מתכוננים לתחילת שנת הלימודים לאחר קבלת הילד/ה

ישנם כמה צעדים אותם עליכם להשלים עוד לפני עלייתכם למטוס .הדבר החשוב ביותר הוא לגשת לרופא/ת הילדים
שלכם על מנת לקבל את המידע הנחוץ והטפסים הרפואיים בכדי לעמוד בדרישות הרפואיות ודרישות החיסונים
שלנו .במידה והדברים יעשו כך ,נוכל להתקדם במהירות בתהליך ההרשמה של ילדיכם עם הגעתכם לארה"ב.
לפני העזיבה ,עוד בישראל – טופסי חיסונים וטפסים רפואיים.
טפסים רפואיים וחיסונים:
כל טופסי החיסונים והרפואה של התלמידים חייבים להיות באנגלית בטפסים אותם אנו מספקים לכם .ניתן לקחת
את הטפסים אותם אנו מספקים לרופא/ת הילדים שלכם בישראל על מנת שישלימו אותם ,או שניתן לקבל מאתנו
רשימה של רופאי ילדים מקומיים שיכולים לעשות זאת לאחר הגעתכם לארה"ב (בכל אפשרות שתבחרו ,כדאי
להצטייד גם בפנקס החיסונים המקורי) .אם התלמיד/ה נכנס/ת לכיתה ו' – יב' ומעוניין/ת להשתתף בפעילויות
הספורט שיתקיימו כבר בסתיו ,בקשו מרופא/ת הילדים למלא גם את טופסי ההשתתפות בפעילויות הספורט שלנו.
שימו לב! קחו בחשבון שבטופס החיסונים צריך להופיע תאריך לכל חיסון .במידה ויופיע תאריך אחד על הטופס
הדבר לא יהיה קביל על פי חוקי מדינת מרילנד הדורשים תאריך ליד כל חיסון .אנא בקשו מרופא הילדים שלכם
למלא את הטופס על פי ההנחיות הללו .במידה והרופא לא יכול לספק תאריכים  /אישורים על החיסונים אנו ממליצים
לכם להתייעץ עם הרופא לגבי האפשרויות העומדות בפניכם .לידיעתכם ,על פי חוקי מרילנד ניתן להוכיח חיסון על
ידי בדיקת רמת נוגדנים (בדיקת דם).
טופס החיסונים הוא הטופס החשוב ביותר מבין כל הטפסים הרפואיים .חוקי מרילנד לא מאפשרים לתלמידים
להשתתף במסגרות לימודיות ללא השלמת טופס החיסונים.
!! חשוב לזכור  -ארזו את כל הטפסים הללו בתיק הגב ו/או תיק העלייה למטוס כדי להבטיח גישה מהירה אליהם
עם הגעתך לארצות הברית (לא לשלוח את המסמכים במכולה משום הצורך בזמינות).
עם הגעתכם לארצות הברית  -בדיקת שחפת והכנה לבית הספר
בדיקת שחפת (:)Tuberculosis Test - TB
כל תלמידי בתי הספר ששהו מחוץ לארה"ב יותר משנה ,חייבים לעבור בדיקת שחפת עם הגעתם לארצות הברית.
בדיקת השחפת יכולה להתבצע במרפאות או במשרד הרופא/ה ועליה להיבדק (להיקרא) תוך  72 – 48שעות מרגע
קבלתה .המרפאה ו /או הרופא/ה צריכים לאשר תשובה שלילית בכתב .לחלופין ,ניתן להגיע עם הילד/ה לבית הספר
בחלון הזמנים מרגע קבלת הבדיקה במרפאות ( 72 – 48שעות) לקריאת הבדיקה ,זאת משום שאחות בית הספר
מוסמכת לעשות זאת.
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מתכוננים לבית הספר
לאחר הנחיתה וההתארגנות הראשונית ,התקשרו לבית הספר וקבעו סיור הכרות על מנת להראות לילד  /ה את
בית הספר ולעזור לו /לה בתהליך ההתאקלמות .באותו הביקור אנו יכולים לבחון יחדיו את הרשימות והטפסים
(המרוכזים בצ'קליסט לתלמידים החדשים) כדי להבטיח שאנחנו על המסלול הנכון לקראת פתיחת שנת הלימודים.
כמו כן ,זו הזדמנות מצוינת לבחון דברים כגון; ספרי לימוד ,ציוד ,הסעות ,ארוחות צהריים ,חוגים וכו'.

להלן פירוט של דגשים חשובים עם תחילת שנת הלימודים:
קניית ספרי לימוד -באתר בית הספר ישנה לשונית של  Textbooksבה תמצאו את הספרים אשר יש לרכוש
עבור כל ילד .הכוונה כמובן ל upper school -בלבד .ניתן לקנות את הספרים או לשכור אותם למשך השנה.
הספרים מגיעים לאחר מספר ימים לכתובת שנתתם .אפשריות נוספות שקיימות לקניית הספרים הן דרך
 Amazonאו .Barnes and Nobel
קניית ציוד לבית הספר – את רשימת הציוד ניתן לראות באתר בית הספר תחת הקטגוריה של .Summer
רשימת הציוד מחולקת לפי כיתות .ניתן לרכוש את הציוד בחנות  Targetאו  .Staplesאם ילדכם לומד בlower --
 schoolיש אפשרות להזמין את הציוד דרך  .Toll Boxלדעתי זו הדרך המומלצת .העלות לא גבוהה וכל הציוד
מגיע ישירות לכתובת שנתתם .יצויין כי ב lower -יש להביא את כלל הציוד ללוקר ביום הראשון או אפילו לפני כיוון
שהציוד ילווה את הילד במהלך כל השנה.
בדיקות רפואיות וטפסים רפואיים– יש להקפיד לבצע את בדיקת ה check up -לפני תחילת שנת הלימודים כולל
מילוי טפסים ,מתן חיסונים ובדיקת תבחין השחפת .חשוב לציין כי לאחר בדיקת תבחין השחפת יש לחזור
למרפאה או להתקשר להתעדכן בתוצאות הבדיקה ולהביא מסמך כתוב לבית הספר כי הבדיקה יצאה תקינה.
אפשרות נוספת היא כי המרפאה תתקשר לבית הספר ותעדכן בתוצאות הבדיקה .לילדים המתכוונים להשתתף
בחוגי הספורט יש טפסים נוספים – יש להקפיד למלא אותם.
הזמנת בגדי ספורט לתלמידי ה Middle School-וה – Upper school-כחלק מלימודי ה( PE-שיעור ספורט) יש
לרכוש בגדי ספורט (מכנס וחולצה) עם סמלי בית הספר .ניתן לרכוש את הבגדים דרך החנות הווירטואלית באתר
בית הספר או שניתן להוריד טופס הזמנה של הבגדים ולמסור בבית הספר בצירוף שיק .יש להיכנס ללשונית של
.Athletics
הרשמה לארוחות הצהריים בבית הספר – למעוניינים יש להירשם דרך האתר .בנוסף לאפשרות המלאה של כל
הימים ,קיימות מספר אופציות של בחירה בימים מסויימים ואף ניתן להחליף את המנה היומית .ניתן להחליף את
המנה היומית במנה אחרת דרך האתר או שהילד יכול לבקש באותו היום להחליף את המנה.
במידה ומביאים אוכל מהבית – נא לא לשלוח בשר מכל סוג שהוא מטעמי כשרות.
לוקרים – ילדכם יקבלו לוקרים מספר ימים לפני תחילת שנת הלימודים .מדובר בלוקרים גדולים .ניתן לאחסן בהם
אוהבות לקשט את הלוקר lower schoolאת ספרי הלימוד ,המחברות ,ציוד אישי ואף בגדים .הבנות בעיקר ב-
בקישוטים שונים אשר ניתן למצוא בחנויות.
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באדי – חבר מלווה – לילדכם יוצמד באדי – חבר מלווה המסייע בקליטה של הילד – השאיפה היא שלכל ילד יהיה
חבר מלווה ישראלי ואמריקאי .הבאדי אמור ללוות באופן צמוד את הילד ,לשבת לידו בכיתה ולסייע לו בשלבי
הקליטה הראשונים – בלימודים ובתחום החברתי.
הסעה  -אוטובוס צהוב – אמור להגיע לפתח ביתכם על מנת לאסוף את הילדים .יש לוודא שנרשמתם ל-
 - Transportationמתבצע גם באמצעות האתר .במידה ויש בעיה ,נא לדווח על כך באופן מידי.
סיוע והקלה במבחנים/בחנים – ילדכם זכאי להארכת זמן במבחנים/בחנים (בשנה הראשונה יקבל זמן כפול לביצוע
הבוחן/מבחן) וביצוע המבחן/בוחן בסיוע צמוד של מורת ה Esol-לצורך תרגום האנגלית .כללים אלה חשובים
ביותר על מנת להקל על ילדכם ולסייע לו להצליח במטלות.

בכל שאלה והבהרה נוספת ,או במידה ואתם רוצים לשמור על קשר רציף לקראת ההגעה ,אנא אל תהססו
ליצור קשר עם המחלקה לרישום וקבלת תלמידים:

קבלת התלמידים בבית הספר היסודי (גן טרום חובה עד כיתה ה') Pam Shrock, Lower School Admissions Director,
pshrock@cesjds.org
קבלת התלמידים בחטיבה הביניים ובתיכון (כיתה ו' עד כיתה יב') Miriam Stein, Upper School Admissions
MStein@cesjds.org
אחראית קשרי הקהילה הישראלית :דנה חן – להכוונה ,הסברים ושאלות בעברית לבית הספר היסודי ,החטיבה והתיכון
dhen@cesjds.org
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