
PPRROOVVIIDDEENNCCEE HHEEBBRREEWW DDAAYY SSCCHHOOOOLL
AAbboouutt OOuurr SScchhooooll

PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll iiss aann OOrrtthhooddooxx JJeewwiisshh ddaayy sscchhooooll,, pprroovviiddiinngg aa hhiigghh--

qquuaalliittyy JJeewwiisshh aanndd ggeenneerraall eedduuccaattiioonn ttoo bbooyyss aanndd ggiirrllss ffrroomm PPrree--KKiinnddeerrggaarrtteenn

tthhrroouugghh ggrraaddee 88.. OOuurr hhiigghh sscchhooooll ddiivviissiioonn,, NNeeww EEnnggllaanndd AAccaaddeemmyy ooff TToorraahh,, aallssoo

pprroovviiddeess tthhee ssaammee hhiigghh ccaalliibbeerr eedduuccaattiioonn ttoo yyoouunngg wwoommeenn ooff hhiigghh sscchhooooll aaggee.. WWee

aarree llooccaatteedd iinn tthhee rreessiiddeennttiiaall EEaasstt SSiiddee ooff PPrroovviiddeennccee,, iinn tthhee cceenntteerr ooff aa tthhrriivviinngg

PPrroovviiddeennccee JJeewwiisshh ccoommmmuunniittyy..

OOuurr eelleemmeennttaarryy sscchhooooll wwaass eessttaabblliisshheedd iinn 11994466,, tthhee hhiigghh sscchhooooll ddiivviissiioonn ooppeenneedd iinn

11996688.. WWee aarree aaccccrreeddiitteedd bbyy tthhee SSttaattee ooff RRhhooddee IIssllaanndd,, tthhee RRhhooddee IIssllaanndd BBooaarrdd ooff

EEdduuccaattiioonn,, aanndd tthhee TToorraahh UU’’MMeessoorraahh nnaattiioonnaall nneettwwoorrkk ooff JJeewwiisshh ddaayy sscchhoooollss..

AAtt PPHHDDSS,, wwee aarree ccoommmmiitttteedd ttoo aaccaaddeemmiicc eexxcceelllleennccee iinn aa wwaarrmm,, nnuurrttuurriinngg

aattmmoosspphheerree.. WWee wwoorrkk wwiitthh eeaacchh cchhiilldd ttoo mmaaxxiimmiizzee hhiiss oorr hheerr ppootteennttiiaall ttoo bbeeccoommee

aann eedduuccaatteedd,, ccoommmmiitttteedd mmeemmbbeerr ooff tthhee JJeewwiisshh ccoommmmuunniittyy aanndd tthhee ccoommmmuunniittyy--aatt

llaarrggee.. WWee aarree ddeevvootteedd ttoo ddeevveellooppiinngg ssttuuddeennttss’’ lleeaarrnniinngg sskkiillllss aanndd iinnssttiilllliinngg aa lloovvee ooff

lleeaarrnniinngg,, pprreeppaarriinngg yyoouunngg ppeeooppllee ffoorr pprroommiissiinngg ffuuttuurreess aanndd tthhee rreeaalliizzaattiioonn ooff tthheeiirr

ggooaallss.. WWiitthh oouurr ssmmaallll ccllaassss ssiizzeess aanndd oouurr pprrooffeessssiioonnaall,, aatttteennttiivvee tteeaacchheerrss,, wwee

ccaatteerr ttoo tthhee nneeeedd ooff eeaacchh iinnddiivviidduuaall.. WWee ooffffeerr eennrriicchhmmeenntt wwhheenn aa ssttuuddeenntt ccoouulldd

uussee aaddddiittiioonnaall cchhaalllleennggee aanndd ooffffeerr rreemmeeddiiaall hheellpp wwiitthh tthhee rreegguullaarr ccuurrrriiccuulluumm wwhheenn

iitt iiss nneeeeddeedd.. AAnndd ooff ccoouurrssee,, eevveerryyoonnee ccaann bbeenneeffiitt ffrroomm eennccoouurraaggeemmeenntt aanndd

aacccceeppttaannccee,, ssoo wwee pprroovviiddee ggeenneerroouuss mmeeaassuurreess ooff tthheessee,, aass wweellll!!

AAss ffooccuusseedd aass wwee aarree oonn oouurr ssttuuddeennttss’’ aaccaaddeemmiicc ddeevveellooppmmeenntt aanndd aacchhiieevveemmeenntt,,

tthhiiss iiss oonnllyy ppaarrtt ooff oouurr mmiissssiioonn.. WWee aallssoo ssttrriivvee ffoorr mmoorraall aanndd cchhaarraacctteerr

ddeevveellooppmmeenntt aanndd eemmpphhaassiizzee tthhee iimmppoorrttaannccee ooff ggoooodd ““mmiiddddooss”” ((cchhaarraacctteerr ttrraaiittss))

iinn aallll rreellaattiioonnsshhiippss -- tthhoossee aammoonngg ssttuuddeennttss,, bbeettwweeeenn tteeaacchheerrss aanndd ssttuuddeennttss,, oorr

tthhee ssttaaffff//aaddmmiinniissttrraattiioonn aanndd ssttuuddeennttss.. EEaacchh mmeemmbbeerr ooff oouurr ffaaccuullttyy aanndd ssttaaffff iiss

aa ppeerrssoonnaall ppoossiittiivvee rroollee mmooddeell ooff eetthhiiccaall ccoonndduucctt.. WWee tteeaacchh vvaalluueess aanndd mmoorraalliittyy

iinnssiiddee tthhee ccllaassssrroooomm aanndd oouutt..

AAlloonngg wwiitthh cchheeeerrffuull aanndd wweellll--ddeeccoorraatteedd ccllaassssrroooommss,, oouurr mmooddeerrnn ffaacciilliittyy bbooaassttss

GGeenneerraall aanndd JJuuddaaiicc lliibbrraarriieess,, aa ssppaacciioouuss aauuddiittoorriiuumm eeqquuiippppeedd wwiitthh aa ssttaaggee aanndd

lliigghhttiinngg,, aa sscciieennccee llaabboorraattoorryy,, aanndd aa llaanngguuaaggee llaabboorraattoorryy.. WWee aallssoo hhaavvee aa wweellll--

eeqquuiippppeedd ccoommppuutteerr llaabboorraattoorryy,, wwiitthh nneettwwoorrkkeedd mmuullttii--mmeeddiiaa PPeennttiiuumm ccoommppuutteerrss

wwiitthh tthhee ccaappaabbiilliittyy ttoo aacccceessss tthhee IInntteerrnneett ssiimmuullttaanneeoouussllyy aatt tthhee rraattee 5566KK..

OOuurr ssttuuddeennttss ccoommee ttoo uuss ffrroomm aallll oovveerr RRhhooddee IIssllaanndd aanndd ffrroomm nneeaarrbbyy

MMaassssaacchhuusseettttss.. BBuuss TTrraannssppoorrttaattiioonn iiss aavvaaiillaabbllee,, sseerrvviicciinngg tthhee RRhhooddee IIssllaanndd

ccoommmmuunniittiieess aanndd SShhaarroonn,, MMAA.. FFiinnaanncciiaall AAssssiissttaannccee iiss aavvaaiillaabbllee bbaasseedd uuppoonn tthhee

ffaammiillyy’’ss nneeeedd..
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SSCCHHOOOOLL PPHHIILLOOSSOOPPHHYY AANNDD PPUURRPPOOSSEE

PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll iiss aann OOrrtthhooddooxx rreelliiggiioouuss JJeewwiisshh DDaayy SScchhooooll

aaffffiilliiaatteedd wwiitthh TToorraahh UU’’MMeessoorraahh –– tthhee NNaattiioonnaall CCoouunncciill ooff HHeebbrreeww DDaayy SScchhoooollss..

OOuurr mmaaiinn ggooaallss aarree iinnssppiirriinngg oouurr ssttuuddeennttss ttoo lloovvee aanndd rreevveerree GG--dd;; ttoo ssttuuddyy tthhee

TToorraahh,, aanndd bbee mmoottiivvaatteedd ttoo ffoollllooww iittss llaawwss,, ccuussttoommss,, aanndd ttrraaddiittiioonnss;; ttoo ssttrriivvee ffoorr

tthhee hhiigghheesstt ssttaannddaarrddss ooff mmoorraall aanndd eetthhiiccaall bbeehhaavviioorr.. OOuurr ssttuuddeennttss sshhoouulldd bbee

sseennssiittiivvee ttoo tthhee nneeeedd ooff JJeewwss aanndd nnoonn--JJeewwss iinn AAmmeerriiccaa aanndd tthhrroouugghhoouutt tthhee wwoorrlldd..

WWee mmuusstt aallssoo pprroovviiddee oouurr ssttuuddeennttss wwiitthh aaccttiivvee pprrooggrraammmmiinngg tthhaatt pprroommootteess

SShhmmiirraass HHaammiittzzvvooss aanndd aa lloovvee aanndd aapppprreecciiaattiioonn ooff IIssrraaeell,, tthhee llaanndd aanndd iittss ppeeooppllee,,

PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll ggooaallss iinncclluuddee pprroovviiddiinngg oouurr ssttuuddeennttss tthhee ffiinneesstt

aanndd mmoosstt eeffffeeccttiivvee ggeenneerraall ssttuuddiieess pprrooggrraamm tthhaatt uusseess tthhee mmoosstt mmooddeerrnn

rreesseeaarrcchh aanndd pprrooggrreessssiivvee tteecchhnniiqquueess aavvaaiillaabbllee.. OOuurr ssttuuddeennttss mmuusstt bbee aabbllee ttoo

iinntteeggrraattee tthheeiirr pprriiddee aanndd kknnoowwlleeddggee aass JJeewwss wwiitthh tthheeiirr ffuullll ppaarrttiicciippaattiioonn iinn tthhee

mmooddeerrnn ssoocciieettyy iinn wwhhiicchh tthheeyy lliivvee.. OOnnee ooff tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt eelleemmeennttss ooff oouurr

pphhiilloossoopphhyy iiss tthhaatt eeaacchh cchhiilldd hhaass uunniiqquuee ttaalleennttss aanndd aabbiilliittiieess tthhaatt mmuusstt bbee

rreeccooggnniizzeedd.. IInn oorrddeerr ttoo aacchhiieevvee tthhiiss,, tthhee sscchhooooll pprroovviiddeess aa vvaarriieettyy ooff

ooppppoorrttuunniittiieess,, bbootthh eennrriicchhmmeenntt aanndd rreemmeeddiiaattiioonn,, tthhrroouugghh bbootthh ccllaassssrroooomm aanndd

ssppeecciiaall aaccttiivviittiieess ttoo hheellpp eeaacchh ssttuuddeenntt rreeaacchh hhiiss//hheerr mmaaxxiimmuumm ppootteennttiiaall..

OOuurr ggooaall ooff bbeeiinngg aa ““cchhiilldd cceenntteerreedd”” sscchhooooll tthhaatt llooookkss aatt tthhee wwhhoollee cchhiilldd rreeqquuiirreess

uuss ttoo aallwwaayyss ssttrriivvee ffoorr ggrreeaatteerr hheeiigghhttss.. WWee mmuusstt pprroovviiddee oonnggooiinngg ooppppoorrttuunniittiieess

tthhaatt aaffffoorrdd iinnddiivviidduuaalliizzeedd lleeaarrnniinngg ooppppoorrttuunniittiieess ffoorr ssttuuddeennttss.. WWee eennccoouurraaggee

tteeaacchheerrss’’ pprrooffeessssiioonnaall ggrroowwtthh iinn oorrddeerr ttoo iimmpplleemmeenntt tthhiiss mmooddeell ooff eexxcceelllleennccee.. OOuurr

sscchhooooll ppuuttss ssppeecciiaall eemmpphhaassiiss oonn ccrreeaattiinngg aa wwaarrmm,, rreellaaxxeedd,, aanndd ssaaffee aattmmoosspphheerree

tthhaatt mmoottiivvaatteess oouurr ssttuuddeennttss ttoo lliivvee aanndd eennjjooyy tthheeiirr ssttuuddiieess.. AAnn aattmmoosspphheerree ooff

ooppeenn aanndd hhoonneesstt ccoommmmuunniiccaattiioonn mmuusstt eexxiisstt aass wweellll aass aann eennvviirroonnmmeenntt ooff wwaarrmmtthh,,

nnuurrttuurriinngg,, aanndd ttrruusstt aammoonngg oouurr ssttuuddeennttss,, tteeaacchheerrss,, aanndd aaddmmiinniissttrraattiioonn..

SSTTUUDDEENNTT LLEEAARRNNIINNGG GGOOAALLSS

PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll hhaass aa ttrreemmeennddoouuss ccoommmmiittmmeenntt ttoo tthhee ppeerrssoonnaall

aanndd aaccaaddeemmiicc ggrroowwtthh ooff aallll ooff iittss ssttuuddeennttss,, aanndd iittss eexxppeeccttaattiioonnss ffoorr ssttuuddeenntt

aacchhiieevveemmeenntt aanndd lleeaarrnniinngg rreefflleecctt tthhaatt ccoommmmiittmmeenntt.. AAss ssuucchh,, tthhee sscchhooooll hhaass

eessttaabblliisshheedd tthhee ffoolllloowwiinngg ““ssttuuddeenntt lleeaarrnniinngg ggooaallss::””

11.. TThhee ssttuuddeenntt wwiillll ddiissppllaayy MMiiddddooss ((ggoooodd mmaannnneerrss)) aanndd DDeerreecchh EErreettzz

((pprrooppeerr rreessppeecctt)),, wwhhiicchh aarree pprreeaammbblleess ttoo lleeaarrnniinngg..

22.. TThhee ssttuuddeenntt wwiillll ddeevveelloopp aa lloovvee ooff TToorraahh,, MMiittzzvvooss ((ggoooodd ddeeeeddss)),, aanndd

IIssrraaeell..
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33.. TThhee ssttuuddeenntt wwiillll ddiissppllaayy kknnoowwlleeddggee ooff tthhee llaawwss aanndd ccuussttoommss ooff oouurr rriicchh

JJeewwiisshh hheerriittaaggee..

44.. TThhee ssttuuddeenntt wwiillll rreeaadd aanndd wwrriittee HHeebbrreeww fflluueennttllyy..

55.. TThhee ssttuuddeenntt wwiillll ppaarrttiicciippaattee wwiitthh aauutthhoorriittyy iinn aallll lliiffee ccyyccllee JJeewwiisshh

eevveennttss..

66.. TThhee ssttuuddeenntt wwiillll ddiissppllaayy ffeeeelliinngg ooff CChheesseedd ((kkiinnddnneessss)) aanndd cchhaarriittyy,, ggiivviinngg

bbootthh ooff ttiimmee aanndd rreessoouurrcceess..

77.. TThhee ssttuuddeenntt wwiillll ddeevveelloopp aa lloovvee aanndd eexxcciitteemmeenntt ffoorr aallll lleeaarrnniinngg iinn TToorraahh

aanndd GGeenneerraall SSttuuddiieess..

88.. TThhee ssttuuddeenntt wwiillll ddeevveelloopp aann aattttiittuuddee ooff ccuurriioossiittyy ffoorr lleeaarrnniinngg aanndd

ccrriittiiccaall tthhiinnkkiinngg sskkiillllss iinn TToorraahh aanndd GGeenneerraall SSttuuddiieess..

99.. TThhee ssttuuddeenntt wwiillll bbee ggiivveenn tthhee sskkiillllss aanndd ssuuppppoorrtt ttoo rreeaacchh hheerr oorr hhiiss

mmaaxxiimmuumm ppootteennttiiaall iinn JJuuddaaiicc aanndd GGeenneerraall SSttuuddiieess..

1100.. TThhee ssttuuddeenntt sshhaallll ggrraadduuaattee wwiitthh tthhee ccoorree ccuurrrriiccuulluumm sskkiillllss rreeqquuiirreedd ffoorr

eennttrraannccee iinnttoo tthhee ffiinneesstt YYeesshhiivvooss,, SSeemmiinnaarriieess,, aanndd //oorr uunniivveerrssiittiieess..

1111.. TThhee ssttuuddeenntt wwiillll hhaavvee tthhee aaccaaddeemmiicc aanndd ssoocciiaall sskkiillllss ttoo ssuucccceeeedd iinn aa

gglloobbaallllyy ccoommppeettiittiivvee ssoocciieettyy..

EEaarrllyy CChhiillddhhoooodd DDeeppaarrttmmeenntt

““AA cchhiilldd’’ss eeaarrlliieesstt eexxppeerriieennccee wwiitthhiinn aa sscchhooooll sseettttiinngg ccaann sseett tthhee ttoonnee ffoorr

yyeeaarrss ttoo ccoommee..”” WWee,, aatt PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll,, rreeccooggnniizzee tthhiiss aanndd,, aass

ssuucchh,, ssttrriivvee ttoo pprroovviiddee tthhee wwaarrmmeesstt,, mmoosstt nnuurrttuurriinngg aanndd lloovviinngg eennvviirroonnmmeenntt

ppoossssiibbllee.. WWee ffooccuuss oonn tthhee cchhiillddrreenn’’ss ssoocciiaall,, eemmoottiioonnaall,, ccooggnniittiivvee,, aanndd pphhyyssiiccaall

ddeevveellooppmmeenntt,, wwhhiillee rreeccooggnniizziinngg tthhaatt eeaacchh cchhiilldd hhaass hhiiss oorr hheerr oowwnn uunniiqquuee

qquuaalliittiieess aanndd aabbiilliittiieess aanndd sshhoouulldd bbee eennccoouurraaggeedd aaccccoorrddiinnggllyy..

WWee eennccoouurraaggee cchhiillddrreenn ttoo lleeaarrnn tthhrroouugghh tthheeiirr oowwnn eexxppeerriieenncceess,, uussiinngg

ddeevveellooppmmeennttaallllyy aapppprroopprriiaattee aaccttiivviittiieess ttoo eennhhaannccee sskkiillllss.. WWee eemmpphhaassiizzee

llaanngguuaaggee sskkiillllss iinn bbootthh EEnngglliisshh aanndd HHeebbrreeww aanndd tthhee cchhiillddrreenn lleeaarrnn aabboouutt aanndd

cceelleebbrraattee SShhaabbbbooss,, hhoolliiddaayyss,, ccuussttoommss,, mmiittzzvvooss ((ggoooodd ddeeeeddss)),, aanndd mmiiddddooss

((pprrooppeerr mmaannnneerrss))..

BByy tthhee ttiimmee tthheeyy ggrraadduuaattee ffrroomm tthhee EEaarrllyy CChhiillddhhoooodd DDeeppaarrttmmeenntt,, oouurr

ssttuuddeennttss hhaavvee ddeevveellooppeedd ggoooodd sseellff--eesstteeeemm,, aa lloovvee ooff lleeaarrnniinngg,, aanndd aann eeaarrllyy

aapppprreecciiaattiioonn ffoorr tthhee bbeeaauuttyy ooff oouurr JJeewwiisshh hheerriittaaggee aanndd tthhee TToorraahh wwaayy ooff lliiffee..

TTeeaacchhiinngg yyoouunngg cchhiillddrreenn iiss aa ttrreemmeennddoouuss rreessppoonnssiibbiilliittyy,, bbuutt oonnee tthhaatt wwee

eemmbbrraaccee aanndd aarree tthhaannkkffuull ddaaiillyy..

IImmppoorrttaanntt FFaaccttss aabboouutt tthhee EEaarrllyy CChhiillddhhoooodd DDeeppaarrttmmeenntt::
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 LLaarrggee wweellll ddeeccoorraatteedd rroooommss,, wwiitthh pplleennttyy ooff ssppaaccee ccrreeaattiivvee lleeaarrnniinngg

cceenntteerrss..

 LLooww ssttuuddeenntt--tteeaacchheerr rraattiioo..

 CCrreeaattiivvee aanndd qquuaalliiffiieedd tteeaacchheerrss wwiitthh ddeeggrreeeess iinn EEaarrllyy CChhiillddhhoooodd

EEdduuccaattiioonn aanndd ppuurrssuuiinngg oonnggooiinngg pprrooffeessssiioonnaall ggrroowwtthh..

 EEnnrriicchhmmeenntt aanndd rreemmeeddiiaattiioonn pprroovviiddeedd aass nneeeeddeedd..

 RReefflleeccttiinngg tthhee qquuaalliittyy ooff tthhee wwoorrkk eennvviirroonnmmeenntt,, tthheerree iiss lliittttllee ssttaaffff

ttuurrnnoovveerr.. TTeeaacchheerrss aanndd aassssiissttaannttss hhaavvee bbeeeenn wwoorrkkiinngg ttooggeetthheerr ffoorr

mmaannyy yyeeaarrss..

 SSppeecciiaall bbaatthhrroooommss iinn eeaacchh ooff tthheessee ccllaassssrroooommss

TThhee EEaarrllyy CChhiillddhhoooodd DDeeppaarrttmmeenntt ooffffeerrss tthhee ffoolllloowwiinngg ccllaasssseess::

33 YYEEAARR OOLLDD PPRREE--KKIINNDDEERRGGAARRTTEENN KKIINNDDEERRGGAARRTTEENN

MM--FF;; 88::0000--1122::0000 MM--FF;; 88::0000--1122::0000 MM--FF;; 88::0000--33::1155

AAGGEE:: 33 BBYY SSEEPPTT.. 11 AAGGEE:: 44 BBYY SSEEPPTT.. 11 AAGGEE:: 55 BBYY SSEEPPTT.. 11

TTHHEE CCUURRRRIICCUULLUUMM

PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll iiss ddeeddiiccaatteedd ttoo pprroovviiddiinngg aann iinntteeggrraatteedd sseeccuullaarr

aanndd JJuuddaaiicc pprrooggrraamm tthhaatt pprreeppaarreess oouurr ssttuuddeennttss ttoo bbee ssuucccceessssffuull,, ccoonnttrriibbuuttiinngg

mmeemmbbeerrss ooff ssoocciieettyy ddeeddiiccaatteedd ttoo aa JJeewwiisshh wwaayy ooff lliiffee..

MMoosstt iimmppoorrttaannttllyy,, wwee bbeelliieevvee tthhaatt eedduuccaattiioonn iiss aa pprroocceessss tthhaatt bbeeggiinnss wwiitthh tthhee

ddeevveellooppmmeenntt ooff sseellff--eesstteeeemm.. OOuurr eedduuccaattiioonnaall pprrooggrraamm iiss ddeessiiggnneedd ttoo hheellpp eeaacchh

cchhiilldd mmaaxxiimmiizzee hhiiss oorr hheerr ppootteennttiiaall,, ttoo eennccoouurraaggee eeaacchh cchhiilldd’’ss ssuucccceessss,, aanndd ttoo

ffaacciilliittaattee pplleeaassuurree iinn tthhee lleeaarrnniinngg pprroocceessss.. IItt aallssoo eennccoouurraaggeess tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff

ccrriittiiccaall tthhiinnkkiinngg sskkiillllss aanndd tthhee eennggaaggeemmeenntt ooff ccooooppeerraattiivvee lleeaarrnniinngg ooppppoorrttuunniittiieess..

WWee iinnccuullccaattee oouurr ssttuuddeennttss wwiitthh tthhee ddeessiirree ffoorr aaccaaddeemmiicc eexxcceelllleennccee aanndd tthhee

pplleeaassuurree aanndd ppoowweerr ooff aacchhiieevviinngg ggooaallss ooff eexxcceelllleennccee.. WWee tteeaacchh oouurr cchhiillddrreenn ttoo vvaalluuee

ccaarriinngg,, sshhaarriinngg,, ccoommppaassssiioonn aanndd ootthheerr vvaalluueess tthhaatt wwiillll aallllooww tthheemm ttoo mmaattuurree iinnttoo

pprroodduuccttiivvee yyoouunngg aadduullttss.. WWee ffiirrmmllyy bbeelliieevvee iinn eexxppeerriieennttiiaall lleeaarrnniinngg aanndd,, aass ssuucchh,,

pprroovviiddee ooppppoorrttuunniittiieess ffoorr ccrreeaattiivvee pprroojjeeccttss wwiitthhiinn tthhee ccllaassssrroooomm,, sscchhooooll--wwiiddee

ssppeecciiaall pprrooggrraammss,, aass wweellll aass eexxccuurrssiioonnss tthhaatt aallllooww lliiffee eexxppeerriieenncceess ttoo bbee

iinntteeggrraatteedd iinnttoo oouurr ccuurrrriiccuulluumm..

TThhee ppaarreennttss ooff oouurr ssttuuddeennttss hhaavvee eennttrruusstteedd uuss ttoo pprroovviiddee tthheeiirr cchhiillddrreenn wwiitthh aa

ssuuppeerriioorr eedduuccaattiioonn sstteeeeppeedd iinn tthhee bbeeaauuttyy ooff JJuuddaaiissmm.. AAnndd,, wwhhaatt aa wwoonnddeerrffuull
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ooppppoorrttuunniittyy wwee hhaavvee bbeeeenn ggiivveenn,, ttoo eennccoouurraaggee iinntteelllleeccttuuaall ccuurriioossiittyy,, ttoo ffoosstteerr tthhee

pprrooppeerr mmiiddddooss ((ggoooodd mmaannnneerrss)),, aanndd ttoo ddeevveelloopp,, iinn eeaacchh ooff oouurr ssttuuddeennttss,, aa lloovvee ooff

lleeaarrnniinngg aanndd JJuuddaaiissmm tthhaatt wwiillll ssttaayy wwiitthh tthheemm ffaarr bbeeyyoonndd tthheeiirr ddaayyss aatt

PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll..

GGEENNEERRAALL SSTTUUDDIIEESS

RREEAADDIINNGG AANNDD LLAANNGGUUAAGGEE AARRTTSS

 OOuurr ggooaall aatt PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll iiss ttoo pprroovviiddee aa llaanngguuaaggee rriicchh

eennvviirroonnmmeenntt aanndd aann eexxppoossuurree ttoo lliitteerraattuurree,, wwhhiillee eennssuurriinngg tthhee mmaasstteerryy ooff

bbaassiicc sskkiillllss,, wwiitthhiinn tthhee ttiimmee ccoonnssttrraaiinnttss ooff aa dduuaall ccuurrrriiccuulluumm..

 TThhee ccoorree ooff iinnssttrruuccttiioonn iinn tthhee pprriimmaarryy ggrraaddeess iiss bbaasseedd oonn tthhee

MMaaccmmiillllaann//MMccGGrraaww HHiillll sseerriieess,, iinncclluuddiinngg tthhee AAnntthhoollooggyy,, JJoouurrnnaallss,, SSppeelllliinngg

ffoorr WWrriittiinngg,, RReessoouurrccee aanndd TThheemmee bbooookkss..

 LLiitteerraattuurree ttaappeess,, cchhoorraall rreeaaddiinngg,, ppaarrttnneerr rreeaaddiinngg,, aanndd iinnddeeppeennddeenntt

rreeaaddiinngg aarree aa ffeeww eexxaammpplleess ooff tthhee ssttrraatteeggiieess iinnccoorrppoorraatteedd iinnttoo tthhee

ccllaassssrroooomm..

 AAtt eeaacchh ggrraaddee lleevveell,, ssttuuddeennttss ggaaiinn aann aapppprreecciiaattiioonn ffoorr rreeaaddiinngg tthhrroouugghh

aassssiiggnneedd nnoovveellss aanndd ““ffrreeee cchhooiiccee”” bbooookkss.. TTiimmee iiss sseett aassiiddee dduurriinngg tthhee wweeeekk

ffoorr ssuussttaaiinneedd ssiilleenntt rreeaaddiinngg aanndd bbooookkss rreeaadd ttoo tthhee ccllaassss bbyy tthhee tteeaacchheerr..

 WWrriittiinngg iiss vviieewweedd aass aa sskkiillll ooff pprriimmaarryy iimmppoorrttaannccee ffoorr bbeeccoommiinngg aa lliitteerraattee

iinnddiivviidduuaall aanndd,, aass ssuucchh,, iiss ssttrreesssseedd ddaaiillyy.. RReefflleeccttiinngg tthhiiss iimmppoorrttaannccee,, oouurr

ssttaaffff ppaarrttiicciippaatteedd iinn ssppeecciiaall iinn--sseerrvviicceess iinn tthhee aarreeaa ooff wwrriittiinngg wwhhiicchh hheellppeedd

tthheemm ttoo ddeevveelloopp iinnssttrruuccttiioonnaall ssttrraatteeggiieess ttoo eennssuurree tthhaatt oouurr ssttuuddeennttss

lleeaarrnn ttoo wwrriittee eeffffeeccttiivveellyy..

 TThhee ““wwrriittiinngg pprroocceesssseess”” ooff pprree--wwrriittiinngg,, wwrriittiinngg,, rreevviissiinngg,, eeddiittiinngg aanndd

ppuubblliisshhiinngg aarree eemmpphhaassiizzeedd aatt aallll ggrraaddee lleevveellss wwiitthh tthhee lleevveell ooff

ssoopphhiissttiiccaattiioonn iinnccrreeaassiinngg aass tthhee ssttuuddeenntt ggeettss oollddeerr..

 EEaacchh ssttuuddeennttss wwoorrkk iiss oorrggaanniizzeedd iinnttoo iinnddiivviidduuaalliizzeedd wwrriittiinngg ppoorrttffoolliiooss

hhiigghhlliigghhttiinngg tthhee pprrooggrreessss tthheeyy hhaavvee sshhoowwnn oovveerr tthhee ccoouurrssee ooff tthhee sscchhooooll

yyeeaarr..

MMAATTHHEEMMAATTIICCSS

 TThhee mmaatthheemmaattiiccss ccuurrrriiccuulluumm iiss oorriieenntteedd aarroouunndd tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff

ssppeecciiffiicc mmaatthh ffuunnccttiioonnss aanndd ssyysstteemmaattiicc rreeaassoonniinngg sskkiillllss aass wweellll aass tthhee

ddeevveellooppmmeenntt ooff ccoonnffiiddeennccee iinn aanndd eennjjooyymmeenntt ooff tthhee ssuubbjjeecctt..
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 SSttuuddeennttss iinn GGrraaddeess KK--66 rreecceeiivvee bbeettwweeeenn 4400 aanndd 6600 mmiinnuutteess ooff

mmaatthheemmaattiiccss iinnssttrruuccttiioonn eeaacchh ddaayy.. TTeeaacchheerrss uussee mmaanniippuullaattiivveess,, ggaammeess,,

aanndd cchhaalllleennggiinngg pprroobblleemmss iinn mmoottiivvaattiinngg tthheeiirr ssttuuddeennttss..

 SSttuuddeennttss iinn GGrraaddeess 77--1122 rreecceeiivvee 4455 mmiinnuutteess ooff mmaatthheemmaattiiccss iinnssttrruuccttiioonn

eeaacchh ddaayy.. OOuurr ssttuuddeennttss aarree eexxppoosseedd ttoo aa hhiigghh sscchhooooll lleevveell ccoouurrssee iinn eeiigghhtthh

ggrraaddee aanndd ccoolllleeggee lleevveell ccoouurrsseess iinn hhiigghh sscchhooooll bbyy hhiigghhllyy qquuaalliiffiieedd

MMaatthheemmaattiiccss ssppeecciiaalliissttss..

 TThhiiss yyeeaarr oouurr sscchhooooll iiss pprreeppaarriinngg MMaatthh NNiigghhttss ffoorr tthhee eelleemmeennttaarryy sscchhooooll

ssttuuddeennttss,, wwhhiicchh wwiillll iinncclluuddee ggaammeess,, ppuuzzzzlleess aanndd cchhaalllleennggiinngg qquueessttiioonnss ffoorr

cchhiillddrreenn aatt eevveerryy lleevveell ooff aabbiilliittyy..

 MMaatthheemmaattiiccss ssppeecciiaalliissttss aatt PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll aarree hhiigghhllyy

qquuaalliiffiieedd aanndd pprreeppaarree oouurr cchhiillddrreenn ttoo ccoommppeettee mmaatthheemmaattiiccaallllyy iinn aa gglloobbaallllyy

ccoommppeettiittiivvee ssoocciieettyy..

SSCCIIEENNCCEE

 PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll’’ss pphhiilloossoopphhyy ooff sscciieennccee eedduuccaattiioonn iiss ttoo

ddeevveelloopp eeaacchh cchhiilldd’’ss iinnnnaattee sseennssee ooff ccuurriioossiittyy aanndd wwoonnddeerr aabboouutt

tthheemmsseellvveess aanndd tthhee wwoorrlldd aarroouunndd tthheemm tthhrroouugghh aaccttiivvee iinnvvoollvveemmeenntt iinn

sscciieennttiiffiicc aaccttiivviittyy aanndd ddiissccoovveerryy..

 OOuurr ffuullllyy eeqquuiippppeedd sscciieennccee llaabboorraattoorryy aalllloowwss aallll ooff tthhee ssttuuddeennttss ttoo hhaavvee

hhaannddss--oonn llaabboorraattoorryy ttiimmee..

 GGrraaddeess 77--88 hhaavvee aa 4455 mmiinnuuttee sscciieennccee lleessssoonn eevveerryy ddaayy..

 SSppeecciiaall eemmpphhaassiiss iiss ppllaacceedd oonn tthhee iimmppoorrttaannccee ooff mmaatthheemmaattiiccss iinn tthhee

sscciieennttiiffiicc pprroocceessss aanndd tthhee iinnssttrruuccttiioonnaall mmaatteerriiaallss rreeiinnffoorrccee tthhaatt ccoonncceepptt..

 OOuurr sscciieennccee pprrooggrraamm iinntteeggrraatteess mmaannyy ssuubbjjeecctt aarreeaass aanndd ooffffeerrss oouurr

ssttuuddeennttss eexxppoossuurree ttoo vvaarriieedd ddiisscciipplliinneess.. BByy tthhee ttiimmee tthheeyy hhaavvee ggrraadduuaatteedd,,

PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll ssttuuddeennttss hhaavvee eexxpplloorreedd lliiffee sscciieennccee,, eeaarrtthh

sscciieennccee,, hhuummaann bbiioollooggyy,, eeccoollooggyy aanndd eennvviirroonnmmeennttaall sscciieennccee,, pphhyyssiiccaall

sscciieennccee,, aanndd tteecchhnnoollooggyy..

SSOOCCIIAALL SSTTUUDDIIEESS

 AA wwiiddee rraannggee ooff mmeetthhooddoollooggiieess iiss eemmppllooyyeedd iinn tthhee SSoocciiaall SSttuuddiieess

DDeeppaarrttmmeenntt.. TThhee wwoorrkk iiss wwrriitttteenn,, vveerrbbaall,, aanndd aarrttiissttiicc aanndd rreeqquuiirreess

ssttuuddeennttss ttoo mmaakkee rreeaall wwoorrlldd ccoonnnneeccttiioonnss,, ggaaiinn iinn--ddeepptthh kknnoowwlleeddggee,, aanndd

ddeevveelloopp ccrreeaattiivviittyy aanndd aarrttiissttiicc ttaalleenntt..

 IInn GGrraaddeess 11 aanndd 22,, ssttuuddeennttss bbeeggiinn bbyy lleeaarrnniinngg aabboouutt tthheeiirr oowwnn iinnddiivviidduuaall

uunniiqquueenneessss aanndd hhooww tthhee ffaammiillyy uunniitt iinntteerraaccttss.. TThheeyy bbeeggiinn mmaapp rreeaaddiinngg sskkiillll
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ddeevveellooppmmeenntt aanndd ssttuuddyy ssyymmbboollss aanndd hhoolliiddaayyss,, bbootthh nnaattiioonnaall aanndd rreelliiggiioouuss

tthhaatt mmaakkee uuss ffeeeell ssppeecciiaall aabboouutt bbeeiinngg AAmmeerriiccaannss aanndd JJeewwss..

 IInn GGrraaddeess 33 aanndd 44,, ssttuuddeennttss bbeeggiinn bbyy ssttuuddyyiinngg tthhee nnaattuurraall llaannddssccaappee;; hhooww

tthhee llaanndd hhaass iinnfflluueenncceedd oouurr hhiissttoorryy aanndd ccuullttuurree,, aanndd hhooww iitt ccoonnttiinnuueess ttoo

aaffffeecctt oouurr ddaaiillyy lliivveess.. TThheeyy lleeaarrnn aabboouutt tthhee ssttaattee aanndd tthhee nnaattiioonn;; aanndd

ddeevveelloopp mmaapp rreeaaddiinngg aanndd mmaappppiinngg sskkiillllss ttoo lleeaarrnn mmoorree aabboouutt cciittiieess,,

ssttaatteess,, nnaattiioonnss,, ccoonnttiinneennttss aanndd oocceeaann bbooddiieess.. TThheeyy aallssoo lleeaarrnn aabboouutt

NNaattiivvee AAmmeerriiccaannss aanndd tthheeiirr rreessppeecctt ffoorr nnaattuurree,, aanndd,, rreellaatteedd ttoo tthhaatt,,

ddiissccuussss tthhee uussee ooff nnaattuurraall rreessoouurrcceess aanndd hhooww cceerrttaaiinn eennvviirroonnmmeennttaall

pprroobblleemmss ccaann bbee ssoollvveedd..

 IInn GGrraaddeess 55 tthhrroouugghh 88,, tthhee pphhiilloossoopphhyy ooff tthhee SSoocciiaall SSttuuddiieess DDeeppaarrttmmeenntt

iiss ttoo pprroovviiddee ssttuuddeennttss wwiitthh aa bbaassiicc uunnddeerrssttaannddiinngg ooff wwoorrlldd aanndd AAmmeerriiccaann

hhiissttoorryy wwiitthh ffooccuuss pprriimmaarriillyy oonn ccuullttuurraall,, eeccoonnoommiicc,, ppoolliittiiccaall,, aanndd ssoocciiaall

cchhaannggeess..

 IInn oorrddeerr ttoo eennhhaannccee tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff ccrriittiiccaall tthhiinnkkiinngg aanndd pprroobblleemm

ssoollvviinngg,, uuppppeerr ggrraaddee ssttuuddeennttss ccoonndduucctt rreesseeaarrcchh ((iinncclluuddiinngg ssiiggnniiffiiccaanntt uussee

ooff tthhee IInntteerrnneett)),, lleeaarrnn ttoo wwoorrkk oonn tthheeiirr oowwnn aass wweellll aass ppaarrtt ooff aa ggrroouupp,, aanndd

lleeaarrnn ““mmooddeell bbuuiillddiinngg”” iinn oorrddeerr ttoo pprroobblleemm ssoollvvee..

 PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll hhaass aacchhiieevveedd ssppeecciiffiicc hhoonnoorrss iinn tthhee aannnnuuaall

MMoocckk TTrriiaall ssppoonnssoorreedd bbyy tthhee LLeeggaall PPaarrttnneerrsshhiipp ooff RRhhooddee IIssllaanndd.. OOuurr tteeaammss

hhaavvee aallwwaayyss bbeeeenn lleeaaddeerrss iinn tthhiiss ccoommppeettiittiioonn iinncclluuddiinngg ffiirrsstt ppllaaccee hhoonnoorrss

oonn aa nnuummbbeerr ooff ooccccaassiioonnss.. TThhiiss iiss aa ttrriibbuuttee ttoo oouurr eemmpphhaassiiss iinn tthhee aarreeaass

ooff ccrriittiiccaall tthhiinnkkiinngg sskkiillllss,, vveerrbbaall sskkiillllss,, vvooccaabbuullaarryy,, aanndd aarrttiiccuullaattiioonn..

FFIINNEE AARRTTSS

 AAllll aarrtt ccllaasssseess aatt PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll aarree ccoonndduucctteedd iinn tthhee AArrtt

SSttuuddiioo aanndd aarree ddeessiiggnneedd ttoo tteeaacchh ssttuuddeennttss aabboouutt tthhee ppaarrttiiccuullaarr

iinnfflluueenncceess aanndd ffoorrcceess tthhaatt hhaavvee sshhaappeedd mmaajjoorr aarrttiissttss.. SSttuuddeennttss lleeaarrnn ttoo

rreessppoonndd ttoo tthheessee ssaammee ssttiimmuullii bbyy ddrraawwiinngg uuppoonn tthheeiirr oowwnn eexxppeerriieennccee.. AAss

ppaarrtt ooff tthhee ccuurrrriiccuulluumm,, ssttuuddeennttss aarree eexxppoosseedd ttoo tthhee ssttyylleess ooff pprroommiinneenntt

aarrttiissttss,, aanndd tthheenn ccrreeaattee tthheeiirr oowwnn iinntteerrpprreettaattiioonn ooff tthhoossee aarrttiissttss’’

tteecchhnniiqquueess..

 AArrtt aaccttiivviittyy aanndd iinnssttrruuccttiioonn aarree vveerryy ffrreeqquueennttllyy iinntteeggrraatteedd wwiitthh ootthheerr

aassppeeccttss ooff tthhee PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll ccuurrrriiccuulluumm.. TThhee mmoosstt

oobbvviioouuss ooppppoorrttuunniittyy ffoorr iinntteeggrraattiioonn iiss tthhee ccrreeaattiioonn ooff aarrttwwoorrkk rreellaatteedd ttoo

hhoolliiddaayyss aanndd hhoolliiddaayy sseeaassoonnss.. AArrttwwoorrkk iiss aallssoo eennggaaggeedd iinn rreellaattiioonn ttoo ssoocciiaall

ssttuuddiieess lleessssoonnss ((ppaarrttiiccuullaarrllyy hhiissttoorryy,, aanndd eevveenn iinn ccoooorrddiinnaattiioonn wwiitthh mmaatthh

aanndd sscciieennccee lleessssoonnss..

 AAtt tthhee aannnnuuaall cciittyy--wwiiddee CChhaannuukkaahh ccoonntteesstt oouurr ssttuuddeennttss aacchhiieevveedd ffiirrsstt,,

sseeccoonndd aanndd tthhiirrdd ppllaaccee hhoonnoorrss ccoommppeettiinngg aaggaaiinnsstt tthhee ootthheerr ddaayy sscchhooooll

aanndd HHeebbrreeww sscchhoooollss iinn tthhee ccoommmmuunniittyy.. SSttuuddeennttss’’ wwoorrkk iiss ddiissppllaayyeedd iinn tthhee
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hhaallllwwaayyss tthhrroouugghhoouutt tthhee sscchhooooll,, aanndd iinn tthhee llooccaall nneewwssppaappeerrss.. TThhee AArrtt

ccoonntteesstt aanndd tthhee ddiissppllaayy ooff ssttuuddeennttss’’ wwoorrkk sseerrvvee aass ccaattaallyyssttss ffoorr

iinnccrreeaassiinngg ssttuuddeennttss’’ sseellff--eesstteeeemm aanndd pprriiddee iinn tthhee wwoorrkk tthheeyy’’vvee ccrreeaatteedd..

MMoosstt iimmppoorrttaannttllyy,, tthhee ccrreeaattiivviittyy ooff tthhee FFiinnee AArrttss PPrrooggrraamm sseerrvveess ttoo

ffoosstteerr iinn oouurr ssttuuddeennttss aann aapppprreecciiaattiioonn aanndd lliiffee--lloonngg lloovvee ooff aarrtt..

CCOOMMPPUUTTEERRSS

 PPHHDDSS iiss ffoorrttuunnaattee ttoo hhaavvee aa CCoommppuutteerr LLaabb wwiitthh 1166 ccoommppuutteerrss aanndd aa

nnuummbbeerr ooff pprriinntteerrss.. IInn aaddddiittiioonn,, eeaacchh ccllaassssrroooomm iiss nnooww eeqquuiippppeedd wwiitthh aatt

lleeaasstt oonnee ccoommppuutteerr..

 OOllddeerr ssttuuddeennttss aarree eennccoouurraaggeedd ttoo uussee ccoommppuutteerrss ffoorr tthheeiirr rreesseeaarrcchh

pprroojjeeccttss wwhhiillee oouurr yyoouunnggeesstt ssttuuddeennttss aarree iinnttrroodduucceedd ttoo tthhee ““bbaassiiccss”” ooff

hhooww aa ccoommppuutteerr wwoorrkkss tthhrroouugghh aaggee aapppprroopprriiaattee aanndd sskkiillll bbuuiillddiinngg ssooffttwwaarree

pprrooggrraammss..

 IInn oorrddeerr ttoo ffaacciilliittaattee ssttuuddeennttss’’ aabbiilliittyy ttoo ccoonndduucctt ssoopphhiissttiiccaatteedd rreesseeaarrcchh,,

tthhee sscchhooooll iiss wwiirreedd ttoo aa ffiilltteerreedd IInntteerrnneett ccoonnnneeccttiioonn..

PPHHYYSSIICCAALL EEDDUUCCAATTIIOONN AANNDD AATTHHLLEETTIICC PPRROOGGRRAAMM

 TThhee pphhyyssiiccaall eedduuccaattiioonn ccllaasssseess aatt PPHHDDSS aarree ggeeaarreedd ttoo ffaacciilliittaattee nnoott oonnllyy

pphhyyssiiccaall ddeevveellooppmmeenntt bbuutt aallssoo lleeaaddeerrsshhiipp aanndd iinncclluussiivvee ssppoorrttssmmaannsshhiipp

sskkiillllss..

 EEaacchh ssttuuddeenntt iinn GGrraaddeess PPrree--KK tthhrroouugghh 88 hhaass ttwwoo ccllaasssseess eeaacchh wweeeekk

wwhhiicchh aarree 3300 ttoo 4455 mmiinnuutteess iinn dduurraattiioonn..

 TThhee pprrooggrraamm iinnvvoollvveess aa ddiivveerrssiittyy ooff sskkiillll--bbuuiillddiinngg aanndd ssppoorrttss aaccttiivviittiieess.. IItt

ddee--eemmpphhaassiizzeess ccoonncceeppttss ooff wwiinnnniinngg aanndd lloossiinngg iinn ffaavvoorr ooff eemmpphhaassiizziinngg tthhee

ffaacciilliittaattiioonn ooff sskkiillll,, lleeaaddeerrsshhiipp,, aanndd rreessppoonnssiibbiilliittyy..

 BByy 88tthh ggrraaddee,, ssttuuddeennttss hhaavvee ppaarrttiicciippaatteedd aanndd ccoommpplleetteedd ssppoorrttss uunniittss aanndd

aaccttiivviittiieess iinn ssooffttbbaallll,, kkiicckkbbaallll,, ssoocccceerr,, ffoooottbbaallll,, ddooddggee bbaallll,, aanndd vvoolllleeyybbaallll..

 TThhee PPhhyyssiiccaall EEdduuccaattiioonn pprrooggrraamm hhaass aacccceessss ttoo tthhee eexxcceelllleenntt iinnddoooorr

ffaacciilliittiieess ooff tthhee JJeewwiisshh CCoommmmuunniittyy CCeenntteerr aanndd tthhee oouuttddoooorr ffaacciilliittiieess ooff

BBrroowwnn UUnniivveerrssiittyy..

FFOORREEIIGGNN LLAANNGGUUAAGGEE:: HHEEBBRREEWW SSTTUUDDIIEESS

AAtt PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll,, aallll ssttuuddeennttss aarree iinnvvoollvveedd iinn tthhee ssttuuddyy ooff IIvvrriitt

((HHeebbrreeww)).. TThhee sscchhooooll ffoolllloowwss aa uunniiqquuee dduuaall aapppprrooaacchh ttoo llaanngguuaaggee iinnssttrruuccttiioonn

ffooccuussiinngg oonn bbootthh MMooddeerrnn HHeebbrreeww aanndd tthhee sskkiillllss nneeeeddeedd ttoo iinntteerrpprreett tthhee pprreeffiixxeess

aanndd ssuuffffiixxeess ffoouunndd iinn bbiibblliiccaall HHeebbrreeww.. TThhiiss tteecchhnniiqquuee ffooccuusseess nnoott oonnllyy oonn ssppeelllliinngg

aanndd ggrraammmmaarr bbuutt aallssoo oonn eennaabblliinngg oouurr ssttuuddeennttss ttoo bbee aabbllee ttoo ccoonnvveerrssee,, wwrriittee,, aanndd

ccoommpprreehheenndd iinn HHeebbrreeww.. WWee bbeelliieevvee tthhaatt aallll ooff TToorraahh lleeaarrnniinngg ccaann bbee mmaaxxiimmiizzeedd
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tthhrroouugghhoouutt tthhee ssttuuddyy ooff IIvvrriitt.. WWee aarree ccoonnssttaannttllyy ssttrriivviinngg ttoo iimmpprroovvee oouurr IIvvrriitt

pprrooggrraamm..

IIvvrriitt iiss ttaauugghhtt iinn KKiinnddeerrggaarrtteenn tthhrroouugghh GGrraaddee EEiigghhtt ffoorr aa ttoottaall ooff ffoouurr ppeerriiooddss ppeerr

wweeeekk ffoorr eeaacchh ggrraaddee lleevveell..

PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll uuttiilliizzeess tthhee MMaaddrreeiiggoott aanndd LLaasshhoonn HHaattoorraahh SSeerriieess,,

wwhhiicchh iinncclluuddeess tteexxttss,, wwoorrkkbbooookkss,, ggaammeess,, ttaappeess,, aarrtt aanndd mmoorree ttoo aacchhiieevvee

iinnssttrruuccttiioonnaall ggooaallss iinn aa ffuunn ffiilllleedd aanndd mmeeaanniinnggffuull wwaayy..

JJUUDDAAIICC SSTTUUDDIIEESS PPRROOGGRRAAMM

OOnnee ooff tthhee pprriimmaarryy ggooaallss ooff tthhee JJuuddaaiicc SSttuuddiieess PPrrooggrraamm iiss ttoo hhaavvee ssttuuddeennttss

iinntteerrnnaalliizzee tthhee tteeaacchhiinngg ooff tthhee TToorraahh.. AAllll tteeaacchheerrss uuttiilliizzee tthheeiirr ddaaiillyy lleessssoonnss ttoo

ffaacciilliittaattee,, iinn ssttuuddeennttss,, tthhee sskkiillllss nneecceessssaarryy ttoo lliivvee aass aa TToorraahh JJeeww..

TThhee tteeaacchhiinngg ooff CChhuummaasshh ((TThhee FFiivvee BBooookkss ooff MMoosseess)) bbeeggiinnss iinn oouurr EEaarrllyy CChhiillddhhoooodd

DDeeppaarrttmmeenntt wwiitthh tthhee ssttuuddyy ooff PPaarrsshhaass HHaasshhaavvuuaa ((tthhee ““PPoorrttiioonn ooff tthhee WWeeeekk””))..

SSttuuddeennttss iinn aallll ggrraaddeess rreevviieeww tthhee wweeeekkllyy ppoorrttiioonn tthhrroouugghh aanniimmaatteedd ddiissccuussssiioonnss,,

qquueessttiioonn sseettss,, aanndd aarrttss aanndd ccrraaffttss.. BBeeggiinnnniinngg iinn tthhee mmiiddddllee ooff ffiirrsstt ggrraaddee,,

CChhuummaasshh iiss ttaauugghhtt uussiinngg tthhee aaccttuuaall bbiibblliiccaall tteexxtt aanndd iinn tthhiirrdd ggrraaddee,, RRaasshhii ((tthhee

rreessppeecctteedd ccoommmmeennttaattoorr ooff tthhee CChhuummaasshh)) ssccrriipptt iiss iinnttrroodduucceedd.. IInn ggrraaddeess tthhrreeee

aanndd ffoouurr,, RRaasshhii iiss aa ssiiggnniiffiiccaanntt ccoommppoonneenntt ooff iinnssttrruuccttiioonn aanndd,, wwhhiillee iinnvvoollvveedd iinn

HHeebbrreeww llaanngguuaaggee iinnssttrruuccttiioonn,, wwee ssiimmuullttaanneeoouussllyy ffooccuuss oonn ddeevveellooppiinngg ssttuuddeennttss’’

ccrriittiiccaall tthhiinnkkiinngg sskkiillllss tthhrroouugghh ffooccuuss oonn RRaasshhii’’ss qquueessttiioonnss..

NNaavviiiimm ((PPrroopphheettss)) bbeeggiinnss iinn ggrraaddee ffoouurr aanndd wwee ffooccuuss mmoossttllyy oonn tthhee ssttoorryy lliinnee aanndd

ssttrreessss uunnddeerrssttaannddiinngg.. TThhee ggooaall iiss ttoo ffiinniisshh oonnee bbooookk ooff PPrroopphheettss eeaacchh yyeeaarr..

TThhee tteeaacchhiinngg ooff DDiinniimm ((LLaawwss)) aanndd CChhaaggiimm ((HHoolliiddaayyss)) ooffffeerr oouurr ssttuuddeennttss aa vveerryy

ssppeecciiaall wwaayy ttoo aapppprreecciiaattee oouurr JJeewwiisshh hhoolliiddaayyss.. TThhee uunniittss ooff ssttuuddyy aarree rreeppeeaatteedd iinn

aallll ggrraaddee lleevveellss wwiitthh nneeww uunniittss bbeeiinngg aaddddeedd iinn eevveerryy ggrraaddee.. EEvveerryy cchhaagg iiss uussuuaallllyy

aaccccoommppaanniieedd bbyy aa pprroojjeecctt,, aasssseemmbbllyy,, oorr ootthheerr ssuuppppoorrttiinngg aaccttiivviittiieess aanndd pprrooggrraammss..

MMiisshhnnaa ((eexxppllaannaattiioonnss aanndd ccoommmmeennttaarriieess rreellaatteedd ttoo tthhee OOrraall LLaaww)) iiss iinnttrroodduucceedd

ttoo oouurr ssttuuddeennttss iinn ggrraaddee ffiivvee aass aann eelleeccttiivvee.. TThhee TTaallmmuudd ((tthhee OOrraall LLaaww)) iiss

iinnttrroodduucceedd iinn ggrraaddeess ffiivvee aanndd ssiixx aass aann eelleeccttiivvee aanndd iinn ggrraaddeess sseevveenn aanndd eeiigghhtt aass

aann eelleeccttiivvee ffoorr ggiirrllss aanndd aa rreeqquuiirreemmeenntt ffoorr bbooyyss.. TThhee ffooccuuss iinn oouurr MMiisshhnnaa aanndd

TTaallmmuudd ccllaasssseess iiss ttoo bbrriinngg tthhee ssttuuddeennttss ttoo aa lleevveell ooff aapppplliiccaattiioonn bbyy uussiinngg mmooddeerrnn

ddaayy eexxaammpplleess.. WWee aallssoo ffooccuuss oonn rreeaaddiinngg fflluueennccyy aanndd ccoommpprreehheennssiioonn.. WWiitthh tthheessee

ggooaallss iinn mmiinndd,, ssttuuddeennttss uussee TTaallmmuuddiicc rreeaassoonniinngg aanndd MMaacchhllookkeess ((aarrgguummeennttss)) ttoo

ddiissccuussss tthhee llaawwss aass tthheeyy wweerree aarrgguueedd bbyy tthhee rraabbbbiiss.. MMooddeerrnn rreesseeaarrcchh hhaass vveerriiffiieedd
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tthhaatt tthhiiss aaggee--oolldd pprraaccttiiccee ooff ddeevveellooppiinngg ccrriittiiccaall tthhiinnkkiinngg sskkiillllss ffuurrtthheerr eennhhaanncceess

ssttuuddeennttss’’ lleeaarrnniinngg..

IInn aallll TToorraahh SSttuuddiieess aaccttiivviittiieess,, tthheerree iiss aa ggoooodd ddeeaall ooff eemmpphhaassiiss oonn tthhee iinntteeggrraattiioonn

ooff lleeaarrnniinngg wwiitthh ccoommppoonneennttss ooff tthhee GGeenneerraall SSttuuddiieess ccuurrrriiccuulluumm,, ppaarrttiiccuullaarrllyy iinn

ggrraaddeess oonnee tthhrroouugghh ffoouurr..

MMiiddddllee SScchhooooll

GGrraaddeess 66,, 77,, && 88

GGeenneerraall SSttuuddiieess

TThhee ssiixxtthh,, sseevveenntthh aanndd eeiigghhtthh ggrraaddeess aarree aa ttiimmee ooff ttrraannssiittiioonn –– ssttuuddeennttss aarree nnoo

lloonnggeerr cchhiillddrreenn bbuutt tthheeyy aarree nnoott yyeett aadduullttss.. TThhee ttiimmee ooff aaddoolleesscceennccee iiss aa ccrriittiiccaall

ttiimmee iinn tthhee lliiffee ooff aa yyoouunngg ppeerrssoonn,, oonnee iinn wwhhiicchh hhee oorr sshhee nneeeeddss iinnddeeppeennddeennccee,, bbuutt

aallssoo ssuuppppoorrtt aanndd gguuiiddaannccee..

AAtt PPHHDDSS tthhee ggeenneerraall ssttuuddiieess pprrooggrraamm iiss ccoommpplleetteellyy ddeeppaarrttmmeennttaalliizzeedd –– eeaacchh

ssuubbjjeecctt iiss ttaauugghhtt bbyy aa ddiiffffeerreenntt tteeaacchheerr.. TThhee mmiiddddllee sscchhooooll ffaaccuullttyy wwoorrkkss

ttooggeetthheerr aass aa tteeaamm ttoo eennssuurree tthhaatt aallll ssttuuddeennttss rreecceeiivvee tthhee aatttteennttiioonn aanndd

gguuiiddaannccee tthhaatt tthheeyy nneeeedd..

TThhee ffoolllloowwiinngg ttaabbllee hhiigghhlliigghhttss tthhee ccoouurrsseess ooffffeerreedd iinn tthhee ssiixxtthh,, sseevveenntthh && eeiigghhtthh

ggrraaddeess::

SSiixxtthh GGrraaddee SSeevveenntthh GGrraaddee EEiigghhtthh GGrraaddee

EEnngglliisshh

LLiitteerraattuurree,, GGrraammmmaarr,, WWrriittiinngg
EEnngglliisshh

LLiitteerraattuurree,, GGrraammmmaarr,, WWrriittiinngg
EEnngglliisshh

LLiitteerraattuurree,, GGrraammmmaarr,, WWrriittiinngg

EEaarrtthh SScciieennccee

AA llaabb--sscciieennccee eexxppeerriieennccee
LLiiffee SScciieennccee

AA llaabb--sscciieennccee eexxppeerriieennccee
PPhhyyssiiccaall SScciieennccee

OOrr

EEaarrtthh SScciieennccee

LLaabb sscciieennccee eexxppeerriieenncceess

UU..SS.. HHiissttoorryy UU..SS.. HHiissttoorryy JJeewwiisshh HHiissttoorryy

OOrr

WWoorrlldd GGeeooggrraapphhyy

PPrree--AAllggeebbrraa IInntteeggrraatteedd 77tthh GGrraaddee MMaatthh

OOrr

AAllggeebbrraa 11 ((PPaarrtt 11))

PPrree==AAllggeebbrraa

OOrr

AAllggeebbrraa 11 ((PPaarrtt 22))

HHeebbrreeww HHeebbrreeww HHeebbrreeww

PPhhyyssiiccaall EEdduuccaattiioonn

AAnndd HHeeaalltthh
PPhhyyssiiccaall EEdduuccaattiioonn

AAnndd HHeeaalltthh
PPhhyyssiiccaall EEdduuccaattiioonn

AAnndd HHeeaalltthh

CCoommppuutteerr CCoommppuutteerr CCoommppuutteerr
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MMiiddddllee SScchhooooll

GGrraaddeess 66,, 77,, && 88

JJuuddaaiicc SSttuuddiieess

TThhee ssiixxtthh,, sseevveenntthh aanndd eeiigghhtthh ggrraaddeess aarree aa ttiimmee ooff ttrraannssiittiioonn –– ssttuuddeennttss bbeeccoommee

BBaarr aanndd BBaatt mmiittzzvvaahh aaccqquuiirriinngg tthhee rreessppoonnssiibbiilliittyy aanndd pprriivviilleeggee ttoo ddoo MMiittzzvvooss.. TThhiiss

ttiimmee iiss aa ccrriittiiccaall ttiimmee iinn tthhee lliiffee ooff aa yyoouunngg ppeerrssoonn,, oonnee iinn wwhhiicchh hhee oorr sshhee nneeeeddss

iinnddeeppeennddeennccee,, bbuutt aallssoo ssuuppppoorrtt aanndd gguuiiddaannccee.. OOuurr ssttuuddeennttss aarree eennccoouurraaggeedd nnoott

oonnllyy ttoo lleeaarrnn aanndd rreeppeeaatt kknnoowwlleeddggee,, bbuutt ttoo aasskk qquueessttiioonnss tthhaatt rreefflleecctt aa ddeeeepp

uunnddeerrssttaannddiinngg aanndd iinntteerrnnaalliizzaattiioonn ooff mmaatteerriiaallss lleeaarrnneedd..

AAtt PPHHDDSS,, tthhee sseevveenntthh aanndd eeiigghhtthh ggrraaddeerrss aarree sspplliitt bbyy ggeennddeerr ffoorr JJuuddaaiicc SSttuuddiieess..

TThhee SSiixxtthh ggrraaddeerrss aarree sspplliitt bbyy ggeennddeerr jjuusstt ffoorr GGeemmoorraahh.. TThhee bbooyyss’’ ddaayy bbeeggiinnss wwiitthh

GGeemmoorraahh,, ffoorr wwhhiicchh tthheeyy aarree ddiivviiddeedd iinnttoo ttwwoo ggrroouuppss bbyy lleevveell ooff aabbiilliittyy aanndd sskkiillll..

TThhee ggiirrllss’’ ddaayy bbeeggiinnss wwiitthh wwhhiicchheevveerr eelleeccttiivvee tthheeyy hhaavvee cchhoosseenn:: GGeemmoorraahh oorr JJeewwiisshh

TThhoouugghhtt aanndd PPaarrsshhaanniimm ((aann iinn--ddeepptthh ssttuuddyy ooff tthhee ccoommmmeennttaarriieess oonn tthhee

CChhuummaasshh)).. TThhee ddaayy ccoonnttiinnuueess wwiitthh tthhee ssuubbjjeeccttss ooff CChhuummaasshh,, NNaavvii,, DDiinniimm,, LLaasshhoonn

HHaaTToorraahh,, PPaarrsshhaa,, aanndd HHaasshhkkaaffaa ((JJeewwiisshh TThhoouugghhtt))..

WWee aarree pplleeaasseedd tthhaatt oouurr ssttuuddeennttss ppaarrttiicciippaattee iinn mmaannyy eexxttrraaccuurrrriiccuullaarr aaccttiivviittiieess

ooff aa rreelliiggiioouuss nnaattuurree.. TThheessee iinncclluuddee tthhee BBaarr IIllaann CChhiiddoonn HHaaTTaannaacchh aanndd TThhee PPiirrcchheeii

SSiiyyuumm MMiisshhnnaayyooss;; pprrooggrraammss ssppoonnssoorreedd bbyy tthhee CChhooffeettzz CChhaaiimm HHeerriittaaggee

FFoouunnddaattiioonn.. TThhee ssiixxtthh,, sseevveenntthh aanndd eeiigghhtthh ggrraaddee ggiirrllss aallssoo ggeett ttoo ddiissppllaayy tthheeiirr

ttaalleennttss aalloonngg wwiitthh oouurr ggiirrllss’’ hhiigghh sscchhooooll ssttuuddeennttss iinn tthhee aannnnuuaall NNEEAATT PPrroodduuccttiioonn..

OOuurr ssttuuddeennttss aallssoo vvoolluunntteeeerr tthhrroouugghhoouutt tthhee ccoommmmuunniittyy.. MMaannyy ooff tthhee yyoouunngg llaaddiieess

iinn oouurr sscchhooooll sseerrvvee aass BB’’nnooss lleeaaddeerrss aanndd sseevveerraall ooff tthhee yyoouunngg mmeenn lleeaarrnn wwiitthh

yyoouunnggeerr ssttuuddeennttss..

MMiiddddllee SScchhooooll SSttuuddeenntt AAccttiivviittiieess**

SSttuuddeenntt CCoouunncciill MMoocckk TTrriiaall YYeeaarrbbooookk

AArrtt MMaatthh TTeeaamm RRoobboottiiccss

BBaanndd JJoohhnn HHooppkkiinnss PPuubblliicc SSppeeaakkiinngg

TTaalleenntt SSeeaarrcchh

**SSoommee aaccttiivviittiieess vvaarryy ffrroomm yyeeaarr ttoo yyeeaarr
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SSCCHHOOOOLL SSPPIIRRIITT

AAtt PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll wwee nnuurrttuurree tthhee ssppeecciiaall iinnddiivviidduuaalliittyy ooff eevveerryy

cchhiilldd.. WWee ppllaann mmaannyy aaccttiivviittiieess ttoo bbrriinngg oouutt aanndd ddiissppllaayy tthhee ccrreeaattiivviittyy ooff tthhee

ssttuuddeennttss aanndd ccrreeaattee aann aattmmoosspphheerree ooff eexxcciitteemmeenntt aanndd sshhaarriinngg.. TThheeyy iinncclluuddee::

AAsssseemmbblliieess:: JJuuddaaiicc aanndd sseeccuullaarr hhoolliiddaayyss aarree cceelleebbrraatteedd wwiitthh aasssseemmbblliieess

hhiigghhlliigghhttiinngg tthhee ssppeecciiaall ffllaavvoorr aanndd aaccttiivviittiieess ooff tthhee hhoolliiddaayy.. AAllll ccllaasssseess aarree

rreessppoonnssiibbllee ffoorr aatt lleeaasstt oonnee aasssseemmbbllyy eevveerryy yyeeaarr..

AAccaaddeemmiicc FFaaiirr:: IInn tthhee sspprriinngg tthheerree iiss aa ““cceelleebbrraattiioonn ooff lleeaarrnniinngg”” wwhheenn ssttuuddeennttss

ddiissppllaayy pprroojjeeccttss ccoommpplleetteedd oonn ccllaassss ccuurrrriiccuulluumm.. TThheerree iiss aa 33 yyeeaarr ccyyccllee:: TThhee ffiirrsstt

yyeeaarr,, ddiissppllaayyss aarree rreellaatteedd ttoo tthhee ggeenneerraall ssttuuddiieess pprrooggrraamm,, tthhee sseeccoonndd yyeeaarr ttoo tthhee

JJuuddaaiicc pprrooggrraamm,, aanndd tthhee tthhiirrdd yyeeaarr iiss aann iinntteeggrraattiioonn ooff bbootthh sseeccuullaarr aanndd JJuuddaaiicc..

FFiieelldd TTrriippss:: SSttuuddeennttss iinn aallll ggrraaddeess ppaarrttiicciippaattee iinn aatt lleeaasstt oonnee ffiieelldd ttrriipp eevveerryy

yyeeaarr.. TThheessee ttrriippss aarree ggrreeaattllyy ssuubbssiiddiizzeedd bbyy tthhee PPTTFF ((PPaarreennttss,, TTeeaacchheerrss,, aanndd

FFrriieennddss)).. SSoommee ffiieelldd ttrriippss iinncclluuddee:: PPhhaannttoomm FFaarrmmss,, RRooggeerr WWiilllliiaammss ZZoooo,,

SSttuurrbbrriiddggee VViillllaaggee,, PPrroovviiddeennccee PPeerrffoorrmmiinngg AArrttss,, BBiioommeess MMaarriinnee CCeenntteerr,, WWhhaallee

WWaattcchh,, aanndd ootthheerrss..

MMoocckk TTrriiaall TToouurrnnaammeenntt:: SSttuuddeennttss iinn oouurr sseevveenntthh aanndd eeiigghhtthh ggrraaddee ppaarrttiicciippaattee iinn

tthhee ssttaattee--wwiiddee MMoocckk TTrriiaall PPrrooggrraamm.. SSttuuddeennttss aarree ggiivveenn aa ffiiccttiioonnaall ccaassee,, pprreeppaarree

eeiitthheerr tthhee pprroosseeccuuttiioonn oorr ddeeffeennssee,, aanndd ccoommppeettee aaggaaiinnsstt aannootthheerr sscchhooooll iinn tthhee

ssttaattee bbeeffoorree aa rreeaall jjuuddggee iinn aa rreeaall ccoouurrttrroooomm.. OOuurr sscchhooooll hhaass bbeeeenn vveerryy ssuucccceessssffuull

iinn tthheessee ccoommppeettiittiioonnss..

PPooeettrryy AArrttss NNiigghhtt:: AA ccuullmmiinnaattiinngg aaccttiivviittyy ffoorr tthhee eennttiirree sscchhooooll,, PPooeettrryy AArrttss

NNiigghhtt cceelleebbrraatteess tthhee AArrttss:: MMuussiicc,, aarrtt aanndd ddrraammaa.. AAllll ccllaasssseess ppeerrffoorrmm aa sshhoorrtt

ppooeemm,, ssoonngg,, oorr ppllaayy iinn aann eevveenniinngg pprrooggrraamm ttoo wwhhiicchh ppaarreennttss aanndd ffrriieennddss aarree

iinnvviitteedd.. AArrttwwoorrkk ffrroomm tthhee yyeeaarr iiss aallssoo ddiissppllaayyeedd tthhiiss eevveenniinngg..

RRoosshh CChhooddeesshh BBrreeaakkffaassttss:: EEvveerryy RRoosshh CChhooddeesshh tthhee ssttuuddeennttss iinn GGrraaddeess 11--88

ggaatthheerr iinn tthhee lluunncchhrroooomm ffoolllloowwiinngg ddaavveenniinngg ttoo hhaavvee aa ssppeecciiaall bbrreeaakkffaasstt ttooggeetthheerr..

OOnnee ooff tthhee ssttuuddeennttss pprreeppaarreess aanndd ddeelliivveerrss aa DD’’VVaarr TToorraahh,, aanndd tthhee ssppeecciiaall ddaayy

bbeeggiinnss!! PPaarreennttss ssppoonnssoorr tthhee bbrreeaakkffaassttss..

SSttuuddeenntt CCoouunncciill:: OOuurr jjuunniioorr hhiigghh sscchhooooll ssttuuddeennttss,, aass ssttuuddeenntt ccoouunncciill ooffffiicceerrss,,

oorrggaanniizzee aaccttiivviittiieess ffoorr tthhee ssttuuddeennttss.. TThheessee aaccttiivviittiieess iinncclluuddee cchheesseedd pprroojjeeccttss aanndd

ssoommee ffuunn ttoooo..
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AADDMMIISSSSIIOONNSS

WWee wweellccoommee ppaarreennttss’’ iinntteerreesstt iinn PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll aanndd ttrryy ttoo mmaakkee

tthhee AAddmmiissssiioonnss pprroocceessss aass eeaassyy aass ppoossssiibbllee.. WWiitthh tthhaatt iinn mmiinndd,, tthhee ffoolllloowwiinngg

ddeettaaiillss tthhee pprrooppeerr pprroocceedduurreess nneecceessssaarryy ffoorr aaddmmiissssiioonn ttoo tthhee sscchhooooll..

 PPaarreennttss mmaakkee aann aappppooiinnttmmeenntt ttoo vviissiitt PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll aanndd

bbee iinntteerrvviieewweedd bbyy aa mmeemmbbeerr ((oorr mmeemmbbeerrss)) ooff tthhee aaddmmiinniissttrraattiioonn.. PPootteennttiiaall

ssttuuddeennttss aarree aallssoo ooffffeerreedd tthhee ooppppoorrttuunniittyy ttoo ssppeenndd aa ddaayy aatt tthhee sscchhooooll..

 PPaarreennttss aarree tthheenn aasskkeedd ttoo ccoommpplleettee aann aapppplliiccaattiioonn wwiitthh aallll rreelleevvaanntt

rreeccoorrddss ffrroomm pprreevviioouuss sscchhoooollss iinncclluuddeedd.. AA rreeggiissttrraattiioonn ffeeee mmuusstt

aaccccoommppaannyy tthhee aapppplliiccaattiioonn.. UUppoonn aacccceeppttaannccee,, tthhiiss cchheecckk wwiillll bbee ccaasshheedd..

 SSttuuddeennttss eenntteerriinngg ggrraaddeess KK tthhrroouugghh 88 aarree aaccaaddeemmiiccaallllyy ssccrreeeenneedd ttoo

eennssuurree tthhaatt tthhee sscchhooooll hhaass tthhee rreessoouurrcceess ttoo mmeeeett tthheeiirr nneeeeddss.. BBaasseedd oonn

tthhee pprreevviioouuss sscchhooooll rreeccoorrddss aanndd tthhee ssccrreeeenniinngg,, tthhee sscchhooooll mmaayy rreeqquuiirree

aaddddiittiioonnaall tteessttiinngg pprriioorr ttoo aacccceeppttaannccee..

 UUppoonn aacccceeppttaannccee,, ppaarreennttss aarree rreeqquuiirreedd ttoo ssiiggnn tthhee sscchhooooll’’ss ccoonnttrraacctt

aaggrreeeeiinngg ttoo aabbiiddee bbyy tthhee sscchhooooll’’ss pprriinncciipplleess aanndd iiddeeaallss..

 OOnnccee aallll ppaarreennttaall ffiinnaanncciiaall oobblliiggaattiioonnss hhaavvee bbeeeenn ssaattiissffiieedd,, ssttuuddeennttss wwiillll bbee

ooffffiicciiaallllyy aaddmmiitttteedd ttoo tthhee sscchhooooll..

SSCCHHOOLLAARRSSHHIIPP FFUUNNDD:: FFRROOMM SSTTRREENNGGTTHH TTOO SSTTRREENNGGTTHH

SSiinnccee iittss iinncceeppttiioonn oovveerr 5500 yyeeaarrss aaggoo,, PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll hhaass uupphheelldd

iittss ccoommmmiittmmeenntt ttoo tthhee pprriinncciippllee tthhaatt eevveerryy JJeewwiisshh cchhiilldd,, rreeggaarrddlleessss ooff hhiiss oorr hheerr

ffaammiillyy’’ss ffiinnaanncciiaall ssiittuuaattiioonn,, ddeesseerrvveess aa JJeewwiisshh eedduuccaattiioonn.. TToo tthhaatt eenndd,, tthhee sscchhooooll

ddooeess nnoott ddiissccrriimmiinnaattee aaggaaiinnsstt tthhoossee wwhhoo aarree ooff lliimmiitteedd ffiinnaanncciiaall mmeeaannss aanndd,,

iinnddeeeedd,, iitt iiss wwiitthh ttrreemmeennddoouuss pprriiddee tthhaatt wwee ccaann ssaayy tthhaatt iinn ffiivvee ddeeccaaddeess,, nnoo cchhiilldd

hhaass eevveerr bbeeeenn ttuurrnneedd aawwaayy bbeeccaauussee ooff ffiinnaanncciiaall rreeaassoonnss.. MMaannyy ooff oouurr ssttuuddeennttss

rreecceeiivvee ssoommee ffoorrmm ooff ffiinnaanncciiaall aaiidd tthhrroouugghh oouurr SScchhoollaarrsshhiipp FFuunndd.. TThhee PPrroovviiddeennccee

JJeewwiisshh ccoommmmuunniittyy,, aass wweellll aass tthhee nnaattiioonn’’ss JJeewwiisshh ccoommmmuunniittyy iinn ggeenneerraall,, iiss iinnvviitteedd

ttoo sshhaarree iinn tthhee ssuuppppoorrtt ooff tthhiiss wwoonnddeerrffuull aanndd wwoorrtthhyy iinnssttiittuuttiioonn.. BByy ddooiinngg ssoo,, yyoouu

aarree ttrruullyy mmaakkiinngg aa ddiiffffeerreennccee iinn aa cchhiilldd’’ss lliiffee..
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HHOOWW TTOO CCOONNTTAACCTT UUSS

SShhoouulldd yyoouu wwiisshh ttoo ccoonnttaacctt uuss,, tthhee ffoolllloowwiinngg iinnffoorrmmaattiioonn sshhoouulldd pprroovvee

hheellppffuull..

OOuurr mmaaiilliinngg aaddddrreessss:: PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll

445500 EEllmmggrroovvee AAvveennuuee

PPrroovviiddeennccee,, RRhhooddee IIssllaanndd 0022990066

OOuurr pphhoonnee nnuummbbeerr:: ((440011)) 333311--55332277

OOuurr ffaaxx nnuummbbeerr:: ((440011)) 333311--00003300

OOuurr ee--mmaaiill aaddddrreessss:: PPsscchheeiinneerrmmaann@@pphhddsscchhooooll..oorrgg

MMeewweeiinneerr@@pphhddsscchhooooll..oorrgg

AAddmmiinniissttrraattiioonn:: RRaabbbbii PPeerreettzz SScchheeiinneerrmmaann,, DDeeaann

MMrrss.. MMiirriiaamm EEsstthheerr WWeeiinneerr,, PPrriinncciippaall
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