
 

 
 2019 ,19רבמטפס

 
 ,תוחפשמ PSB רקי

 
 ידכ בתוכ ינא .םישדח תומוקמל םירבוע תוחפשמב תורישי םיכמותה רפסה יתב תקלחמ ידרשממ םיבר ,עובשה
 .עויס תלבקל ונלש תווצהמ דחא לכל תונפל ךרטצתש הרקמב וללה םיכלהמה לע ךתוא עדייל

 
 Clark 2 העשב Maimonides School ה מ ילהנימו יתתיכ בחרמ רוכשל הטילחה רפסה תיב תדעו ,2019 ינויב
 רתוי בוט תרשל ידכ ו ונלש רפסה יתבב תופיפצב לפטל ידכ םהלש ךשמתמה ץמאמהמ קלחכ Brookline ,ךרד
 העשב ללחב תושמתשמ רבכ דומילה תותיכ םדקומ ךוניח תינכות Brookline שולש .ונלש םידימלתה תא

Clark רוזאב םייפיצפס לוהינ ידרשמ םג ונל ויהי ,םידומיל תנש 2019-2020 ה ליבשב .ךרד Clark ןיינב ךרד.  
 

 ו ,םוקמ רטסבוו 24 ב Brookline Education Resource Center ב םקוממ תווצ ,רבמטפסב 23	,ינש םוימ לחה
 .שדח םוקימל ורבעי .שדח םוקימל ורבעי הייריעה תיב ,(Town Hall) לש תיעיברה המוקב םקוממ תווצהמ קלח
 :ןלהל םימכוסמה וללה םייונישה תניחבל תוקד רפסמ שדקה אנא

 
  (Washington Street, Brookline, MA 02445 333) הייריעה תיב  Brooklineל ענ

 
 םידרשמו תווצ ORE לכ תא :(םיטנדוטס יניינעל דרשמ רבעשל ,ORE) המשרההו םושירה דרשמ •

 וא 264-6492 (617) לא תוינפ ונפה אנא .הייריעה תיב Brookline לש תיעיברה המוקב תעכ םיאצמנ
.student_affairs@psbma.org 

  
o לש תיעיברה המוקב ומייקתי תושדח תוחפשמל המשרה םייונימ Brookline הייריעה תיב. 

 
 Brookline לש תיעיברה המוקב תעכ םיאצמנ םידרשמו תווצ ELE לכ תא :(ELE) ךוניח דמול תילגנא •

 264-6413 (617) העשב Mindy Paulo ל תינכותה תא םייבל ןתינ ELE ה תודוא לע תוינפ .הייריעה תיב
  mindy_paulo@psbma.org.וא
 

o לש תיעיברה המוקב ךרעוי המשרהה ךילהתמ קלחכ הפש תנרקהל םיקוקזה םיטנדוטס 
Brookline הייריעה תיב. 

 
• .	METCO:   ןטילופורטמ הצעומ ל יכוניח תונמדזה METCO המוקב תעכ םימקוממ הלהנה ישנא 

 וא 730-2464 )617( העשב Donna Scott ל תוינפ תונפהל שי .הייריעה תיב Brookline לש תישימחה
.donna_scott@psbma.org 

 
  (Clark Road, Brookline, MA, 02445 2)ןיינב ךרד  Clarkה לא ענ

 
• Brookline תינכת ךוניח םדקומ (BEEP): BEEP םה ,םידומילב עויסו תולבק ללוכ ,םיילהנמ םידרשמ 

-730 (617) העשב Lisa Marie Pedro ל  םירוריבה לכ תא הנפה אנא .ךרד Clark העשב םקוממ וישכע
  beep@psbma.org.וא 5471

 
 
 
 
 

The Public Schools of Brookline 
Town Hall 

Floor th333 Washington Street, 5 
Brookline, Massachusetts  02445 

617.730.2401 

  
Ben Lummis 

 דקפ בר םייניב
 

 
          



 םיאצמנ ,רפס יתבב ץועיי להנמ הו ,דחוימ ךוניחל םיתווצו םילהנמ :(OSS) םיטנדוטס יתוריש דרשמ •
 וא 730-2440 (617) העשב Natalie Greening ל םירוריבה לכ תא הנפה אנא .ךרד Clark העשב תעכ
.natalie_greening@psbma.org 

 
o K-8 תוינכות ךוניח היצזילאודיבידניא -- תוחפשמ (IEPs), 504 תורחא תומושר ו ,תוינכות 

 ךרד Clark 2 ונלש העשב תוחפשמל תשגל ןתינ םיטנדוטס K-8 ו BEEP ל דחוימ ךוניחל
 .םידרשמ
 

o (9-12 התיכ) ןוכית ידימלתל םיסחייתמה דחוימה ךוניחה יכמסמ לכ -- תוחפשמ ןוכית רפס תיב 
 .בוחר Greenough 115 העשב BHS דחוימ ךוניחל הקלחמב םישיגנ וראשיי

  
 םקוממ הלא םידרשמ לש םילהנמה תווצ :תולועפ ו ,היינב יתוריש ,םיטנדוטס תועסה ,ןוזמ יתוריש •

 .ךרד Clark העשב תעכ
 

o ךירצ ,םימושיי תלזומו םניח החורא ו ,םיטירפת ,ןוזמ תועצה ללוכןוזמ יתוריש אשונב תוינפ 
  joanne_conneely@psbma.org.וא 730 (617)- 2415העשב  Joanne Conneelyל ןווכמ תויהל

 
o ל ןווכמ תויהל ךירצ ,םיסובוטואו םיסובוטואב תועסה ללוכ ,םיטנדוטס תועסה אשונב תוינפ 

Evan Schwartz וא 730 (617)- 2452העשב.evan_schwartz@psbma.org  
 

o ל תונפהל שי םידומילה תועש ךלהמב רפס יתב יניינב תרכשה אשונב תוינפ Lindsey Chapin 
  lindsey_chapin@psbma.org.וא 730 (617)- 2453העשב

 
• Brookline ךוניח הליהק ו רגובמ (BACE): ל םייסנניפו םיילוהינ םידרשמ BACE עגרכ םיאצמנ 

Clark וא 730 (617)- 2700ל םירוריבה לכ תא הנפה אנא .ךרד.bacep@psbma.org  
  

 העשב תעכ םיאצמנ החלצהל םידעצ ל םייסנניפו םיילוהינ םידרשמ :Brookline החלצהל םידעצ •
Clark וא 713 (617)- 5310ל םירוריבה לכ תא הנפה אנא .ךרד.sts@stepstosuccessbrookline.org  

 
 םה .רבמטפסב 20 ,ישיש םוי ו רבמטפסב 19 ,ישימח םוי ב םהלש םישדחה םימוקימל רובעי הלעמלש תווצה
 הנבה ו ךלש תונלבסה תא םיכירעמ ונחנא .רבמטפסב 23 ,רקובב ינש םויב שדחה םמוקימב שדחמ וחתפיי

 .תחלצומ םידומיל תנשל ופצ ו וז רבעמ תפוקתב
 

 ,תונכב
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