
                                                 
 

 , יקרים  הורים 
 

  בפרויקט להשתתף ה /מתאים מועמד  שלך הבת /הבן אם הארת תו הארת הקיץ למחנה  ההרשמה תחילת על  להודיע   שמחים אנו
 . 03-08-2023 עד  09-07-2023 התאריכים  בין   בקנדה  יתקיים   הזה בקיץ המחנה ,השנה קנדה –  הארת תו הארת

 
 הארת תו הארת  על

 
  לתלמידים בקנדה   יתקיים אשר   קיץ במחנה  שמתחילה והסביבה  ערה  ואדי לאזור  צעירה מנהיגות  תוכנית היא הארתהארת תו 

.  Perth, Ontario, Canada קנדה, אונטריו',  פירת בעיירה שומריה   במחנה שבועות  שלושה תשהה הקבוצה '.ט כיתה שסיימו
  לימוד  תוכניות יתקיימו  הקיץ מחנה לאחר. מקומיות משפחות  אצל  בזוגות  תארחוי  שם , בטורונטו לילות  כמה ישהו הם  מכן לאחר 

הארת תו    תוכנית בוגרי לקהילת   יצטרף הוא מכן ולאחר ',  י  כיתה יסיים  שהתלמיד   דע , מכן שלאחר  הלימודים שנת  לאורך  והכשרה
 : בלינק  התוכנית על יותר  לדעת  ניתן . ממושכות הכשרה ובתוכניות  רבות   בהזדמנויות  העשירה הארת 

heart.ca/-to-https://www.heart 
 

 תנאי ההשתתפות בתוכנית:
 ) 2008 שנת  ילידי(  2022/23 הלימודים בשנת' ט כיתהאלה שסיימו  להיות  צריכים לתוכנית   הנרשמים ●
 והסביבה  רהא ע  ואדי  תושבי להיות  צריכים  הנרשמים ●
 ) אנגלית  היא  התוכנית  של הראשית השפה ( באנגלית   אפקטיבית  בצורה לתקשר   יכולת בעלי  להיות  צריכים  הנרשמים ●
 ) חיסון מנות שתי לפחות (  לקנדה   לנסוע   ומורשה  COVID-19 נגד  החיסונים מלוא  את  שקיבל   מי רק ●
 )2024 ינואר  חודש עד   לפחות להיות  צריך  הדרכון  תוקף(  בתוקף  דרכון בעלי   להיות צריכים   להשתתף שנבחרו  הנרשמים ●
 תוכנית ל להצטרף  גבוהה ומוטיבציה  רב   עניין בעלי  להיות  צריכים  הנרשמים ●

 
 הבחירה:תהליך 

 הבקשה להגשת   סופי   מועד. שלנו באתר  למצוא ניתן  הטופס את ,  טופס  למלא  מתבקשים  להשתתף  המעוניינים תלמידים ●
 12/3/2023 שלישי יום   הוא

 15/3/2023 ך תאריב חביבה בגבעת  יתקיימו  הראיונות  ●
  למשתתפים הכנה פגישות יחלו ואז  , בחירתם  עם.  04/2023 חודש  בתיחלת  כך  על יעודכנו  להשתתף  שנבחרו   התלמידים ●

 . ולהורים 
 

 : שלנו  לאתר להיכנס יש , לתכנית בקשה להגשת
 program.html-the-heart.ca/join-to-https://www.heart 

 בכבוד רב, 
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 ? יותר לדעת רוצה

 : בסיסי מידע
 

 ) וכולי טיולים, מגורים, ארוחות (  בקנדה העלויות  כל את  מכסה התוכנית :העלות  ●
  ועלויות בריאות   ביטוח לדמי  בנוסף , שקלים   350 בסך, לתכנית  ההרשמה דמי  את לשלם  יתבקשו   המשתתפים -

 . אלינו להתקשר   יש , מכשול  מהוות העלויות אם . הנסיעה
 

  הקבוצה עם  יטוסו  המלווים. אנגליתו  ,עברית  , ערבית  דוברי , לכך  הכשרה שעברו   אנשים שני ילוו הקבוצה  את   : המלווים ●
  שלפני  הקבוצתיות  להכנות  גם  אחראים המלווים . התקופה אורך  לכל  אליהם  צמודים  יהיו  הם, ממנו ובחזרה למחנה
 . הנסיעה  לפני   אותם ולהכיר   לפגוש  הזדמנות להורים   ותינתן המחנה

 
  את  יקבלו המארחים . טורונטו   תושבי מארחים אצל יתגוררו   הם, בטורונטו  המשתתפים של השהות  במהלך : המארחים  ●

, ולקחת אותם  עליהם  להשגיח ,  תוכנית פעילויות השונות של הל  הסעה, אוכל  מנות להם לספק  אחראים   ויהיו פניהם
  מארחיהם  עם  קשר  על ישמרו   רבים  ושמשתתפים  קנדיות  למשפחות להתחבר  נפלאה הזדמנות זו . בחינם בידור  ערבי ל

 .התוכנית סיום  אחרי  גם  ארוך  לזמן
 

  שבועיות  שיחות  נארגן אנחנו .  המחנה בתקופת  שלהם הסלולריים לטלפונים  גישה תהיה לא למשתתפים  :התקשרות ●
  יודפסו   ההודעות. heart.ca-to-letter@heart  המחנה של  האלקטרוני לדואר   הודעות לשלוח  גם  ניתן , המחנה במהלך
  בדואר אליכם  ויישלחו ייסרקו ההודעות , שלהם למשפחות הודעות  לכתוב   יוכלו  המשתתפים. בשבוע   פעם ויחולקו

 . המחנה תקופת במהלך ההורים  ם ע  מתמיד בקשר יהיו   המלווים. האלקטרוני 
 

  שוטף  באופן  יעודכנו המחנה של  התוכניות. באונטריו   והבטיחות הבריאות  הוראות  על   נקפיד אנחנו :COVID-19 כללי  ●
  בהתאם  או הארת תו הארת   של  להערכות  בהתאם ישתנו  COVID-19 של   הדרישות. COVID -19 כללי על   לשמור  כדי

 . הקנדית הממשלה של לדרישות
 

  להגיע  תתבקש. משפחתיות  ותוכניות הורים  הכוללת שלנו  בתוכנית הורים  השתתפות מעודדים  אנחנו  :הורים  השתתפות ●
  דרך ההורים  לקהילת יצטרפו  ההורים, המחנה לאחר. לנסיעה ההכנה מהליך כחלק   המחנה לפני  מפגשים  4-2-ל

 . מסודרות  וסדנאות  פעילויות
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