הורים/אפוטרופוסים יקרים,
אנו שמחים לבשר כי ההרשמה לתוכנית הקיץ האוניברסלית  2021נפתחה כעת!
תוכנית הקיץ האוניברסלית ) (Universal Summer Program, USPתספק לכל התלמידים הנכנסים בספטמבר  2021לכיתות א'-ח' בPublic-
 Schools of Brooklineאת ההזדמנות לעסוק בלמידה מונחת פרויקטים תוך תמיכה בהעשרה חברתית-רגשית ואקדמית .מטרתנו היא לאפשר לתלמידים
לחדד את כישוריהם תוך שמירה על חוויית למידה אינטראקטיבית ,מהנה ומלאת חיים .צוותי תלמידים יעסקו בפרויקט קהילתי אחד בכל מחצית .התוכנית
תקוים במתכונת פרונטלית ותורכב משתי מחציות של שבועיים ימים כל אחת אשר יתקיימו בימים שני עד שישי מ 6-עד  16ביולי ומ 19-עד  30ביולי
 .2021השיעורים יתקיימו מ 8:45-עד  11:45בבוקר בבית הספר .Florida Ruffin Ridley School
לתלמידים יש את האפשרות להשתתף במחצית א' )מ 6-עד  16ביולי( ,או מחצית ב' )מ 19-עד  30ביולי( ,או בשתי המחציות )מ 6-עד 30
ביולי(.
מחצית א':

מ 6-עד  16ביולי 2021

מחצית ב':

מ 19-עד  30ביולי 2021

מחציות א' וב'

מ 6-עד  30ביולי 2021

התוכנית כולה מוגשת בחינם לכלל התלמידים המשתתפים!
בכל שיעור ישתתפו עד  15תלמידים .ארוחת בוקר וצהרים יהיו זמינות לתלמידים המשתתפים .ארוחת הבוקר תוגש מ 8:15-עד  8:45בבוקר וארוחת
הצהריים תוגש מ 11:45-עד  12:30בצהריים.
בנוסף לתוכנית הבוקר נציע אופציה לשיעורי העשרה בתשלום בשעות אחר הצהריים .תוכנית הצהרון תאורגן על ידי משרד החינוך למבוגרים ולקהילה
של  .Brooklineמידע על תוכנית הצהרון יפורסם בקרוב.
לתשומת ליבם של התלמידים אשר זכאיים להתקבל לתוכנית שנת הלימודים המורחבת ) (ESYכחלק משירותי החינוך המיוחדים המסופקים להם ,ישנה
חפיפה במועדי ושעות של התוכניות .בעודנו ממליצים לכל התלמידים הזכאיים לכך להשתתף בתוכנית  ESYכדי לשמר את כישוריהם ,אנו מכירים בכך
שמשפחות אחדות עשויות לעדיף שתלמידיהן ישתתפו בתוכנית  USPאו בחלקה .שימו לב כי לא תתקיים השלמת שירותים כדי לפצות על היעדרות מ-
 ESYעקב השתתפות ב.USP-
אם ברצונכם לרשום את ילדכם בתוכנית  ,USPמלאו את טופס הרישום ל USP-המקוון עד  17במאי .2021
אנו מצפים לקבל בברכה את ילדיכם לתוכנית הקיץ האוניברסלית של  !2021אם יש לכם שאלות אנא אל תהססו לפנות אלינו בכתובת
 universalsummerprogram@psbma.orgאו עיינו במסמך השאלות הנפוצות שלנו על ידי לחיצה כאן.
בברכה,
צוות תוכנית הקיץ האוניברסלית

Public Schools of Brookline

תוכנית הקיץ האוניברסלית
קיץ 2021

שאלות נפוצות )(FAQ
 .1האם תוכנית הקיץ האוניברסלית ) (Universal Summer Program, USPפתוחה לכל התלמידים?
כל התלמידים הלומדים ב Public Schools of Brookline-אשר מתחילים ללמוד בכיתות א'-ח' בספטמבר  2021זכאים להשתתף בתוכנית
הקיץ האוניברסלית.
 .2האם תלמיד יכול להשתתף בחלק של מחצית של ?USP
לא .על התלמידים להתחייב להשתתף בכל המחצית שתמשך שבועיים ימים בשל המודל השיתופי מונחה-הפרויקטים .התלמידים יכולים
להשתתף במחצית א' :מ 6-עד  16ביולי; מחצית ב' :מ 19-עד  30ביולי; או בשתי המחציות  :מ 6-עד  30ביולי.
.
 .3האם קיימת אופציית השתתפות מרחוק?
לא .התוכנית תוערך באופן פרונטלי בלבד בבית הספר .Florida Ruffin Ridley School
 .4האם ארוחות בוקר וצהרים מוגשות חינם לכל התלמידים?
כן.
 .5מה הם זמני הגעה ואיסוף?
הגעה:
עבור תלמידים שרוצים לאכול ארוחת בוקר בבית הספר ,שעת ההגעה היא  8:15בבוקר.
עבור תלמידים שאינם אוכלים ארוחת בוקר בבית הספר ,ההגעה מתחילה בשעה  .8:35התוכנית מתחילה רשמית ב.8:45-
זמן איסוף
עבור תלמידים שמעוניינים לאכול ארוחת צהרים בבית הספר ,שעת האיסוף .12:30
עבור תלמידים שמעוניינים לקחת את ארוחת הצהריים הביתה או לא משתתפים בתוכנית ארוחות הצהריים ,שעת האיסוף היא .11:45
 .6האם תתקיים הסעה?
שירותי הסעה יינתנו לתלמידים המתגוררים בבוסטון ונרשמים לתוכנית  METCOשל .Brookline
 .7האם יש פעילויות צהרון אחרות עבור ילדי/ילדתי לאחר תוכנית הקיץ האוניברסלית?
כן ,נציע לכל משפחות  USPתוכנית העשרה בשעות אחר הצהריים המנוהלת על ידי משרד החינוך למבוגרים ולקהילה של .Brookline
תוכנית זו תהיה כרוכה בתשלום והתקיים בבית הספר  .Florida Ruffin Ridley Schoolצוות  USPיעביר את התלמידים למסגרת הצהרון
שלהם .מידע נוסף על אפשרות צהרון זו יפורסם בקרוב.
 .8מה אם הילד/הילדה שלי גם הוזמן/ה להשתתף בתוכנית  ,ESYפרויקט  ,Discoveryאו אקדמית ?STAR
לתשומת ליבם של התלמידים שזכאיים להתקבל לתוכנית שנת הלימודים המורחבת ) (ESYכחלק משירותי החינוך המיוחדים המסופקים להם
 ,ישנה חפיפה במועדי ושעות תוכנית  .USPבעודנו ממליצים לכל התלמידים הזכאיים לכך להשתתף בתוכנית  ESYכדי לשמר את
כישוריהם ,אנו מכירים בכך שמשפחות אחדות עשויות לעדיף שתלמידיהן ישתתפו בתוכנית  USPאו בחלקה .שימו לב כי לא תתקיים
השלמת שירותים כדי לפצות על היעדרות מ ESY-עקב נוכחות ב.USP-
לתשומת ליבם של התלמידים שזומנו להשתתף בפרויקט  ,Discoveryהמועדים והשעות של התוכנית  USPחופפים .לכן משפחות יכולות
לבחור בין הפרויקט  Discoveryלבין התוכנית .USP
לתשומת ליבם של התלמידים המשתתפים בשבועות  1ו 2-של אקדמיית  ,STARמועדים אלה חופפים עם מחצית ב' של  .USPלתלמידים
שנרשמו לשבועות  ,4 ,3ו/או  5של אקדמיית  STARאין כל חפיפה עם התוכנית  USPוהם יהיה מסוגלים להשתתף הן בתוכנית  USPהן
באקדמיית .STAR

על התלמידים המשתתפים בתוכנית  USPלהתחייב לנוכחות למשך השבועיים של המחצית)ות( לה/ן הם נרשמו בשל אופי הפרויקט
הקבוצתי.

טופס הרשמה לתוכנית הקיץ האוניברסלית של PSB
תודה על התעניינותכם בתוכנית הקיץ האוניברסלית )  (Universal Summer Program, USPשל  .Brooklineתוכנית
הקיץ האוניברסלית תספק לכל התלמידים המתחילים ללמוד בספטמבר  2021בכיתות א'-ח' בPublic Schools of-
 Brooklineאת ההזדמנות לעסוק בלמידה מונחת פרויקטים התומכת בהעשרה חברתית-רגשית ואקדמית .מטרתנו היא לאפשר
לתלמידים לחדד את כישוריהם תוך שמירה על חוויית למידה אינטראקטיבית ,מהנה ומלאת חיים .צוותי תלמידים יעסקו בפרויקט
קהילתי אחד במהלך כל שבועיים .התוכנית תקוים במתכונת פרונטלית ותפרש על שתי מחציות של שבועיים ימים אשר יתקיימו
בימים שני עד שישי מ 6-עד  16ביולי ומ 19-עד  30ביולי  .2021השיעורים יתקיימו מ 8:45-עד  11:45בבוקר בבית הספר
 .Florida Ruffin Ridley Schoolלתלמידים יש את האפשרות להשתתף במחצית א' )מ 6-עד  16ביולי( ,או מחצית ב'
)מ 19-עד  30ביולי( ,או בשתי המחציות )מ 6-עד  30ביולי(.
אנא מלאו את כל הסעיפים המתאימים של טופס הרשמה זה כדי להשלים את ההרשמה של ילדכם/ילדתכם .אם אתם רושמים
יותר מילד אחד לתוכנית ,לחצו על הכפתור "שליחת משוב נוסף" )" ("Submit Another Responseבסוף טופס זה .יש
למלא טופס הרשמה נפרד עבור כל ילד הנרשם לתוכנית  .USPאנחנו מקווים לעבוד עם הילד/ה שלכם הקיץ!
*שדה חובה
דוא"ל*
_________________________________________________________________________
השם הפרטי הרשמי של הילד/ה*
_________________________________________________________________________
השם הפרטי המועדף של הילד/ה
_________________________________________________________________________
שם המשפחה הרשמי של הילד/ה*
_________________________________________________________________________

הכיתה הנוכחית של הילד*
 גן ילדים
 כיתה א'
 כיתה ב'
 כיתה ג'
 כיתה ד'
 כיתה ה'
 כיתה ו'
 כיתה ז'
 אחר

בית הספר של הילד/ה*
 Baker
 Driscoll
 Heath
 Lawrence
 Lincoln
 Pierce
 Ruffin Ridley
 Runkle

המחציות של תוכנית הקיץ האוניברסלית
תוכנית הקיץ האוניברסלית ) (USPתספק למידה מונחת-פרויקטים התומכת בבניה קהילתית ובלמידה חברתית-רגשית .צוותי
תלמידים יעבדו על פרויקט קהילתי אחד במהלך כל מחצית של שבועיים ימים .התוכנית תקוים במתכונת פרונטלית ותפרש על
שתי מחציות של שבועיים ימים כל אחת .מחצית א' תתקיים בין  6ל 16-ביולי ומחצית ב' תתקיים בין  19ל 30-ביולי 5 ,פגישות
בוקר בכל שבוע בין  8:45ל .11:45-תלמידים יכולים להירשם לכל אחת משתי המחציות של שבועיים ימים או לכל ארבעת
השבועות .משפחות יכולות לבחור את המחציות בהן ילדיהן ישתתפו.
אנא ציינו לאיזו מחצית)ות( תרצו לרשום את ילדכם/ילדתכם .סמנו בכל משבצת מתאימה*.
 מחצית א' :מ 6-עד  16ביולי
 מחצית ב' :מ 19-עד  30ביולי

מידה חירום ומידע רפואי
אנשי קשר לשעת חירום*
במקרה חירום במהלך התוכנית שלנו ,למי עלינו לפנות? אנא רשמו שני אנשי קשר לשעת חירום וציינו :שם פרטי ,שם משפחה,
מספר טלפון ,דואר אלקטרוני ,ואת יחס הקרבה של כל אדם לתלמיד.
_________________________________________________________________________
מידע רפואי
האם ילדכם/ילדתכם מסוגל/ת להשתתף בכל הפעילויות הפיזיות שמהוות חלק מהתוכנית? *
 כן
 לא
אם ילדכם/ילדתכם אינו/ה מסוגל/ת להשתתף בפעילויות גופניות ,אנא פרטו להלן.
_________________________________________________________________________
האם ילדכם/ילדתכם נוטל/ת תרופות )משאפים ,אינסולין ,אפיפן( אשר יתכן ש)ת(יצטרך ליטול במהלך השתתפותם
בתוכנית? *
 כן
 לא
אם ילדכם/ילדתכם נוטל/ת תרופות ,אנא פרטו להלן.
_________________________________________________________________________

רקע בריאותי
אנא ציינו אם ילדכם/ילדתכם סובל/ת מכל בעיה רפואית מהרשימה להלן אשר עלולה להשפיע על יכולתם להשתתף בהצלחה
בלמידה .סמנו בכל משבצת מתאימה*.
 ליקויי שמיעה/אוזניים
 אסטמה
 הפרעת דימום
 זעזוע מוח
 סוכרת
 כאבי ראש
 מחלת לב

 התקפים
 התעלפות
 ליקויי ראייה/עיניים
 אין/לא היה לילדי/ילדתי אף אחד מהמצבים הרפואיים הנ"ל.
אם סימנתם כל בעיה הרפואית מהרשימה לעיל ,אנא פרטו.

_________________________________________________________________________

ארוחת בוקר וארוחת צהרים
ארוחת בוקר וארוחת צהרים יוגשו ללא תשלום לכל התלמידים המעוניינים להשתתף.
אנא בחרו את ההצהרה המתאימה* .
 ילדי/ילדתי )ת(ישתתף בתוכנית ארוחות הבוקר וגם בתוכנית ארוחות הצהרים במהלך השבוע)ות( בו/בהן ילדי/ילדתי
נרשם/ה ל.USP-
 ילדי/ילדתי )ת(ישתתף בתוכנית ארוחות הבוקר בלבד במהלך השבוע)ות( בו/בהן ילדי/ילדתי נרשם/ה ל .USP-זמן
ארוחת הבוקר הוא בין  8:15ל.8:45-
 ילדי/ילדתי )ת(ישתתף בתוכנית ארוחות הצהריים בלבד במהלך השבוע)ות( בו/בהן ילדי/ילדתי נרשם/ה ל .USP-זמן
ארוחת הבוקר הוא בין  11-45ל.12:30-
 ילדי/ילדתי לא )ת(ישתתף בתוכניות ארוחות הבוקר והצהרים במהלך .USP
מידע תזונתי :אנא קראו כל הצהרה להלן ובחרו את כל המתאימות* .
 לילדי/ילדתי אין אלרגיות למזון או מגבלות תזונתיות.
 לילדי/ילדתי יש אלרגיות למזון .אנא ציינו את האלרגיות בסעיף ההערות להלן.
 ילדי/ילדתי צריך/ה דברי מזון כשרים.
 ילדי/ילדתי צריך/ה דברי מזון כשרים פרווה.
 ילדי/ילדתי צריך/ה דברי מזון טבעוניים.
 ילדי/ילדתי צריך/ה דברי מזון צמחוניים.
 ילדי/ילדתי צריך/ה דברי מזון נטולי לקטוז.
 אחר:
הערות :אנא רשמו כל אלרגיות למזון או מידע אחר קשור להגבלות התזונתיות של ילדיכם.

_________________________________________________________________________

הסכמת מדיה
חברי הצוות של תוכנית הקיץ האוניברסלית או אמצעי התקשורת עשויים לצלם תמונות או וידאו של תלמידים בודדים או קבוצות
של תלמידים בעודם עוסקים בפעילויות התוכנית .תמונות של ילדכם/ילדתכם עשויות להופיע לאחר מכן בפרסומים ,עיתונים,
מהדורות חדשות או בערוצי מדיה חברתית עוסקות בתוכנית הקיץ האוניברסלית של .Brookline
אני מרשה להציג את הדימוי )פוטוגרפי או וידאו( של ילדי/ילדתי בפרסומים ,עיתונים ,מהדורות חדשות או ערוצי מדיה
חברתית מאושרים על-ידי הנהלת המחוז* .
 כן
 לא
אני מרשה להשתמש בשם הפרטי והמשפחה של ילדי/ילדתי לצורך זיהוי תמונתם* .
 כן
 לא
אני מרשה להשתמש בכיתה )שם מורה/שכבה/בית ספר( של ילדי/ילדתי לצורך זיהוי תמונתם* .
 כן
 לא
אנא רשמו כל הגבלות אחרות שברצונכם להטיל על זיהוי תמונתו/ה המפורסמת של ילדכם/ילדתכם.

_________________________________________________________________________

הסעה  -תלמידי  METCOבלבד
התוכנית  METCOתציע הסעה לתלמידי  METCOהמשתתפים בתוכנית הקיץ האוניברסלית של  .Brooklineההסעה תינתן
בבוקר )שעת הגעה  (8:15ואחר הצהריים )שעת יציאה .(12:30
אנא בחרו את ההצהרה המתאימה* .
 ילדי/ילדתי )ת(ינצל את ההסעה של  METCOל USP-הן בבוקר והן אחר הצהריים.
 ילדי/ילדתי )ת(ינצל את ההסעה של  METCOל USP-בבוקר בלבד.
 ילדי/ילדתי )ת(ינצל את ההסעה של  METCOל USP-בצהריים בלבד.
 ילדי/ילדתי לא )ת(ינצל את ההסעה של  METCOל.USP-

נא לכלול כל מידע נוסף אשר תרצו שנדע .אתם גם מוזמנים לכלול כל שאלות ו/או הערות שיש לכם.

_________________________________________________________________________

תודה על הרשמת ילדכם/ילדתכם לתוכנית הקיץ האוניברסלית של  Brooklineלשנת  .2021הערה :אם אתם רושמים ילד/ה
נוסף/ת לתוכנית ,אנא שלחו משוב חדש עבורו/ה .איש צוות של תוכנית הקיץ האוניברסלית יצור עמכם קשר בקרוב עם פרטים
נוספים .נשמח לשרת אתכם!

