמרו על כישורים. . התלמיד te כדי יחסי

 מורה



  מעבר הדרכה מלאה פנים אל פנים בבסיס הבית הספר

 התלמיד רוצה לחזור מ RLA לבית הספר בסיס הביתה עם הוראה פנים אל פנים מלא:

 

 

 ממידע אישי מלא: מודלים אחרים

 

 ללמידה אקדמיה ללמידה מרחוק

 K-8 האקדמיה ללמידה מרחוק ( RLA) הוא בית הספר הזמני ה -9 של בתי הספר הציבוריים של ברוקליין שתוכנן ומופעל עקב

 מגיפת COVID-19. RLA פועל14:30 באותו לוח זמנים כמו בתי הספר K-8 שלנו (8:00 בבוקר -o) בימי שני, שלישי, חמישי, שישי;

 8:00 בבוקר - 12:00 ביום רביעי.) בית הספר מציע את אותה תכנית לימודיםלמידה וחוויותשכל תלמידי K-8 ברוקליין מקבלים אך

RLA בסביבת למידה מרוחקת לחלוטין. מקבלים הזדמנויות למידה סינכרוני אסינכרוני יומי. שימו לב כי כל הקורסים באמצעות 

  ייחשבו זיכויים בבית הספר הביתה הילד שלך.

 

 למידע נוסף על האקדמיה למידה מרחוק כאן.●

  בהנפקה  תרחיש

 בכיתה מלאה של התלמידים בתוך בית הספר הביתה בסיס

 ורמת כיתה מבקש לחזוראישי מלא

-  

-  

 התרחקות חברתית אך אין מספיק תלמידים למלא קטע כיתה

 שלם

 משפחות מקבלות הודעה כי הן עשויות להיכנס-

  להגרלה כדי לחזור לבית הספר בשכונה שלהן

 הגרלה תיקבע באופן עצמאי באמצעות מחולל מספרים-

  אקראיים

 כל המושבים הזמינים ביכולת הפיזית ימולאו-

 סטודנטים שאינם מקבלים מושב בהגרלה תישאר-

 המיקום הנוכחי שלהם עד מספר הגרלה נקרא *
 * הערה: לראות תרחיש מתחת

 Classe הים יעלה יכולת גופנית הרחקה חברתית אבל איןמספיק

  תלמידים כדי למלא מדור כיתה כולה  מקבל ולא מושב בהגרלת

 התלמיד היה להישאר מיקום הנוכחי עד מספר-

 ההגרלה נקרא

 התלמיד ייתכן שהציע משימה ספר לא-בשכונה עם-

 מרחב גדול יותר, אם הוא זמין, על מנת שיוכלו לקבל

 את ההזדמנות לגשת למודל פנים אל פנים מלא של

 ההוראה

 * הערה: תחבורה לא יסופק

 סטודנט הצעה להישאר RLA ידי בחירה לתקופה-

 סימון זו

 קבעו רשימת המתנה בבית הספר הביתי שלהם מי-

 עשוי לרצות להיכנס אישית באופן מלא אם יתפנה

RLA -מקום עקב נסיגות או תלמידים שיעברו ל 

https://sites.google.com/psbma.org/psbremotelearningacademy/home


 

 מרחוק רק אפשרות תיכון ברוקליין לתלמידי

BHS תקופת ההרשמה פתוחה אינו חל לתלמידים בתיכון ברוקליין, שימשיכו במודל הלמידה הנוכחי שלהם. נא לא לכלול אף תלמיד 

  בסקר המחוז K-8. כל בקשה לשינויים עבור תלמידי BHS, למודל מרוחק או לחזור למלוא - אדם, צריך להיעשות בדוא"ל

 

 

 בהמשך שנת הלימודים 2020-21 יש להשלים בקשה ולשלוח אותה למשרד להוראה ולמידה (OTL). לידיעתך, חינוך ביתי אינו שם

 נרדף לאף אחד ממודלי הלמידה שתוארו לעיל. לא ניתן לחנך את ילדיך בבית עד תוכנית למידה אושרה על ידי בתי הספר הציבוריים

.www.brookline.k12.ma.us/homeschool של ברוקליין. למידע נוסף, בקרו באתר 

 

 מידע נוסף: נוכחותנוכחות

 

  בהיעדרשבוחרות

  משפחותאפשרות לשנות מודלים למידה צפויות להשתתף בית הספר במודל הלמידה הנוכחי שלהם עד לתאריך ההתחלה שלהם.

 

 

http://www.brookline.k12.ma.us/homeschool

