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ספטמבר19, 2019
יקר  PSBמשפחות,
השבוע ,רבים ממשרדי מחלקת בתי הספר התומכים ישירות במשפחות עוברים למקומות חדשים .אני כותב כדי
ליידע אותך על המהלכים הללו במקרה שתצטרך לפנות לכל אחד מהצוות שלנו לקבלת סיוע.
ביוני , 2019ועדת בית הספר החליטה לשכור מרחב כיתתי ומינהלי מ ה  Maimonides Schoolבשעה 2 Clark
דרך , Brooklineכחלק מהמאמץ המתמשך שלהם כדי לטפל בצפיפות בבתי הספר שלנו ו כדי לשרת טוב יותר
את התלמידים שלנו .שלוש  Brooklineתוכנית חינוך מוקדם כיתות הלימוד כבר משתמשות בחלל בשעה
Clarkדרך .בשביל ה  2019-2020שנת לימודים ,יהיו לנו גם משרדי ניהול ספציפיים באזור  Clarkדרך בניין .
החל מיום שני , 23בספטמבר ,צוות ממוקם ב  Brookline Education Resource Centerב  24וובסטר מקום ,ו
חלק מהצוות ממוקם בקומה הרביעית של (Town Hall),בית העירייה יעברו למיקום חדש .יעברו למיקום חדש .
אנא הקדש מספר דקות לבחינת השינויים הללו המסוכמים להלן:
נע ל  Brooklineבית העירייה )(333 Washington Street, Brookline, MA 02445
•

משרד הרישום וההרשמה  (ORE,לשעבר משרד לענייני סטודנטים ):את כל  OREצוות ומשרדים
נמצאים כעת בקומה הרביעית של  Brooklineבית העירייה .אנא הפנו פניות אל  (617) 264-6492או
student_affairs@psbma.org.
o

•

אנגלית לומד חינוך  (ELE):את כל  ELEצוות ומשרדים נמצאים כעת בקומה הרביעית של Brookline
בית העירייה .פניות על אודות ה  ELEניתן לביים את התוכנית ל  Mindy Pauloבשעה(617) 264-6413
אוmindy_paulo@psbma.org.
o

•

מינויים הרשמה למשפחות חדשות יתקיימו בקומה הרביעית של  Brooklineבית העירייה.

סטודנטים הזקוקים להקרנת שפה כחלק מתהליך ההרשמה יוערך בקומה הרביעית של
Brooklineבית העירייה.

. METCO:הזדמנות חינוכי ל מועצה מטרופוליטן  METCOאנשי הנהלה ממוקמים כעת בקומה
החמישית של  Brooklineבית העירייה .יש להפנות פניות ל  Donna Scottבשעה ) 730-2464 (617או
donna_scott@psbma.org.

נע אל ה  Clarkדרך בניין)(2 Clark Road, Brookline, MA, 02445
•

Brooklineמוקדם חינוך תכנית  (BEEP): BEEPמשרדים מנהליים ,כולל קבלות וסיוע בלימודים ,הם
עכשיו ממוקם בשעה  Clarkדרך .אנא הפנה את כל הבירורים ל  Lisa Marie Pedroבשעה(617) 730-
5471אוbeep@psbma.org.

•

משרד שירותי סטודנטים  (OSS):מנהלים וצוותים לחינוך מיוחד ,וה מנהל ייעוץ בבתי ספר ,נמצאים
כעת בשעה  Clarkדרך .אנא הפנה את כל הבירורים ל  Natalie Greeningבשעה  (617) 730-2440או
natalie_greening@psbma.org.
K-8 oמשפחות  --אינדיבידואליזציה חינוך תוכניות  (IEPs), 504תוכניות ,ו רשומות אחרות
לחינוך מיוחד ל  BEEPו  K-8סטודנטים ניתן לגשת למשפחות בשעה שלנו  2 Clarkדרך
משרדים.
 oבית ספר תיכון משפחות  --כל מסמכי החינוך המיוחד המתייחסים לתלמידי תיכון( כיתה )9-12
יישארו נגישים במחלקה לחינוך מיוחד  BHSבשעה  115 Greenoughרחוב.

•

שירותי מזון ,הסעות סטודנטים ,שירותי בנייה ,ו פעולות :צוות המנהלים של משרדים אלה ממוקם
כעת בשעה  Clarkדרך.
 oפניות בנושא שירותי מזוןכולל הצעות מזון ,תפריטים ,ו ארוחה חינם ומוזלת יישומים ,צריך
להיות מכוון ל  Joanne Conneelyבשעה  (617) 730-2415אוjoanne_conneely@psbma.org.
o

פניות בנושא הסעות סטודנטים ,כולל הסעות באוטובוסים ואוטובוסים ,צריך להיות מכוון ל
Evan Schwartzבשעה  (617) 730-2452אוevan_schwartz@psbma.org.

 oפניות בנושא השכרת בנייני בתי ספר במהלך שעות הלימודים יש להפנות ל Lindsey Chapin
בשעה  (617) 730-2453אוlindsey_chapin@psbma.org.
•

•

Brooklineמבוגר ו קהילה חינוך  (BACE):משרדים ניהוליים ופיננסיים ל  BACEנמצאים כרגע
Clarkדרך .אנא הפנה את כל הבירורים ל  (617) 730-2700אוbacep@psbma.org.
צעדים להצלחה  Brookline:משרדים ניהוליים ופיננסיים ל צעדים להצלחה נמצאים כעת בשעה
Clarkדרך .אנא הפנה את כל הבירורים ל  (617) 713-5310אוsts@stepstosuccessbrookline.org.

הצוות שלמעלה יעבור למיקומים החדשים שלהם ב יום חמישי , 19בספטמבר ו יום שישי , 20בספטמבר .הם
ייפתחו מחדש במיקומם החדש ביום שני בבוקר , 23בספטמבר .אנחנו מעריכים את הסבלנות שלך ו הבנה
בתקופת מעבר זו ו צפו לשנת לימודים מוצלחת.
בכנות,
Ben Lummis
ביניים רב פקד

