
 
 

 2020-2019بدء قبول طلبات التقدیم للعام الدراسي 
 

 
  التقدیم عبراإلنترنت:

HEBREWPUBLIC.ORG/ENROLL 

 تدّرس المستقلةشبكةً من المدارس العامة  Hebrew Public تُمثِّل
اللغة العبریة الحدیثة لألطفال من جمیع الخلفیات وتھیئھم لیكونوا مواطنین 

إحدى مدارسنا الثالث في بطفلك  تلحقأن یمكنك . عالمیین ناجحین
مدارسنا مجانیة وأبوابھا مفتوحة للجمیع وال تحتاج . بروكلین أو مانھاتن

 .إلى معرفة سابقة باللغة العبریة
 

 

 

 
 

 اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات
َمت برامجنا للغة اإلنجلیزیة والریاضیات لتلبي االحتیاجات الفریدة لكل طالب •  .ُصمِّ
الة لإللمام بالقراءة والكتابة مثل وتُقدَّمیتعلَّم الطالب في صف اللغة اإلنجلیزیة كیفیة القراءة بتعمق بحثًا عن المعنى،  •  برنامج لھم برامٌج فعَّ
"Wilson Fundations "برنامج لتعلُّم الصوتیات والقراءة و"ThinkCERCA "لتعلُّم الكتابة. 
 ".Eureka Math"و" EngageNY"بدعم من برنامجي على حل المسائل بشكل متعمق، المتّبع في مدارسنا  منھج الریاضیات یُركِّز •

 
 التكنولوجیا والدراسات االجتماعیة/العلوم

نستخدم برنامج  كما ،)باستخدام أجھزة آیباد ومثیالتھا(في كل صف مدرسي  مخصصة لألفرادالمدعوم بتكنولوجیا " Science Dimensions"نستخدم منھج  •
"Keyboarding Without Tears" على الحاسوب لتعلیم الكتابة. 
ویساعد الطالب في تحلیل  والثقافة واألحداث الحالیة التاریخ في" الكبرىاألفكار "لدینا على  للدراسات االجتماعیةPearson Social Studies" "منھج یُركِّز  •

 .األسئلة والمسائل المھمة
 

 وإسرائیلالعبریة 
 ألغلبھم.اللغة العبریة ھي اللغة األم یتلقى الطالب دروسھم الیومیة باللغة العبریة الحدیثة على ید معلمین مؤھلین،  •
 .مثل العبریة والدراسات االجتماعیة والفنون موادٍ ثقافة وتاریخ إسرائیل مندمجان في  •
 .لغة البالد وثقافتھایعایشون أیام إلى إسرائیل حیث  10یحق لطالب الصف الثامن الذھاب في رحلة مدتھا  •

 
 خدمات دعم الطالب

ع •  .تتضمن التعاطف واللطف ومھارات التواصل والعمل الجماعي المدرسةعلى مستوى  معممة التعلُّم االجتماعي والعاطفي لجمیع الطالب من خالل ثقافة نُشجِّ
م •  .الدعم للطالب الذین یتعلمون اإلنجلیزیة كلغة جدیدة نُقدِّ
م كما  ،خدمات مثل العالج الطبیعي والنطق والتخاطب والعالج المھني والمشورة الُممیَّزیتضمن برنامجنا التعلیمي  • نموذًجا للتدریس المشترك للطالب نُقدِّ

 .واحد مدرسي صفٍ عام بتدریس تعلیم خاص وآخر متخصص في التعلیم ال ُمعلِّم یشترك فیھ المستحقین
 .ما بعد الیوم الدراسي من مدرسة ألخرى، وتتضمن عروًضا مثل الفن والموسیقى والریاضة والشطرنج واتحاد الطالبل ناتختلف برامج •

 
 

 .عالیة جودة
 .معرفي وفرٌ 

 .ثنائي اللغة تعلیمٌ 



 

 
 

    * األخیراالسم 

                                                  أنثى       ذكر*     النوع

 !الیوم طلبك قدِّم
 

 بیانات الطالب

   * األولاالسم 

         / /*     تاریخ المیالد

   )بما في ذلك رقم الشقة* (العنوان
 

                                                *المدینة   *  الوالیة    *الرمز البریدي

 

   المدرسة الحالیة للطالب  *السنة الدراسیة التي یتقدم لھا الطالب 
 

      ال      ھل لدى المتقدم شقیق ملتحق حالیًا بمدرسة عامة عبریة؟    نعم  

      ال     شقیق یتقدم بطلب التحاق أیًضا؟     نعم  لدیھھل  

     ).یُرجى تعبئة طلب منفصل لكل طفل( ق وتاریخ المیالد والصف والمدرسةكتابة اسم الشقی یُرجى -إذا كانت اإلجابة نعم 
  

 
تقع على عاتقك مسؤولیة المتابعة مع المدرسة لضمان استالم . 04/10/2019في  - Harlem Hebrew، 04/09/2019في  - HLA2و HLA: تواریخ القُرعة 04/01/2019 -الموعد النھائي للتقدیم 

ك األصل العرقي أو القومي أو النوع أو اإلعاقة أو القدرة ال یجوز للمدرسة المتخصصة التمییز ضد أي طالب أو تقیید قبولھ على أي أساس غیر قانوني، بما في ذل :بیان غیر تمییزي .طلبك ھاتفیًا أو عبر البرید اإللكتروني
وكتابة مقال  مثل اختبار القبول والمقابلة(وقد ال تطلب المدرسة أي إجراء من الطالب أو العائلة . الذھنیة أو مقاییس اإلنجاز أو الكفاءة أو القدرة الریاضیة أو الِعرق أو العقیدة أو النوع أو األصل القومي أو الدین أو النََسب

أما بقیة  ،ھي الوحیدة المطلوبة للتقدم بطلب إلى ھذه المدرسة المتخصصة(*) نجمة عالمة ب الممھورةالبنود * . طلبًا للقبول في تلك المدرسة یُقدِّممن أجل إما أن یتلقى مقدم الطلب أو ) وحضور جلسة إعالمیة وما إلى ذلك
 .اختیاریةف(*) العناصر األخرى غیر المحددة بعالمة 

 وإرسالھااحرص على مسح ھذه االستمارة ضوئیًا  .التي تتقدم لھا) المدارس(یُرجى التحقق من المربع المجاور للمدرسة  بیانات طلب االلتحاق بالمدرسة 
 .التي تتقدم لھا) المدارس(بالبرید اإللكتروني إلى المدرسة 

o 
 
o 

Harlem Hebrew Language Academy 
Charter School: Grades K-7  

Hebrew Language Academy Charter 
School: Grades K-8 

147 St. Nicholas Avenue, New York, NY 10026 
212.866.4608 | info@harlemhebrewcharter.org LANGUAGE ACADEMY CHARTER SCHOOL 

2186 Mill Avenue, Brooklyn, NY, 11234 
200718.377.7  | info@hlacharterschool.org 

Charter School: Grades K-3 
 

1870 Stillwell Avenue, Brooklyn, NY, 11223 
10718.682.56  | info@hla2.org 

 الوصي/بیانات الوالد
 

                                                                                                                                                                                                                                                                              * الوصي/االسم األول واألخیر للوالد

   * الوصي/البرید اإللكتروني للوالد

                                                                                                                                                                                                                                                                                            *العالقة بالطالب المتقدم

    *الوصي/عنوان منزل الوالد

                                                                                                                                                          *الرمز البریدي                          * الوالیة                                                *المدینة  

   *رقم الھاتف

   كیف سمعت عنَّا؟ 
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