
Prezada comunidade do PSB, 

 

Estamos escrevendo para lembrá-lo do prazo de amanhã, sexta-feira, 19 de março ao meio-dia parafamílias que 

desejam se inscrever ou se retirar da Remote Learning Academy.   

 

Preencha a pesquisa apenas se quiser fazer uma mudança no modelo de aprendizagem atual de seu filho. Preencha este 
formulário uma vez para cada criança para quem deseja fazer uma mudança. 
  

Dois itens a serem observados: 

 

1. Os alunos atualmente matriculados no modelo híbrido que desejam participar do modelo full-in person não 

precisam responder à pesquisa. Quando o distrito muda para um modelo full-in-person para o nível de série do 

seu aluno, todos os alunos matriculados no modelo híbrido serão automaticamente matriculados para comparecer 

pessoalmente por cinco dias inteiros. 

 

2. Esta é a final inscrição aberta em todo o distrito oportunidade de para as famílias solicitarem um ajuste no modelo 

de aprendizagem de seus alunos durante este ano acadêmico. Se você fizer uma mudança no modelo de 

aprendizagem de seu filho neste momento, nossas escolas prevêem que os alunos permanecerão neste modelo de 

aprendizagem até o final do ano letivo.   

 

Os pais ou responsáveis que posteriormente desejam que seu aluno mude do modelo remoto para o modelo 

presencial após o período de inscrição aberta em todo o distrito devem estar cientes de que o distrito pode exigir 

um período de transição razoável para acomodar alunos adicionais. Faremos o nosso melhor para acomodar as 

transições rapidamente, mas observe que pode levar de quatro a seis semanas para os alunos começarem suas 

novas colocações. Os pais ou responsáveis que desejam que seus alunos mudem do modelo presencial para o 

remoto também devem prever uma colocação razoável e um período de transição. Qualquer solicitação de 

mudança de modelo subsequente feita após sexta-feira, 19 de março, deve ser enviada por meio de 

notificação por escrito ao Escritório de Registro e Inscrição em matricula@psbma.org.  

 

Observe que todas as decisões de colocação de alunos após a janela serão feitas caso a caso, conforme descrito 

pelos procedimentos abaixo. 

 

Consulte as informações detalhadas sobre o processo e as instruções na mensagem original copiada abaixo. 

 

Como Solicitar uma Mudança  

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

Academy), preencha o formulário com link no quadro 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. Os 
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pedidos sem um número de identificação não serão processados para revisão. Infelizmente, não seremos capazes de 

atender a quaisquer pedidos atrasados. Você só precisa preencher este formulário se quiser solicitar uma mudança para 

seu (s) filho (s). Se você está satisfeito com a colocação atual de seu filho, não preencha o formulário. Clique aqui 

para saber como acessar o número de identificação local ou LASID do seu filho. 

 

  

 

Informações Adicionais: Processo  

Ao considerarmos o ajuste das colocações dos alunos, a saúde e a segurança de toda a comunidade escolar continuam a 

ser nossa prioridade. Como tal, devemos designar cuidadosamente os alunos para grupos e salas de aula para manter uma 

distância social mínima de 3-6 pés em todas as salas de aula físicas. Também continuamos comprometidos em garantir 

que todas as aulas remotas mantenham uma relação aluno-professor apropriada. A fim de implementar o ensino 

presencial completo, o distrito deve considerar cuidadosamente todas as colocações de alunos que desejam mudar os 

modelos de aprendizagem neste momento. 

 

Para os alunos que ingressam na Remote Learning Academy (RLA), faremos o possível para manter os alunos com 

professores e alunos de sua escola base, mas isso não pode ser garantido. Além disso, embora façamos todos os esforços 

para acomodar a preferência de atribuição dos alunos que ingressam no modelo totalmente presencial, as solicitações não 

podem ser garantidas.   

 

No caso de todas as salas de aula físicas para uma série específica em qualquer escola K-8 estarem lotadas devido a 

requisitos de distanciamento físico, ou excederem a capacidade para instrução remota efetiva e significativa, o Distrito irá 

aderir ao seguinte protocolo. 

 

Inscrição aberta de modelo de aprendizagem   

Clique aqui para solicitar uma mudança. 
 

Complete a pesquisa apenas se quiser fazer uma mudança no modelo de aprendizagem atual de seu filho. Preencha este 
formulário uma vez para cada criança para quem deseja fazer uma mudança. 
 

● Árabe: الرجاء الضغط هنا للترجمة العربیة. 
● Chinês: 点击 这里 查看 中文 翻译 
● Crioulo haitiano: Klike la a pou tradiksyon kreyòl ayisyen an. 
● Hebraico: אנא לחץ כאן לצפייה במסמך בעברית 
● japonês:ここをクリックし 
● coreano: 한국어 번역 을 보시려면 여기 를 클릭 하십시오 
● Português: Clique aqui para uma Tradução in english. 
● Russo: Нажмите здесь, чтобы получить доступ к русскому 
переводу. 

● Espanhol: Haga clic aquí para acceder a la traducción al español 
● Vietnamita: Nhấn vào đây để truy cập bản dịch tiếng Việt. 
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Mover para a Academia de Aprendizado Remoto  

Para alunos que optam por deixar sua escola base e entrar no RLA para instrução totalmente remota:  

 

 

   

Cenário  Colocação em  

Uma turma inteira de alunos no mesmo nível de série 

solicita transferência para o RLA.  

- Os alunos serão matriculados no RLA. O PSB 

precisará abrir uma nova seção naquele nível de 

ensino dentro do RLA.   

Um aluno da escola local solicita transferência para o 

RLA, mas as turmas do RLA são muito grandes para o 

referido aluno em uma coorte com outros alunos dessa 

escola local. 

- Os alunos serão matriculados no RLA. A 

colocação da classe pode ser com um grupo de 

alunos que não sejam principalmente de sua 

escola local 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 uma 

proporção adequada de alunos por professor. 



Mover para  

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

integral presencial: 

 

 

cenário   Colocação em  

Uma turma completa de alunos em uma escola base local 

e solicitações de nível de série para retornar 

integralmente -aprendizagem pessoal. 

- O PSB pode precisar considerar a abertura de 

uma seção adicional para aquele nível de ensino 

na escola básica.  

- Os alunos podem ser colocados em uma nova 

seção ou integrados a uma seção existente.  

As aulas vão exceder a capacidade física para o 

distanciamento social, mashá nãoalunos suficientes para 

preencher toda umaseção classe 

- Famíliassão notificados de que eles podem entrar 

em um sorteio para retornar à sua vizinhança 

escola  

- Um sorteio será determinado de forma 

independente através de um gerador de números 

aleatórios  

- Todos os assentos disponíveis dentro da 

capacidade física será preenchida. 

- Os alunos que não recebem uma vaga na loteria 

permanecerão em sua colocação atual até que o 

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

As aulas excederão a capacidade física para 

distanciamento social, mas não há alunos suficientes para 

preencher uma seção de 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 não-bairro com mais espaço, se 

disponível, para que possam têm a oportunidade 

de acessar o modelo completo na pessoa de 

instrução 

* Nota: o transporte não seriam fornecidos 

- estudante oferta para permanecer no RLA por 

opção para este bimestre 

- Estabeleça uma lista de espera em sua escola de 

origem de quem pode querer entrar totalmente 

em pessoa caso haja vaga disponível devido a 

desistências ou alunos mudando para RLA de 

forma presencial 



 

 

 

 

 

Informações adicionais: Outros modelos de aprendizagem 

 

remotos Academia de AprendizagemAcademia de Aprendizagem 

ARemota K-8 (RLA) é a nona escola temporária das Escolas Públicas de Brookline projetada e operada devido à 

pandemia COVID-19. O RLA opera no mesmo horário que nossas escolas K-8 (8h00 - 14h30 na 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. Os alunos RLA 

recebem diariamente oportunidades de aprendizagem síncronas e assíncronas. Observe que todos os cursos realizados 

por meio do RLA contarão como créditos na escola domiciliar de seu filho.  

 

● Saiba mais sobre a Remote Learning Academy aqui. 

 

Opção apenas remota paraBrookline High School alunos da 

O período de inscrições abertas não se aplica a alunos da Brookline High School, que continuarão em seu modelo de 

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

para alunos do BHS, seja para um modelo remoto ou para retornar totalmente em pessoa, devem ser feitas por e-mail 

para Hal Mason, Diretor Assistente da Escola: hal_mason @ psbma.org. 

 

Homeschooling 

famílias que desejam retirar o seu aluno (s) a partir de PSB e homeschool sua criança (s) para o restante do ano letivo 

2020-21 deve preencher um requerimento e enviá-lo ao Departamento de Ensino e Aprendizagem (OTL). Observe que 

o ensino doméstico não é sinônimo de nenhum dos modelos de aprendizagem descritos acima. Seu filho não pode 

estudar em casa até que um plano de aprendizagem seja aprovado pelas Escolas Públicas de Brookline. Para obter mais 

informações, visite www.brookline.k12.ma.us/homeschool. 

 

Informações adicionais:frequência 

 

Ausências deAs  

famílias que selecionarem uma opção para alterar os modelos de aprendizagem deverão frequentar a escola em seu 

modelo de aprendizagem atual até que sua data de início seja confirmada. Todas as regras de comparecimento atuais 

sobre ausências justificadas e não justificadas permanecem em vigor.  
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