Enroll Now
הרשמו עכשיו
Please complete the application form below:

אנא השלימו את טופס ההרשמה הבא:
Hatikvah International Academy Charter School Application Form

טופס הרשמה לבית הספר הבינלאומי התיקווה
You are about to take the first step in ensuring a high-quality education for your child in a warm and
friendly environment. You will be notified by the email address that you provide of the date, time and
place of the lottery. Students who are not selected in the initial lottery for an open kindergarten seat or for
open seats in higher grades will be placed on a waiting list. Students on the waiting list are enrolled
throughout the year as places become available.
Please note: Boxes in the form expand as words are added.
 באווירה חמה וחברית,אתם עומדים לעשות את הצעד הנכון בהבטחת חינוך ילדיכם ברמה גבוהה.
אנו נשלח לכתובת המייל שתמסרו לנו בטופס זה את התאריך והמקום שבו תתקיים הגרלת המקומות.
 ייכנסו,תלמידים שלא יעלו בהגרלה הראשונית בכניסה לכיתת הגן או למקומות הפנויים בכיתות הגבוהות יותר
 תלמידים ברשימת המתנה ייכנסו לבית הספר כאשר יתפנה מקום בכיתה אליה נרשמו ע"פ סדר.לרשימת המתנה
הופעתם ברשימה.

Last name of student

שם משפחה של התלמיד
First name of student

שם פרטי של התלמיד

First and Last Name of Parent/Guardian

שם משפחה ושם פרטי של אחד ההורים או אפוטרופוס
Street Address

כתובת  -מספר בית ורחוב
Apartment #

מספר דירה

.שימו לב :התיבות בטופס ההרשמה מתרחבות כשמדפיסים לתוכן

City

עיר
State

מדינה
Zip code

מיקוד
Email Address of Parent/Guardian

 מייל- כתובת אלקטרונית
Home Phone

טלפון בבית
Cell Phone

טלפון נייד
Home School District

מחוז הרישום המקורי לפי כתובת הבית
Gender of Child

הילדה/מין הילד
Child's Birthdate mm/dd/year

הילדה/תאריך הלידה של הילד
Other children in household: Please write the names of each child living at home; the
child's birthdate; grade in September 2017, and yes or no to indicate whether or not the
child is also applying to HIACS. Example: John Doe, 8/12/2003, 4th grade, No, not
applying to HIACS *

:ילדים אחרים בבית
 .אנא כתבו את שמות הילדים הנוספים הגרים בבית ,תאריך לידה של כל ילד ,באיזו כיתה יהיו בספטמבר 2017
"כמו כן ,ציינו "כן" אם נרשם לבית ספר "התקווה" או ציינו "לא" במידה והילד לא נרשם לבית ספר "התקווה

* ?How did you hear about Hatikvah

?איך שמעתם על בית הספר התקווה
* In September 2017, my child will be entering:

o K indergarten (must be 5 years old by October 31, 2017) o First Grade
o S econd Grade
o T hird Grade

o F ourth Grade o Fifth Grade
o S ixth Grade
o S eventh Grade

:בספטמבר  2017הילד שלי יכנס/הילדה שלי תכנס לכיתה
גן כיתה א כיתה ב כיתה ג כיתה ד כיתה ה כיתה ו כיתה ז

Previous School or Nursery *
Please list all pre-kindergarten/nursery schools; kindergarten, and elementary programs your child has attended (box will expand as you type).

 גן ילדים ובתי ספר, כולל גנון,בבקשה לכלול את כל בתי הספר.

Submit

שלח את הטופס

