בס"ד

60 West End Avenue ~ Brooklyn, NY 11235
718.338.4000 ~ www.shulamithofbrooklyn.org

שנת תשע"ז
2016-2017
הורים נכבדים,
אנו מקדמים בתודה את התעניינותכם בבית ספרנו ואת כוונתכם לרשום את בתכם או בנותיכם
למוסדנו" .שולמית" הוא המוסד החינוכי והתורני לבנות המוביל בקרב הקהילה היהודית
האורתודוכסית במשך למעלה משמונים וחמש שנה .אנו רואים יעוד להקנות לתלמידותינו חינוך
יהודי מעולה והשכלה כללית מתקדמת באוירה שהדגש בה הוא על מידות טובות ואהבת ארץ
ישראל .ב"שולמית" אנו משקיעים עמל רב בחינוך בנותינו ומשפיעים עליהן שתהיינה אמהות
בישראל בעלות השכלה כללית ויראת שמים.
מצורף בזאת שאלון הרשמה וכן טופס נוסף האמור לעדכן אותנו אם ואילו שעורי עזר מיוחדים
ניתנו לבתכם בעבר .נא מלאו את הטפסים והחזירו אותם למשרדנו בצרוף:
* העתק מתעודת הלידה של בתכם
* איבחון פסיכולוגי )לכיתות גן חובה ,גילאי חמש ,ומעלה(
* ) IEP (Individualized Education Planבמידה ונבחנו על ידי משרד החינוך
* טופסי הרשמה עם כל הפרטים
*  $75.00דמי שירות לטיפול בבקשתכם.
* תעודת ציונים אחרונה אם בתכם עוברת מבית ספר אחר.
המעוניינים בהרשמת בנותיהם שגילן מכיתות גן חובה )גילאי חמש( ומעלה ,מתבקשים לקבוע
ראיון עם פסיכולוג המתמחה בילדים לאיבחון פסיכולוגי ,לבדיקת רמת המוכנות של בתכם
ללימודים בבית ספרנו) .להמלצה על פסיכולוג מוכר אפשר לפנות לגברת וולק .( 718-338-4000
נשמח לפגושכם,
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