
  בית ספר קיץ של גרייט נק
349 Lakeville Road – Great Neck, New York 11020 

 
  

  דניאל אייזק,              מריה ג'יאנופולוס,
  סגן מנהל                    מנהלת

 
 
 
 

  )ESL) / אנגלית כשפה שנייה (ENLאנגלית כשפה חדשה (
  בית ספר קיץ של גרייט נק

  2021להתערבות אקדמית והעשרה לשנת  ENLתכנית 
  2021באוגוסט  6יום ו',  — 2021ביולי  6יום ג', 

 
  הורה או אפוטרופוס יקר,

 
אנו שמחים להציע תכנית מיוחדת לתלמידים שיפיקו תועלת מהמשך הוראת השפה האנגלית במשך חודשי 

. South Middle School (349 Lakeville Road) כל שיעורי אנגלית כשפה שניה יתקיימו בבית הספר הקיץ.
 ו'.-בבוקר, ימי ב' 11:30עד  8:30-שעות לימוד מ באוגוסט. 6ביולי, ויסתיימו ביום ו',  6הלימודים יתחילו ביום ג', 

 הסעה באוטובוס תהיה זמינה.
 

בכל אחת מקבוצות גיל אלה, הכיתה מתבססת על  הנכנסים לגן עד כיתה ח'. ENLהכיתות פתוחות לתלמידי 
  רמת המיומנות של התלמיד/ה.

 
אנא  יחד עם המורה של ילדכם לאנגלית כשפה חדשה אנו ממליצים שהילד/ילדים שלכם ישתתף/ו בתכנית זאת.

  את טופס הבקשה יש לשלוח אל: מלאו את טופס ההרשמה המצורף.
 

Great Neck Summer School 
349 Lakeville Road 

Great Neck, NY 11020 
 

 במאי. 21הקיץ, עליך לשלוח את הבקשה עד יום שישי,  ENLאם ברצונך שילדך ישתתף בתכנית 
 

 ובחודשי האביב בדוא"ל 4675 -441 -516בחודשי הקיץ ניתן להתקשר אלינו בטלפון 
SummerEnrichment@greatneck.k12.ny.us  

 
  בברכה,

 
 מריה ג'יאנופולוס,

  המנהלת
   



 
 
 

  עבור תלמידי גן עד כיתה ה' ENLתכנית 
  תכנית להתערבות אקדמית והעשרה

  2021באוגוסט  06עד יום ו',  2021ביולי  6מיום ג', 
 

  שם התלמיד/ה _____________________________________________________
 

  כתובת ________________________________ עיר ____________ מיקוד ______
 

  תאריך לידה ____________________ (     )________________________ טלפון בבית:
 

  שם ההורה_____________________________________________________
 

  (     ) _______________________טלפון נייד:  (     )___________________ טלפון בעבודה:
 

  שם איש קשר לשעת חירום _____________________________________________
 

  קירבה ___________ (     )___________ מספר הטלפון של איש קשר לשעת חירום
 

  בבוקר ENL: 8:30 — 11:30תכנית 
 

 

 

 

  כעת אני לומד/ת בבית הספר ____________________

  2021בספטמבר  _____ בית הספר ________________ אני אתחיל לימודים בכיתה

  כן ____ לא ____  אני אשתתף בתכנית פנאי של גרייט נק

  ) ___________PARKVILLEאו  JFK( אם כן, נא לציין את אתר הפנאי:

  כן ____ לא _____ וטובוס לאתר התכנית?האם ברצונך שילדך יוסע בא

  וחזרה). South Middle School(אם התלמיד לא ייסע באוטובוס, הורה יצטרך להסיע אותו מדי יום לבית הספר

  :אנא מלאו את טופס הבקשה זה ושלחו בדואר אל
GREAT NECK SUMMER SCHOOL  

349 Lakeville Road  
Great Neck, NY 11020  

 
  

בתכנית לימודי הקיץ מתוך הבנה שהוא/היא  ENLהנני מאשר/ת לילד(ת)י להשתתף בשיעורי 
  ישתתף/תשתתף בצורה קבועה למשך התכנית כולה.

    _________________________  
  חתימה של הורה/אפוטרופוס  

 

  אישר

_____  

 

  ________ תאריך



 
 

  ח'-לכיתות ו'  ENLתכנית
  תכנית להתערבות אקדמית והעשרה

  2021באוגוסט  06עד יום ו',  2021ביולי  6מיום ג', 
 

 
 

  שם התלמיד/ה _____________________________________________________
 

  כתובת ________________________________ עיר ____________ מיקוד ______
 

  תאריך לידה ____________________ (     )________________________ טלפון בבית:
 

  שם ההורה_____________________________________________________
 

  (     ) _______________________טלפון נייד:  (     )___________________ טלפון בעבודה:
 

 שם איש קשר לשעת חירום _____________________________________________
 

  קירבה ___________ (     )___________ מספר הטלפון של איש קשר לשעת חירום
 

  בבוקר ENL: 8:30 — 11:30תכנית 
  

 

 

 

  

  כעת אני לומד/ת בבית הספר ____________________.

  2021בספטמבר _____ בית הספר ________________ אני אתחיל לימודים בכיתה 

  כן ____ לא ____  אני אשתתף בתכנית פנאי של גרייט נק

  ) ___________PARKVILLEאו  JFK( אם כן, נא לציין את אתר הפנאי:

  כן ____ לא _____ האם ברצונך שילדך יוסע באוטובוס לאתר התכנית?

  וחזרה). South Middle School(אם התלמיד לא ייסע באוטובוס, הורה יצטרך להסיע אותו מדי יום לבית הספר

  אנא מלאו את טופס הבקשה זה ושלחו בדואר אל:
GREAT NECK SUMMER SCHOOL  

349 Lakeville Road  
Great Neck, NY 11020  

 

  

בתכנית לימודי הקיץ מתוך הבנה שהוא/היא  ENLהנני מאשר/ת לילד(ת)י להשתתף בשיעורי 
  ישתתף/תשתתף בצורה קבועה למשך התכנית כולה.

  _________________________  
  חתימה של הורה/אפוטרופוס  

 

  אישר

_________  

 תאריך

________  



  בית ספר קיץ של גרייט נק
349 Lakeville Road – Great Neck, New York 11020 

  
  דניאל אייזק,              מריה ג'יאנופולוס,

  סגן מנהל                  מנהלת
 
 
 
 
 

  )ENL) / אנגלית כשפה חדשה (ESLאנגלית כשפה שנייה (
  2021תכנית להתערבות אקדמית לבי"ס תיכון לשנת 

  2021באוגוסט  12יום ה',  — 2021ביולי  1יום ה', 
 

  הורה או אפוטרופוס יקר,
 

אנו מקווים שתעודדו את ילדיכם  בקיץ הזה אנו נציע שלושה קורסים ללומדי השפה האנגלית בבתי ספר תיכוניים.
פי רמת -באחד הקורסים הבאים המחולקים על ENLלנצל את ההזדמנות המצוינת הזאת לעבוד עם מורי 

  המיומנות של התלמיד בשפה האנגלית.
 

  תכניתENL למתחילים  
 

  תכניתENL לרמת ידע בינונית  
 

  תכניתENL למתקדמים 
      

יחד עם המורה של ילדכם לאנגלית כשפה חדשה אנו ממליצים שהוא/היא ישתתף/תשתתף בתכנית זאת 
 1מיום ה',  North Middle Schoolלימודי אנגלית כשפה חדשה יתקיימו בבית הספר  המוצעת ללא תשלום.

הסעה באוטובוס  '.ו-בבוקר, ימי ב' 11:30עד  8:15-שעות לימוד מ .2020באוגוסט  12עד יום ה',  2020ביולי 
 תהיה זמינה.

 
יש למלא את טופס הבקשה זה ולשלוח אותו בדואר הקיץ,  ENLאם ברצונך שילדך ישתתף בתכנית 

  במאי. 21לכתובת המצוינת עד יום שישי, 
 
 
 

  בברכה,
 
 
 

  מריה ג'יאנופולוס,
  המנהלת

 
 
 
   



  לבי"ס תיכון ENLתכנית  בקשה:

  2021באוגוסט  12יום ה',  — 2021ביולי  1יום ה', 
SummerEnrichment@greatneck.k12.ny.us 

www.greatneck.k12.ny.us/summer 
 

  שם התלמיד/ה _____________________________________________________
 

  _____ מיקוד ______כתובת ________________________________ עיר _______
 

  תאריך לידה ____________________ (     )________________________ טלפון בבית:
 

  שם ההורה_____________________________________________________
 

  (     ) _______________________טלפון נייד:  (     )___________________ טלפון בעבודה:
 

 שם איש קשר לשעת חירום _____________________________________________
 

  קירבה ___________ (     )___________ מספר הטלפון של איש קשר לשעת חירום
 

על ידי המורה או  ESL/ENL-התלמידים שהומלצו להתערבות אקדמית במסגרת תכנית ה
  היועץ החינוכי שלהם פטורים משכר לימוד.

 
  לבחור באפשרות קורס אחת: נא 

 
 

  למתחילים ENL________ תכנית 
 

  לרמת ידע בינונית ENL________ תכנית 
 

  למתקדמים ENL________ תכנית 
 

הנני מאשר/ת לילד(ת)י להשתתף בקורסים הנ"ל בתכנית קיץ לבתי ספר תיכוניים מתוך הבנה שהוא/היא ישתתף/תשתתף בצורה 
  קבועה למשך התכנית כולה.

 

            _______________________________________  
  חתימה של הורה/אפוטרופוס              

 
  אני לומד/ת בבית הספר ____________________. כעת

 

  .2021אתחיל לימודים בכיתה _______ בבית הספר ________________ בספטמבר  אני
 

  אנא מלאו את טופס הבקשה זה ושלחו בדואר אל:
GREAT NECK SUMMER SCHOOL  

349 Lakeville Road  
Great Neck, NY 11020  

 

  כל הקורסים מתקיימים 
  בבוקר 11:30עד  8:15בין השעות 

  2021באוגוסט  12עד יום ה',  2021ביולי  1מיום ה', 


