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עולם של ערכים ,עברית וחינוך מעולה מחכים לכם!
השפה כפתח לחוכמה
התלמידים מקבלים חינוך בעברית מודרנית .התרבות
וההיסטוריה של ישראל מוטמעים ומשולבים בתכנים
הלימודיים.
כישורים חיוניים לחיבור בין תרבויות
באמצעות שיטת ה ,Responsive Classroom-הלימודים
האקדמאים והחברתיים הולכים ביחד .אנחנו מכירים
את התלמידים שאנחנו מלמדים באופן אישי ,תרבותי
והתפתחותי.
הבחירה היא שלכם
פעם בשבוע ,התלמידים של היברו פאבליק לומדים
מקצוע לבחירתם.

למידה בסביבה הרפתקנית
התלמידים לומדים אוריינות ,מתמטיקה ,מדעים ומדעי
החברה בנוסף לאומנות ,חינוך גופני ומוזיקה.
טכנולוגיה בכיתות
הטכנולוגיה בכיתות תומכת בחינוך האישי המותאם
לצרכים של כל תלמיד
נותנים מענה לצרכים של כל ילד
כל בתי הספר של היברו פאבליק מציעים פיזיותרפיה,
טיפול בלקויות שפה ,ריפוי בעיסוק ,ייעוץ ולימודי אנגלית
כשפה שניה לתלמידים זכאים.

אנו מטמיעים את ערכי עול״ם בתלמידים שלנו כל יום :ערוכים לתרומה חברתית; ומקיימים
תקשורת יעילה; לומדים כדרך חיים; מוצאים פתרונות יצירתיים.
הקמפוסים שלנו נמצאים בברוקלין ,הארלם וסטייטן איילנד .בתי הספר שלנו פתוחים
לכולם ,ללא עלות ואין צורך בידע מוקדם בעברית.
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פרטי התלמיד/ה
שם פרטי של התלמיד/ה* ________ שם משפחה של התלמיד/ה* ________________________
מין התלמיד/ה* זכר/נקבה
תאריך לידה של התלמיד/ה* ________/___ /
כתובת* (כולל מספר דירה) _________________________________________________________
עיר* _________________________________ מדינה* __________________ מיקוד* _________
הכיתה שאליה נרשמ/ת התלמיד/ה* בית הספר הנוכחי של התלמיד/ה_____________________
האם יש לנרשמ/ת אח או אחות שלומדים כעת בבית ספר של  ? Public Hebrewכן/לא
האם גם אח או אחות נרשמים? כן/צלא
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.
o Harlem Hebrew Language Academy Charter School: Grades K-8

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

o Hebrew Language Academy Charter School: Grades K-8

2186 Mill Avenue, Brooklyn, NY, 11234 | 718.377.7200 | info@hlacharterschool.org

o Hebrew Language Academy 2 Charter School: Grades K-5
1870 Stillwell Avenue, Brooklyn, NY, 11223 718.682.5610 | info@hla2.org

מועד אחרון להגשת טופס ההרשמה ה 1-באפריל . 2021תאריכי ההגרלות-4.12.20 :הארלם היברו HLA-4.13.21.ו . HLA2-באחריותכם לוודא עם בית הספר
בטלפון או בדוא“ל 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.

