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 ה/הורה או אפוטרופוס יקר    

 

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

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

 : הבאים

 

 ESL הכיתה מיועדת לתלמידי : 9/01מתקדמים /ברמה בינונית 

 ENL 2   &   ENL 3 (TESL )הקשבה , כתיבה, תמקד לפתח מיומנות בקריאההכיתה ת. 'וי' שעולים לכיתה ט

 . ודיבור

 

'  ויב' לכיתה יאהכיתה תכין את התלמידים שעולים : ב"י/בכיתה יא ESLבאנגלית לתלמידי   Regentsהכנה  ל

ינוהלו  Regentsמבחני ה ).SATהכיתה תפתח את אוצר המילים הנחוץ ל.  של ניו יורק  Regentלמבחן , בלבד

אם יש לכם כל .  יכולים לחזור ולקחת את המבחן באוגוסט,  תלמידים שלקחו את המבחן בעבר .02ו  01באוגוסט 

 . (אנא תצרו קשר עם היועץ שלכם,  שאלה בקשר להחלטה

 

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

ביולי 5, ויתחילו ביום רביעי, South Middle Schoolהכיתות יהיו ב . והתוכנית היא בחינם, תשתתף בתוכנית/י

בית הספר יהיה . ימי שני עד חמישי, בבוקר 00:11עד  5:05השעות יהיו מ. באוגוסט 05, ויסתימו ביום שלישי

 אנא מלאו את הטופס המצורף ותשלחו אותו בדואר לכתובת. יהיו אוטובוסים. ביולי 4ב, סגור ביום העצמאות 

 . המצוינת

 

 , בכנות

 מט בלקסטון 

 מנהלה

 

 

 

 

 לתיכון ENL: טופס                   

 7102באוגוסט  05, יום שלישי -7102ביולי  5, יום רביעי        

                                                                SummerEnrichment@greatneck.k12.ny.us 
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                                                               Http: //greatnecksummerschool.weebly.com 

 

 …………… 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

 

 : אפשרויותאנא בחרו באחד ה

 

…… .. ENL אוצר מילים, כתיבה, קריאה -('ו י' לתלמידים שעולים לכיתה ט)מתקדמים /לתלמידים ברמת בינים ,

 .ומיומנות בדיבור

.…… ...  ENL REGENTS הכנה ל/ באנגליתSAT :ויב' לתלמידים בינוניים ומתקדמים שעולים לכיתה יא': 

 קשבה וקריאה של חומרה:  באנגלית    Regentsהכנה ל           

 חשיבה ביקורתית וכיון רעיונות         

 SATבנית אוצר מילים ל         

 

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

 

………………………………………… 

                                                                                                                                                         

 חתימת ההורה או האפוטרופוס                                                             

 

 .………………………………………… ר כעט אני בבית ספ

 .7102בספטמבר . …………………………………… בבית ספר………… אני עולה לכיתה

 

 

 : אנא מלאו את הטופס המצורף ותשלחו אותו בדואר לכתובת הבאה

 

                              GREAT NECK SUMMER SCHOOL 

                                349 LAKEVILLE ROAD-ROOM 308 

                                 GREAT NECK,  NY 11020 

 

 

 

 בקרו אותנו באתר, למידע נוסף ולוחות זמנים של האוטובוסים 

http: //greatnecksummerschool.weebly.com 


