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לכבוד די חשובע עלטערן שיחי'
נייע קרית ה'  מיר שטייען אינאיינעם אין א פאזיציע פון דורכברוך מיטן גרינדוגנ און אויפבליה פון אונזער 
נאמנה אין קאסא גראנדע אריזאנע יצ"ו און מיר פראבירן אהערצושטעלן מוסדות לשם ולתפארת על דרך ישראל 
סבא, ווי איר קענט זיך אלע פארשטעלן לייגן מיר אריין איבערמידליכע כוחות אז סיי  די רוחניות און סיי די גשמיות 
זאלן זיין אהערגעשטעלט על צד היותר טוב לויט די מצבים. און מיר האפן איר טוט עס אנערקענען און שעצן און 
בעיקר זיך צושטעלן צו די תקנות וועלעכע זענען אויסגעארבייט געווארן מיט פיהל כובד ראש און אלעס בהמלצת 
כ"ק הגאב"ד שליט"א און מחנכים און רבנים שליט"א  אז אלעס זאל קלאפן און זאל זיין מערסט שווה לכל נפש 
און אויסגעהאלטן ע"פ דעת תורה"ק ווען איר גרייט זיך איבערצוגעבן די טייערסטע אוצרות און פארמעגן וואס איר 
פארמאגט, אין די הענט פונעם מוסד און חשובע מלמדים/מלמדות. מיר שטרעבן צו ארבעטן מיט אייך, חשובע 

עלטערן. מיט א פאראייניגטן ציל, מגדל זיין אונזער קינדער מיט יראת שמים. מידות טובות. און חשקת התורה.

מיט א הארציגע תפילה צו הקב"ה בעטן מיר ער זאל אונז שענקען פיל סייעתא דשמיא, מיר זאלן זעהן ווי 
אונזערע פירות בליען  אויפן ריכטיגן אופן און מיר זאלן אלע זוכה זיין צו "בניך כשתילי זתים סביב לשלחנך"

כלליות'דיגע אנווייזונגען: 
צום אלעם ערשט שפירן מיר וויכטיג צו אויפמערקזאם מאכן אז אויסער די תקנות המוסדות זענען אויך 
מסודר געווארן תקנות הקהלה וואס ווען איר שרייבט אינטער די דאזיגע פארם טוט איר אייך מחייב זיין אז 
איר ווייסט און נעמט זיך אינטער איינצוהאלטן אלע תקנות הקהילה. און קהל האלט די פולסטע רעכט צו 
אינפארסירן די תקנות צו וועלעכע צייט עס זאל אדער זאל נישט זיין אפילו אויב קהל זעהט פאר וויכטיג 

ח"ו ארויסצושיקן אייער קינד אינמיטן שנת הלימודים 

חדר שעות: מאנטאג – דאנערשטאג: 4:15 – 9:15
פרייטאג: 1:00 = 9:15

•  שמירת הזמנים איז א שטארקע יסוד פון הצלחה פאר יעדן תלמיד, ע"כ ליגט די אחריות אויף עלטערן צו פארזיכערן 
אז די קינדער קומען יעדן טאג באצייטענס אין חדר.

•  אין פאל וואס א קינד שפעטיגט,פארשטייט זיך מיט א בארעכטיגטע סיבה – זאל מען מיטשיקן א צעטל מיטן קינד 
מיט די סיבה פארן שפעטיגן.

•  א תלמיד טאר נישט פארלאזן דער שטח פון חדר אינמיטן טאג, אן רשות, אפילו ביי ריסעס אדער מיטאג. אויב א 
תלמדיד דארף אהיימגיין פרי, זאל ער ברענגען א צעטל ווען און פארוואס ער דארף אהיימגיין. מען זאל מסדר זיין אז 

אן ערוואקסענע זאל אים קומען אפנעמען פון די חדר בנין.
•  תלמידים דאווענען יעדן טאג אין חדר, אויך ווען מען הייבט אן שפעט. אויב ער קומט שפעט זאל מען זען ער זאל 

דאווענען אינדערהיים.
•  ביטע לאזן וויסן פאר די מנהל, ווען עס מאכט זיך א שמחה אין די משפחה, אדער יעדע שווערע ענדערונג אין שטוב 

כדי מיר זאלן קענען מיטארבעטן און צוהעלפן די תלמיד.
•  א תלמיד זאל נישט ברענגען CD's, toys, אדער עלעקטראנישע געצייג וואס פעלט נישט אויס אין חדר פאר די 

לימודים. עס קען צוברענגען קנאה ושנאה און עס קען ווערן צובראכן אדער פארלוירן.
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snack מיר ווייסן אלע די וויכטיגקייט פון געזונטע ריסעס דעריבער זאל מען נישט שיקן נאש פאר  •
אזוי ווי מיר האבן קינדער אין חדר וואס זענען שטארק עלערגיש, בעטן מיר אז מען זאל נישט שיקן  .עסנווארג וואס 

Peanut butter האט אין זיך ניס אדער
•  ווען מען ברענגט עסנווארג אין חדר לכבוד א סיום, מסיבה, וכו' ביטע מאכט זיכער אז עס האט א פארלעסליכע 

הכשר.

v לבוש: 

העמד:
•  עס זאל נישט האבן קיין שום אויפשריפטן \ בילדער\ sequins \ וכדו'

•   עס זאל זיין אינגאנצן פארמאכט ביים האלדז.
hood עס זאל נישט האבן א  •

•  פון כתה ו' און ארויף, זאל נאר זיין מיט לאנגע ערמל. די ערמל דארף זיין די לענג פון די גאנצע האנט.
•  די ריכטיגע וועג איז אז די העמד איז אריינגעשטעקט אין די הויזן. אין פאל עס קומט נישט אזוי, זאל עס זיין גענוג 

לאנג, אז אפילו ווען מען בייגט זיך איין, זאל מען בלייבן צוגעדעקט.

הויזן:
•  Leggings זענען נישט ערלויבט. מען זאל מאכן זיכער אז די הויזן איז נישט צוגעפאסט.

•  עס דארף זיין א טינקעלע קאליר און נישט א שרייעדיגע קאליר ווי למשל רויט.
•  denim / Jeans look זענען נישט ערלויבט.

•  פון כתה ג' גייט מען נאר מיט לאנגע הויזן.
•  די קליינע קינדער וואס גייען מיט קורצע הויזן, דארף מען אכטונג געבן אז עס זאל נישט זיין צו קורץ, עס

זאל כאטשיג צודעקן ביז תיכף העכער די קני.

שיך:
•  Crocs, Anklets, High tops זענען נישט ערלויבט.

v טעכנאלאגיע: 
עס דארף זיין א שטארקע שמירה קעגן די נסיון פון טעכנעלאגיע. דאס איז א געוואלדיגע אחריות און פליכט וואס 

ליגט אויף די עלטערן.

•  לטובת די רוחניות'דיגע וואוילזיין פון די עתיד פון אונזער קינדער טאר זיך נישט געפונען אין שטוב קיין שום כלים 
וואס האבן אינטערנעט אן א פילטער.

•  מען מוז זיין געווארנט אז קינדער זאלן גארנישט זעהן אויף אינטערנעט אדער סמארטפאונס, ווי אויך ביי שכנים 
אדער קרובים וכו'.

internet access וואס קען האבן device עס איז נישט ערלויבט פאר קינדער צו האבן צוטריט צו א  •
•  בכלל זאלן קינדער נישט נוצן א Computer אדער Laptop אן השגחה פון די עלטערן.

•  די מאמע טאר נישט האבן א Smartphone פאר אן אויסנאם סיבה זאל מען זיך דורכרעדן מיט א רב.
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 Cellphone אלטע \ Sansa clip \ Recorder :מען זאל בשום אופן נישט ברענגען אין חדר קיין שום כלים  •
)אפילו עס ארבעט מער נישט( וכדומה.

•  ווען תלמידים געפונען זיך אונטער די השגחה פון די חדר, אפילו ביי א trip אדער א מסיבה קענען זיי נישט האבן 
א Cellphone מיט זיך

כדי א קינד זאל ווערן אריינגענומען אין די מוסדות מוזן מיר האבן די חתימה פון ביידע עלטערן בנוגע 
די תקנות וואס ווערן געפאדערט דורך די מוסד.

מיר האבן געליינט און דורכגעטוען אלע תקנות און מיר נעמען זיך אונטער אויסצופאלגן אלעס וואס ווערט 
געפאדערט:

_____________________ _____________________
חתימה האם: חתימה האב:

נ.ב. נעמט אין אכט, אז מיר נעמען אן אייער קינד נאר אויף דעם סמך.


