
 
 

 

 

 מישראל  CESJDS -ב כיצד עלי להגיש מועמדות ללימודים

לאזור וושינגטון לילדים המגיעים  תומותאמו תוייחודיהמציע אפשרויות  CESJDSבבית הספר  כי בחרתםאנו שמחים 

ילדכם באופן רשמי לבית הספר. חשוב  קבלתשלבים אותם עליכם להשלים טרם כמה ישנם מישראל.  והסביבה 

נכם / בתכם להשתלב באופן חלק ויעיל במערכת הבית עזרו לנו לבנות פרופיל שיאפשר לבי הללולציין כי הצעדים 

 ספרית שלנו.

 :/הבטופס זה נציג לכם את כל השלבים, צעד אחר צעד עד לקבלת התלמיד

אם אתם מתוכננים להגיע כחלק ) /הילד לכל , יש למלא בקשה נפרדת )אונליין( המקוונת הבקשה את ומלא . 1

  אתנו או עם השגרירות על מנת לקבל קוד ייעודי להגשת הבקשה(. קשר צרו אנא מהשגרירות או הנספחות 

בו הנוכחי ספר בית הב מורים השוניםלטופסי ההערכה המיועדים ל וסףבנ ויתור הסודיות  טופס את שלחו . 2

גם  – ללא צורך בתרגום לאנגליתנשמח לקבל את הטפסים הללו בעברית, , לנוחיותכםלומד/ת בינכם/ בתכם. 

 ניידע אתכם במידת הצורך(., מסוימים במקרים נחוצים רשמיים תרגומים) הטפסים עצמם תורגמו לעברית

ניתן לשלוח בדואר .  CESJDSהטפסים, ממלא אותם ושולח חזרה ל  כל. וודאו כי בית הספר בארץ אכן מקבל את 3

כך נוכל  ,מסמכיםאת  לקבל שנקדים ככלמצויים על גבי הטפסים עצמם.  והקשר פרטי המשלוח/ דוא"ל / פקס, 

 להתקדם בתהליך הרישום והקבלה.

שיחה עם מנהלת קבלת התלמידים נסו לקבוע מועד לקיום . היינו מעוניינים להכיר את בנכם / בתכם מבעד לעינכם. 4

 על הילד/ה שלכם.

 :צעדים נוספים שיכולים לסייע לכם בתהליךישנם , כן כמו

למרות זאת ו. אנו מודעים ללוח הזמנים העמוס, המטלות המרובות הכרוכות במעבר למקום חדש וחוסר הוודאות, 1

היינו ממליצים בחום כי תשתדלו לפנות זמן במידת האפשר )אם אתם בסביבה בביקור הכנה מקדים( על מנת לבקר 

 בבית הספר, לראות חלק פעיל מיום לימודים אופייני, ובאותה הזדמנות לפגוש ולהכיר את צוות ההוראה וההנהלה.  

. דברו עם משפחות נוספות שחוו את בית הספר. אנו יכולים להפנות אתכם למשפחות ישראליות או אחרים שחוו 2

באופן בלתי אמצעי שונות משפחות לת החוויות הללו והפרספקטיבה של קליטה בבית הספר. קבהחוויה של את 

 .ת הספרהילדים בבי הוא שלב חשוב מאוד בתהליך ויכול לתרום רבות במעבר ובקליטה

 :אלינו לפנות ותהסס אל אנא, במידה וישנן שאלות נוספות

 ,Pam Shrock, Lower School Admissions Director קבלת התלמידים בבית הספר היסודי )גן חובה עד כיתה ה(

pshrock@cesjds.org 

 ,Upper School Admissions Miriam Stein קבלת התלמידים בחטיבה הביניים ובתיכון )כיתה ו עד כיתה יב(

  MStein@cesjds.org 

 להכוונה, הסברים ושאלות בעברית לבית הספר היסודי, החטיבה והתיכון –אחראית קשרי הקהילה הישראלית: דנה חן 

 dhen@cesjds.org 
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