
Prezada comunidade do PSB, 

 

Em consulta com autoridades de saúde pública e especialistas médicos, em 9 de março, o Comissário de Educação de 

Massachusetts anunciou as datas obrigatórias de retorno para instrução presencial para alunos: alunos do ensino 

fundamental e médio devem estar de volta em 5 de abril; gr ade 6-8 alunos devem estar de volta em 28 de abril. Estamos 

satisfeitos que, por causa de nossos cuidadosos esforços de planejamento, os alunos de Brookline voltarão ao aprendizado 

presencial completo antes desses prazos. O documento de orientação e a apresentação do Comissário podem pode ser 

encontrado nodo site de atualizaçãoDESE Coronavirus. À medida que os alunos em escolas domésticas voltam ao 

aprendizado totalmente presencial, o modelo híbrido de instrução não estará mais disponível para alunos do ensino 

fundamental e médio. escola em casa ou participar detotalmente 

 

 -8 alunos este ano agora estão disponíveis. As famílias que desejam se inscrever ou desistir da Academia de Ensino 

Remoto podem solicitar essa mudança a partir de hoje, segunda-feira, 15 de março a sexta-feira, março 19 ao 

meio-dia.  

 

Os alunos que optarem por mudar os modelos de aprendizagem receberão a confirmação de que a mudança foi concedida, 

bem como os detalhes de sua colocação. As datas previstas do distrito para os alunos começarem a sua nova colocação 

escolar são na- segundafeira, 29 de março nas séries K-5 , e 12 de Abril para as classes6-8. por favor, note que as datas de 

início para os estudantes que pedem para mudar aprendendo modelos são asdatas-alvo,e do Distrito irá confirmar a data 

de início oficial do aluno e colocação quando os detalhes forem finalizados.  

 

Esta é a final oportunidade para as famílias ajustarem o modelo de aprendizagem de seus alunos ao longo deste ano 

letivo. Se você fizer uma alteração no modelo de aprendizagem de seu filho neste momento, ele permanecerá 

neste modelo de aprendizagem até o final do ano letivo.   

 

Quando o período de seleção para as famílias terminar, o Distrito notificará a (s) escola (s) sobre todas as mudanças em 

suas matrículas. Cada escola analisará cuidadosamente e preparará as colocações para os alunos em nossas escolas K-8. 

As escolas entrarão em contato com os alunos / famílias diretamente Com novas informações de colocação, quando 

estiverem disponíveis.  

 

Como Solicitar uma Mudança  

Se você gostaria de mudar o modelo de aprendizagem atual para seu filho (matricular-se ou sair da Academia de 

Aprendizagem Remota), por favor, preencha o formulário com link na caixa abaixo até sexta-feira , 19 de março ao 

meio-dia. Você deve saber o número de identificação local do seu filho (listado no portal para pais de Aspen) para 

concluir este processo. Solicitações sem um número de identificação não serão processadas para análise. Infelizmente, não 

poderemos acomodar Qualquer pedido atrasado. Você só precisa preencher este formulário se desejar solicitar uma 

mudança para seu (s) filho (s). Se você estiver satisfeito com a colocação atual de seu filho, não preencha o 

formulário. Clique aqui para ler arn como acessar o número de identificação local do seu filho ou LASID. 

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


 

  

Entendemos que estamos pedindo que você tome decisões importantes sobre a educação de seu filho em meio a um 

período de incerteza. Mudar de escola é um processo difícil para todos os envolvidos, e nossa equipe está aqui para 

apoiá-lo em qualquer transição entre nossos dois modelos de aprendizagem. encontre detalhes adicionais sobre todo o 

processo de inscrição aberta abaixo.  

 

Atenciosamente,  

 

Public Schools of Brookline  

 

Informações Adicionais: Processo  

Como tal, devemos designar cuidadosamente os alunos a grupos e salas de aula para manter uma distância social mínima 

de 3-6 pés em todas as salas de aula físicas. Também continuamos empenhados em garantir que as aulas remotas 

mantenham proporções adequadas de aluno para professor. a fim de implementar o ensino presencial completo, o distrito 

deve considerar cuidadosamente todas as colocações para alunos que desejam mudar os modelos de aprendizagem neste 

momento. 

 

Para alunos que ingressam na Academia de Aprendizagem Remota (RLA), faremos o nosso melhor para manter os 

alunos com professores e alunos de sua escola base de origem, mas isso não pode ser garantido. Além disso, embora 

faremos todos os esforços para acomodar a preferência de matrícula dos alunos que ingressam no modelo presencial 

completo, os pedidos   

 

Modelo de aprendizagem Open Enrollment   

Clique aqui para solicitar uma alteração 
 

Preencha a pesquisa apenas se quiser fazer uma alteração no modelo de aprendizagem atual do seu filho. Preencha este 
formulário uma vez para . cada criança para a qual você deseja 
 

●  
● ponto 击 这 aldeia 查看 Chinês Koboshi Crealdeia 查看 Chinês Koboshi 译 
● Crioulo haitiano: Klike la a pouCrioulo haitiano: Klike la a pou 
●  
● aqui, acesse a tradução em japonês clicando em 
● Coreano: 한국어 번역 을 보시려면 여기 를 
●  
●  
● перí a cleder a cleder. traducción al 
● es pañol Vietnamita: Nhấn vào đây để truy cập bản dịch tiếng Việt. 

https://forms.gle/cSnHFfiT7NTKKwEd9
https://forms.gle/cSnHFfiT7NTKKwEd9
https://forms.gle/E1vJXYCvpYjVw5mx8
https://forms.gle/NJVS44WwttAhdB1WA
https://forms.gle/XaGwwFq34JoyvVdZ9
https://forms.gle/WJje9eqoXPwL7MNV9
https://forms.gle/8cS3zTdzjyKXV2Cn6
https://forms.gle/CbqtaF9w3oxL9PH56


requisitos de distanciamento ysical, ou irá exceder a capacidade para a instrução remota eficaz e significativa, o Distrito 

vai aderir ao protocoloremoto:. 

 

Mova para a Academia de Aprendizagem remoto  

Para os alunos que optam por deixar a sua escola de base e introduzir o RLA para instrução totalmente  

 

 

   

Cenário  Colocação  

Uma turma inteira de alunos no mesmo nível de ensino 

solicita transferência para o RLA.  

- Os alunos serão matriculados no RLA. O PSB 

precisará abrir uma nova seção nesse nível 

dedentro do RLA.   

ensinoUm aluno de uma escola local solicita transferência 

para O RLA, mas os tamanhos das turmas do RLA são 

muito grandes para o referido aluno em uma coorte com 

outros alunos dessa escola base. 

- Os alunos serão matriculados no RLA. A 

colocação da turma pode ser com um grupo de 

alunos que não são principalmente de sua escola 

base e o professor pode ser de uma escola local 

diferente. 

- As atribuições das aulas podem ser ajustadas 

novamente após 12 de abril, conforme as 

mudanças de equipe são confirmadas para 

garantir que as classes remotas mantenham um 

proporção aluno / professor. 



Mover para a  

instrução presencial completa na escola base local O aluno deseja retornar do RLA para a escola base local com instrução 

integral presencial: 

 

 

Informações adicionais: Outros modelos de 

 

aprendizagem Remote Learning Academy 

Cenário   Colocação  

Uma turma completa de alunos em uma escola base local 

e nível de série pedidos para retornar aopresencial 

completo 

-   

-   

distanciamento social, mas não há alunos suficientes 

para preencher toda uma seção de classe As 

- famílias são notificadas de que podem entrar em 

uma loteria para retornar à escola do bairro.  

- Uma loteria será determinada de forma 

independente por meio de um gerador de 

números aleatórios.  

- Todas as vagas disponíveis dentro da capacidade 

física serão preenchidas 

- Os alunos que não recebem uma vaga na loteria 

permaneceriam em sua colocação atual até que o 

número da loteria seja chamado * 
* Observação: veja o cenário abaixo 

Classe s irá exceder a capacidade física para o 

distanciamento social, mashá não  alunos suficientes para 

preencher uma seção classe inteira e  não recebem um 

assento na loteria  

- O estudante ficaria na colocação atual até que o 

número de loteria é chamado 

- O estudante pode ser oferecido uma atribuição 

para uma escola fora da vizinhança com mais 

espaço, se disponível, para que eles possam ter a 

oportunidade de acessar o modelo de ensino 

presencial completo 

* Observação: transporte não seria fornecido 

- Oferecer ao aluno a permanência no RLA por 

opção para este bimestre 

- Estabelecer uma lista de espera em sua escola de 

origem de quem pode querer entrar na íntegra 

presencial, caso haja vaga disponível devido a 

desistências ou alunos mudando para o RLA da 

presencial completa 



A K-8 Remote Learning Academy ( RLA) é a 9ª escola temporária das Escolas Públicas de Brookline projetada e operada 

devido à pandemia COVID-19. RLA opera no mesmo horário que nossas escolas K-8 (8h00 - 14h30) n Segunda, terça, 

quinta e sexta-feira; 8h00 - 12h00 na quarta-feira.) A escola oferece o mesmo currículo eaprendizagem experiências 

deque todos os alunos K-8 Brookline recebem, mas em um ambiente de aprendizagem completamente remoto. receber 

oportunidades de aprendizagem síncronos e assíncronos diárias. por favor, note que todos os cursos realizados através 

RLA contarão como créditos em casa escola do seu filho.  

 

● Saiba mais sobre a Academia de aprendizagem remoto aqui. 

 

remoto única opção parado ensino médio Brookline alunos 

o período de inscrição aberta não se aplica para os alunos da Brookline High School, que continuarão em seu modelo de 

aprendizagem atual. Não inclua nenhum aluno do BHS na pesquisa do distrito K-8. Quaisquer solicitações de mudanças 

para os alunos do BHS, seja para um modelo remoto ou para um retorno completo - pessoa, deve serpor e-mail para  

 

 

O restante do ano letivo de 2020-21 deve preencher um formulário e enviá-lo para o Escritório de Ensino e 

Aprendizagem (OTL). Observe que a educação domiciliar não é sinônimo de nenhum dos modelos de 

aprendizagem descritos acima. Seu filho não pode ser educado em casa até um plano de aprendizagem foi aprovado 

pelas Escolas Públicas de Brookline. Para obter mais informações, visite www.brookline.k12.ma.us/homeschool. 

 

Informações Adicionais:Frequência 

 

Ausências deAs  

famílias que selecionam uma opção para mudar os modelos de aprendizagem devem comparecer escola em seu modelo de 

aprendizagem atual até a data de início ter sido confirmada Todas as regras de frequência atuais sobre ausências 

justificadas e não justificadas permanecem em vigor.  

 

 

https://sites.google.com/psbma.org/psbremotelearningacademy/home
http://www.brookline.k12.ma.us/homeschool

