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                                                         ESL/ENL 

 גרט נק סמר סקול                                      

                                          ENL 2019  וןתכניות חינוך והעשרה בתיכ      

באוגוסט 19,  עד יום  שני 9112ביולי  1, יום שני                         2019 

   

 ה/הורה או אפוטרופוס יקר  

 

אנחנו מקווים שאתם תעודדו . אנחנו מציעים שלוש כיתות ללומדי השפה האנגלית בתיכון, הקיץ הזה    

ם המורה לאי אס אל באחד מהקורסים את הילדים שלכם לנצל את ההזדמנות המצוינת הזאת ולעבוד ע

 : הבאים בהתאם ליכולת התלמיד

 

 ENL מתחילים                                                                

  ENL ברמת בינים                                                                          

  ENL מתקדמים                                                                     

 בת שלכם /אנחנו ממליצים שהבן, של ילדכם ENLיחד עם המורה ל

ביולי  1, ויתחילו ביום שני ,North Middle Schoolהכיתות יהיו ב . והתוכנית היא בחינם, תשתתף בתוכנית/י

 . ימי שני עד שישי, בבוקר 11:11עד  5:11בין  השעות .  באוגוסט 11, ויסתימו ביום שני

 . המצוינת אנא מלאו את הטופס המצורף ותשלחו אותו בדואר לכתובת. יהיו הסעות אוטובוסים

 

 , בכנות

 

  מריה גיאנופולוס   

 המנהלת          

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 



 לתיכון ENL: טופס

 

 9112באוגוסט  19, שנייום  -9112ביולי  1 , שנייום         

                                                                SummerEnrichment@greatneck.k12.ny.us 

                                                               Http: //greatneckk12.ny.us/summer 

 

 …………… תאריך… ..……………………………………שם התלמיד

 

 …………… מיקוד..………………… עיר..……………………………………… כתובת

 

 ……………………………………… שם הורה... )       ( ………………….  טלפון בבית

 

 ..  )         (…………………………טלפון נייד.. )       ( …………… ……טלפון בעבודה

 

 ..………………… ……טלפון חרום..………………………… …שם קשר במקרה חרום

 

 . הכיתות הן  בחינם,  ESLתלמידים שהמורה או היועץ שלהם המליץ עליהם להשתתף בתכנית ה

 

 : אנא בחרו באחד האפשרויות

 

________ENL למתחילים 

 ENL _______ ברמה בינונית                                                                                                              

_______ENL למתקדמים 

    

  11:11עד  5:11כל הכיתות נפגשות מ    

 

 9112ביולי   1 , שנייום 

 עד              

 9112ט באוגוס 19, שנייום 

 

 .  היא ישתתפו בקביעות בכל התוכנית/עם ההבנה שהוא, לבת שלי להשתתף בכיתות הקיץ/ אני מאשר לבן

 

………………………………………… 

                                                                                                                                                         

 חתימת ההורה או האפוטרופוס    

 

 .………………………………………… כעט אני בבית ספר 

 .9112בספטמבר . …………… ………………………בבית ספר………… אני עולה לכיתה

 

 

 : אנא מלאו את הטופס המצורף ותשלחו אותו בדואר לכתובת הבאה

 

                              GREAT NECK SUMMER SCHOOL 

                                77 Polo Road  

mailto:SummerEnrichment@greatneck.k12.ny.us


                                 GREAT NECK,  NY 11023 

 בקרו אותנו באתר, זמנים של האוטובוסים למידע נוסף ולוחות 

Http: //greatneckk12.ny.us/summer 


