
 קהילת PSB יקרה,

 

 אנו כותבים להזכירכם את המועד האחרון מחר, יום שישי, 19 במרץ בצהריים עבורFamiliesהמעוניינים להירשם או לסגת מן

  האקדמיה למידהמרחוק.

 

 השלם את הסקר רק אם ברצונך לשנות את מודל הלמידה הנוכחי של ילדך. מלא טופס זה פעם אחת לכל ילד שעבורו ברצונך לעשות
 שינוי.

  

 שני פריטים ראויים לציון:

 

 סטודנטים שנרשמים כיום למודל ההיברידי המעוניינים להשתתף במודל המלא של האדם אינם צריכים להשלים את הסקר.1.

 כאשר המחוז עובר למודל של אדם מלא לרמת הציון של התלמיד שלך, כל התלמידים שנרשמים למודל ההיברידי יירשמו

 באופן אוטומטי להשתתף באופן אישי במשך חמישה ימים מלאים.

 

 זה הגמר הרשמה פתוחה לרובע המחוזי הזדמנות למשפחות לבקש התאמה למודל הלמידה של הסטודנטים שלהם במהלך2.

 שנת הלימודים האקדמית הזו. אם אתה מבצע שינוי במודל הלמידה של ילדך בשלב זה, בתי הספר שלנו צופים שהתלמידים

  יישארו במודל הלמידה הזה עד סוף שנת הלימודים האקדמית.

 

 הורים או אפוטרופוסים המעוניינים בהמשך לעבור את תלמידם ממודל מרוחק למודל אישי לאחר תקופת ההרשמה הפתוחה

 במחוז, צריכים להיות מודעים לכך שהמחוז עשוי לדרוש תקופת מעבר סבירה כדי להכיל תלמידים נוספים. אנו נעשה כמיטב

 יכולתנו כדי להתאים למעברים במהירות, אך שימו לב כי עשויים לחלוף ארבעה עד שישה שבועות עד שהסטודנטים יתחילו

 את מיקומם החדש. הורים או אפוטרופוסים המעוניינים לעבור את תלמידיהם מדגם אישי למרוחק, צריכים גם הם לצפות

 למיקום סביר ומעבר סביר. כל בקשות לשינוי המודל שלאחר מכן לאחר יום שישי, 19 במרץ, יש הוגשולהגיש על ידי מתן

.roll@psbma.orgהודעה בכתב למשרד הרישוםבכתובת וההרשמה  

 

 שים לב כי כל החלטות השמת התלמידים המוצבות לאחר החלון יתקבלו על בסיס כל מקרה לגופו, כמתואר בנוהלים שלהלן.

 

 אנא ראה מידע מפורט אודות התהליך וההוראות בהודעה המקורית שהועתקה להלן.

 

  כיצד לבקש שינוי

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

 בתיבה למטה עד יום שישי, 19 במרץ בצהריים. עליך לדעת מספר תעודת הזהות המקומית של ילדכם (המפורטים בפורטל

 הורהAspen)כדי להשלים את התהליך הזה. בקשות ללא מספר תעודת זהות לא יעובדו לבדיקה. למרבה הצער, לא נוכל להכיל

 בקשות מאוחרות. עליך למלא טופס זה רק אם ברצונך לבקש שינוי לילדך. אם אתה מרוצה מהמיקום הנוכחי של ילדך, אל תמלא את

.LASID -הטופס. לחץ כאן כדי ללמוד כיצד לגשת למספר הזהות המקומי של ילדך או ל 

 

  מודל למידה הרשמה פתוחה
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  מידע נוסף: תהליך

 כשאנחנו שוקלים להתאים את מיקומי התלמידים, הבריאות והבטיחות של קהילת בתי הספר כולה ממשיכה להיות בראש סדר

 העדיפויות שלנו. ככזה, עלינו להקצות תלמידים בקפידה לכיתות ולכיתות כדי לשמור על מרחק חברתי מינימלי של בין 3 - 6 מטר בכל

 הכיתות הפיזיות. אנו גם נשארים מחויבים להבטיח כי כל השיעורים המרוחקים מקיימים 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 תלמידים שנכנסים לאקדמיה ללמידה מרחוק (RLA), אנו נעשה כמיטב יכולתנו לשמור על תלמידים עם מורים ותלמידים מבית

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

  של סטודנטים הנכנסים למודל האישי המלא, לא ניתן להבטיח בקשות.

 

 במקרה שכל הכיתות הפיזיות לכיתה ספציפית בכל בית ספר K-8 נמצאות בתפוסה עקב דרישות התרחקות פיזית, או יעלו על יכולת

 הדרכה 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:

 

 לחץ כאן לבקשת שינוי
 

 השלם את הסקר רק אם ברצונך לשנות את מודל הלמידה הנוכחי של ילדך. מלא טופס זה פעם אחת לכל ילד שעבורו ברצונך
 לעשות שינוי.

 
 ערבית: الرجاء الضغط هنا للترجمة العربیة.●
●点击 这里 查看 中文 翻译 :סינית 
●.Klike la a pou tradiksyon kreyòl ayisyen an :קריאולית האיטי 
 עברית: אנא לחץ כאן לצפייה במסך בעברית●
●こ こ を ク リ ッ ク し て 日本語 の 訳 に ア ク セ ス し て く だ さ い :יפנית 
●한국어 번역 을 보시려면 여기 를 클릭 하십시오 :קוריאנית 
●.Clique aqui para a tradução em português :פורטוגזית 
●Нажмите здесь, чтобы получить доступ к русскому :רוסית 

.переводу 
●Haga clic aquí para acceder a la traducción al español :ספרדית 
●.Nhấn vào đây để truy cập bản dịch tiếng Việt :וייטנאמית 

  מיקום תרחישים

 לתלמידייירשמו ל- RLA. PSB תצטרך לפתוח קטע- כיתה מלאה של תלמידים באותה דרגת כיתה מבקשת
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RLAלעבור  .RLA -חדש ברמת כיתה זו במסגרת ה  

 תלמיד מבית הספר הבסיסי הביתי מבקש לעבור ל- RLA, אך

 מידות הכיתה RLA גדולות מדי עבור התלמיד האמור בקבוצה

 עם תלמידים אחרים מאותו בית ספר בסיסי

 התלמידים יירשמו ל- RLA. השמה בכיתה עשויה-

 להיות עם קבוצה של תלמידים שלא בעיקר מבית

 הספר הבסיסי שלהם והמורה יכול להיות מבית ספר

 בסיסי אחר.

 מטלות הכיתה עשויות להיות מותאמות שוב לאחר 12-

 באפריל מאחר שיאושרו שינויים בצוות בכדי להבטיח

 שיעורים מרוחקים ישמרו על יחסי תלמיד מתאימים

 למורים.



  לעבורהספר הבסיסי הבית

 להדרכה אישית מלאה בביתהתלמיד רוצה לחזור מ- RLA לבית הספר הבסיסי עם הוראה אישית מלאה:

 

 

 

 

 

 

 

 מידע נוסף: מודלים למידה אחרים

 

 מרוחקים האקדמיה ללמידה האקדמיה ללמידה

  מיקום  תרחיש

 כיתה מלאה של תלמידים בבתי ספר בסיסיים ובבית כיתה

 מבקשת לחזור למלא ב -לימוד אישי.

 ייתכן ש- PSB תצטרך לשקול לפתוח קטע נוסף לרמה-

  זו בכיתה בבית הספר הבסיסי.

 ניתן להציב את התלמידים במדור חדש או להשתלב-

  בחלק הקיים.

 השיעורים יחרגו מהיכולת הפיזית להתרחקות חברתית, אך אין

 מספיק תלמידים למלא קטע כיתה שלם.

 משפחות מקבלות הודעה כי הן עשויות להיכנס-

  להגרלה בכדי לחזור לבית הספר השכונתי שלהן

 הגרלה תיקבע באופן עצמאי באמצעות מחולל מספרים-

  אקראיים

 כל המושבים הזמינים במסגרת היכולת הפיזית ימלאו-

 סטודנטים שלא יקבלו מקום בהגרלה ישארו במיקומם-

 הנוכחי עד שייקרא מספר הגרלה *
 * הערה: ראה תרחיש להלן

 השיעורים יעלו על יכולת פיזית להתרחקות חברתית אך אין

 מספיק תלמידים למלא סעיף מחלקה שלמה  מקבלים ולא

  מושב בהגרלה

 התלמיד היה להישאר המיקום הנוכחי עד מספר-

 הגרלה נקרא

 התלמיד ייתכן שיציעו משימה לבית ספר שאינו-

 בשכונה עם מרחב גדול יותר, אם הוא זמין, כך שהם

 עשויים יש אפשרות לגשת למודל ההוראה האישי

 המלא

 * הערה: הסעה לא תינתן

 להציע לתלמיד להישאר ב- RLA לפי בחירה לתקופת-

 ציון זו

 הקים רשימת המתנה בבית הספר הביתי שלהם אשר-

 ירצו להיכנס באופן אישי במידהעקב נסיגה או תלמידים

 שיעברו ל- והמקום יתפנהRLA ממלואו באופן אישי



COVID-19. RLA היא בית הספר הזמני ה -9 של בתי הספר הציבוריים של ברוקליין שתוכנן ומופעל עקב מגיפת (K-8 (RLA מרחוק 

 פועל באותו לוח זמנים כמו בתי הספר K-8 שלנו (8:00 בבוקר - 14:30 ביום שני, שלישי, חמישי, שישי; 8:00 בבוקר - 12:00 בערב

 רביעי.) בית הספר מציע את אותה תוכנית לימודים.למידה וחוויותשכל תלמידי K-8 ברוקליין זוכים להם אך בסביבת למידה מרוחקת

RLA מקבלים הזדמנויות למידה סינכרוניות ואסינכרוניות מדי יום. לידיעתך, כל הקורסים שנלמדים באמצעות RLA לחלוטין. תלמידי 

  יחשבו כנקודות זכות בבית הספר של ילדך.

 

 למידע נוסף על האקדמיה ללמידה מרחוק כאן.●

 

 מרחוק האפשרות היחידה עבורתיכון ברוקליין תלמידי

 תקופת ההרשמה פתוחה אינה חלה על סטודנטים ברוקליין תיכון, אשר תמשיך במודל הלמידה הנוכחית שלהם. נא לא לכלול

 סטודנטים לתואר BHS בסקר K-8 המחוזי. כל בקשה לשינויים עבור תלמידי BHS, במודל מרוחק או לחזרה אישית באופן אישי,

.hal_mason @ psbma.org :צריכה להישלח באמצעות דוא"ל להאל מייסון, עוזר ראש בית הספר 

 

 חינוך ביתי

 משפחותהמעוניינות להוציא את תלמידיהם / ות מ- PSB ולחנך ביתית את ילדיהם / יתים למשך שארית שנת הלימודים 2020-21,

 חייבים למלא בקשה ולשלוח אותה למשרד להוראה ולמידה (OTL). לידיעתך, חינוך ביתי אינו שם נרדף לאף אחד ממודלי הלמידה

 שתוארו לעיל. לא ניתן לחנך את ילדיך עד אשר תוכנית לימוד אושרה על ידי בתי הספר הציבוריים של ברוקליין. למידע נוסף, בקרו

.www.brookline.k12.ma.us/homeschool באתר 

 

 מידע נוסף: נוכחותנוכחות

 

  בהיעדר

 משפחות שיבחרו באפשרות לשנות מודלים של למידה, צפויות ללמוד בבית הספר במודל הלמידה הנוכחי שלהן עד לאישור תאריך

  התחלתן. כל כללי הנוכחות הנוכחיים בנוגע להיעדרויות מואצות ובלתי מצטערות נותרים בעינם.
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