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WWeellccoommee ttoo PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll aanndd NNeeww EEnnggllaanndd AAccaaddeemmyy ooff
TToorraahh,, tthhee oollddeesstt JJeewwiisshh DDaayy SScchhooooll iinn RRhhooddee IIssllaanndd.. PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy
SScchhooooll iiss ccoommmmiitttteedd ttoo tthhee hhiigghheesstt lleevveell ooff sscchhoollaarrsshhiipp aanndd aaccaaddeemmiicc
eexxcceelllleennccee iinn bbootthh TToorraahh aanndd GGeenneerraall SSttuuddiieess.. HHaallff aa cceennttuurryy aanndd hhuunnddrreeddss ooff
ggrraadduuaatteess llaatteerr,, wwee aarree ttrreemmeennddoouussllyy pprroouudd ooff wwhhaatt wwee hhaavvee aacchhiieevveedd.. OOuurr
ggrraadduuaatteess hhaavvee bbeeccoommee oouurr yyoouunngg JJeewwiisshh lleeaaddeerrss ooff ttoommoorrrrooww,, eexxcceelllliinngg iinn
tthhee ffiinneesstt YYeesshhiivvooss,, SSeemmiinnaarriieess,, aanndd UUnniivveerrssiittiieess..

WWee,, aatt PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll,, aarree ccoommmmiitttteedd ttoo tthhee bbeelliieeff tthhaatt eevveerryy
JJeewwiisshh cchhiilldd sshhoouulldd bbee aaffffoorrddeedd tthhee ooppppoorrttuunniittyy ttoo hhaavvee tthhee hhiigghheesstt qquuaalliittyy
JJeewwiisshh eedduuccaattiioonn.. OOuurr ggrraadduuaatteess lleeaavvee oouurr sscchhooooll wwiitthh aa ddeeeepp lloovvee ffoorr aanndd
uunnddeerrssttaannddiinngg ooff JJuuddaaiissmm aanndd tthhee TToorraahh wwaayy ooff lliiffee.. IInn aaddddiittiioonn,, aass tthheeiirr
eennttrryy iinnttoo ttoopp--lleevveell ccoolllleeggeess aanndd uunniivveerrssiittiieess wwoouulldd aatttteesstt;; oouurr ssttuuddeennttss
rreecceeiivvee aa ssuuppeerriioorr sseeccuullaarr eedduuccaattiioonn aass wweellll..

WWee ddeeeeppllyy aapppprreecciiaattee yyoouurr iinntteerreesstt iinn PPrroovviiddeennccee HHeebbrreeww DDaayy SScchhooooll aanndd wwee
iinnvviittee yyoouu ttoo lleeaarrnn mmoorree aabboouutt oouurr sscchhooooll aanndd tthhee ggrreeaatt pprriiddee wwee ttaakkee iinn
bbeeiinngg aabbllee ttoo cceelleebbrraattee oovveerr 5500 yyeeaarrss ooff eexxcceelllleennccee iinn eedduuccaattiioonn..
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TThhee 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 ggiirrllss hhiigghh sscchhooooll,, TThhee NNeeww EEnnggllaanndd AAccaaddeemmyy ooff TToorraahh,, pprroovviiddeess tthhee ssaammee
hhiigghh--ccaalliibbeerr eedduuccaattiioonn ttoo ggiirrllss ooff hhiigghh sscchhooooll aaggee.. WWee aarree llooccaatteedd iinn tthhee rreessiiddeennttiiaall EEaasstt
SSiiddee ooff PPrroovviiddeennccee,, iinn tthhee cceenntteerr ooff aa tthhrriivviinngg PPrroovviiddeennccee JJeewwiisshh ccoommmmuunniittyy..

PPHHDDSS wwaass eessttaabblliisshheedd iinn 11994466,, iiss aaccccrreeddiitteedd bbyy tthhee SSttaattee ooff RRhhooddee IIssllaanndd BBooaarrdd ooff
EEdduuccaattiioonn,, aanndd bbyy TToorraahh UU’’MMeessoorraahh.. WWee aarree ccoommmmiitttteedd ttoo pprroovviiddiinngg aa pprrooggrraamm ooff
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.. OOuurr pprrooffeessssiioonnaall aanndd aatttteennttiivvee tteeaacchheerrss ccaatteerr ttoo tthhee nneeeeddss ooff
eeaacchh iinnddiivviidduuaall,, ooffffeerriinngg eennrriicchhmmeenntt cchhaalllleennggeess aanndd rreemmeeddiiaall hheellpp wwiitthh tthhee rreegguullaarr
ccuurrrriiccuulluumm wwhheenn iitt iiss nneeeeddeedd.. 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 bbyy tteeaacchhiinngg vvaalluueess aanndd
mmoorraalliittyy iinnssiiddee tthhee ccllaassssrroooomm aanndd oouutt oouurr ffaaccuullttyy aanndd ssttaaffff aarree ppoossiittiivvee rroollee mmooddeellss ooff
eetthhiiccaall ccoonndduucctt..

OOuurr mmooddeerrnn ffaacciilliittyy bbooaassttss GGeenneerraall aanndd JJuuddaaiicc lliibbrraarriieess,, aa ssppaacciioouuss aauuddiittoorriiuumm eeqquuiippppeedd
wwiitthh aa ssttaaggee aanndd lliigghhttiinngg,, aa sscciieennccee llaabboorraattoorryy,, aanndd aa wweellll--eeqquuiippppeedd nneettwwoorrkkeedd,, ffiilltteerreedd
iinntteerrnneett ccoommppuutteerr llaabboorraattoorryy..

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..


