נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים 2019-20

הירשמו באתר:
HEBREWPUBLIC.ORG/ENROLL
 Hebrew Publicהיא רשת של בתי ספר ציבוריים עצמאיים
) (charter schoolsהמלמדים עברית מודרנית לילדים מכל רקע
ומכינים את התלמידים להיות אזרחים גלובליים מצליחים.
תוכלו לרשום את ילדיכם לאחד משלושת בתי הספר שלנו
בברוקלין או במנהטן .הלימודים חינם ובתי הספר שלנו פתוחים
לכולם .ידע מוקדם בעברית אינו נדרש.

אנגלית ומתמטיקה
• תכניות הלימוד שלנו באנגלית ומתמטיקה בנויות לתת מענה לצרכיו הייחודיים של כל תלמיד.
• באנגלית ,התלמידים לומדים לקרוא לעומק כדי להפיק משמעות מהטקסט ,ומסתייעים בתכניות להוראת האוריינות
כמו  Wilson Fundationsלפונטיקה וקריאה ,ו ThinkCERCA-לכתיבה.
• תכנית הלימודים שלנו במתמטיקה מתמקדת בפתרון בעיות מעמיק ,ומסתייעת בתכניות  EngageNYו.Eureka Math-

מדע/טכנולוגיה ולימודים חברתיים
• אנו משתמשים בתכנית הלימוד  ,Science Dimensionsהנתמכת בעזרים טכנולוגיים אחד-על-אחד בכל כיתה )שימוש בiPads-
ובמכשירים דומים( .אנו מפעילים את תכנית  Keyboarding Without Tearsכדי ללמד הקלדה.
• תכנית  Pearson Social Studiesללימודים חברתיים מתמקדת ב"רעיונות הגדולים" בהיסטוריה ,בתרבות ,ובאקטואליה ,ומסייעת
לתלמידים לנתח שאלות וסוגיות חשובות.
עברית וישראל
• תלמידינו מקבלים בכל יום שיעורי עברית מודרנית ממורים מוסמכים ,מרביתם דוברים ילידיים של השפה.
• ההיסטוריה של ישראל ותרבותה משולבות במקצועות הלימוד בבית הספר ,כמו עברית ,לימודים חברתיים ואמנויות.
• תלמידי כיתה ח' זכאים לנסוע לטיול בן  10ימים לישראל ,שבמהלכו הם מתוודעים לשפה ולתרבות של הארץ באופן חווייתי.

שירותי תמיכה לתלמיד
• אנו מקדמים למידה חברתית ורגשית ) (Social and Emotional Learningלכל התלמידים באמצעות תרבות בית-ספרית המושתתת
על אמפתיה ,דרך ארץ ,מיומנויות תקשורת ,ועבודת צוות.
• אנו מעניקים תמיכה לתלמידים שלומדים אנגלית כשפה חדשה.
• תכנית החינוך המיוחדת שלנו כוללת שירותים כמו פיזיותרפיה ,קלינאות תקשורת ותרפיה בשפה ,ריפוי בעיסוק ,וייעוץ פסיכולוגי.
אנו מספקים גם מודל של הוראה משותפת לתלמידים זכאים ,שבו מורה לחינוך מיוחד ומורה חינוך כללי מלמדים באותה כיתה.
• היצע החוגים אחרי שעות הלימודים משתנה לפי בית הספר ,וכולל אמנות ,מוסיקה ,ספורט ,שחמט ,ומועצת תלמידים.

איכות גבוהה.
עתיר ידע.
חינוך דו לשוני.

הירשמו היום!
פרטי התלמיד/ה
________

שם פרטי של התלמיד/ה*

_ / /

תאריך לידה של התלמיד/ה*
כתובת* )כולל מספר דירה(

________________________

שם משפחה של התלמיד/ה*
מין התלמיד/ה*

נקבה

זכר

_

_ מדינה* ________________ מיקוד* ________

עיר*

בית הספר הנוכחי של התלמיד/ה

הכיתה שאליה נרשמ/ת התלמיד/ה*

האם יש לנרשמ/ת אח או אחות שלומדים כעת בבית ספר של ?Hebrew Public
כן

האם גם אח או אחות נרשמים?

כן

לא

לא

אם כן  -נא לפרט את שם האח או האחות ,תאריך הלידה ,הכיתה ,ובית הספר
_____________________________________________________________________________
)נא למלא טופס בקשה נפרד עבור כל ילד/ה(.

פרטי ההורה/אפוטרופוס
שם פרטי ומשפחה של ההורה/אפוטרופוס*
כתובת דוא"ל של ההורה/אפוטרופוס*

____________________________________________________________

___________________________________________________________________

הקשר לתלמיד/ה הנרשמ/ת* ____________________________________________________________

כתובת מגורים של ההורה/אפוטרופוס ________________________________________עיר*_______________

מדינה* ________________ מיקוד* ________________

מספר טלפון* _______________________________

איך שמעתם עלינו? _____________________________________________________

פרטי בית הספר שאליהם אתם נרשמים נא לסמן את תיבת הסימון ליד בית הספר או בתי הספר שאליהם אתם נרשמים.
יש לסרוק טופס זה ולשלוח בדוא"ל אל בית הספר או בתי הספר שאליהם אתם נרשמים.

LANGUAGE ACADEMY CHARTER SCHOOL

147 St. Nicholas Avenue, New York, NY 10026
212.866.4608 | info@harlemhebrewcharter.org
Mill Avenue, Brooklyn, NY, 11234 2186
718.377.7200 | info@hlacharterschool.org

Stillwell Avenue, Brooklyn, NY, 11223 1870
718.682.5610 | info@hla2.org

Harlem Hebrew Language Academy

o Charter School
כיתות גן-ז'

o Hebrew Language Academy Charter
School

כיתות גן-ח'

o Hebrew Language Academy 2
Charter School

כיתות גן-ג'

מועד אחרון להגשת טופס הרשמה  .1/4/19-תאריכי הגרלה .10/4/19 - Harlem Hebrew ,9/4/19 - HLA & HLA2:באחריותכם לנהל
מעקב מול בית הספר בטלפון או בדוא"ל כדי לוודא שטופס ההרשמה שלכם התקבל .הודעה בדבר אי-אפליה :בית ספר עצמאי ציבורי לא יפלה
או יגביל כניסה לאף תלמיד על בסיס בלתי חוקי ,לרבות על רקע מוצא אתני ,מוצא לאומי ,מגדר ,מוגבלות ,יכולת שכלית ,מדדי הישגים או
כישורים ,יכולת אתלטית ,גזע ,אמונה ,מוצא לאומי ,דת או מוצא עדתי .בית הספר אינו דורש כל פעולה מצד התלמיד או המשפחה )כגון בחינת
כניסה ,ראיון ,הגשת חיבור ,נוכחות במפגש מידע וכד'( כדי שהנרשם יקבל או יגיש טופס הרשמה להתקבל לאותו בית ספר* .הפריטים המסומנים
בכוכבית )*( הם פריטי החובה היחידים לצורך הרשמה לבית ספר עצמאי ציבורי זה .פריטים שאינם מסומנים בכוכבית )*( הם אופציונליים.

