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AA  MMeessssaaggee  ffrroomm  RReelliiggiioouuss  SScchhooooll  LLeeaaddeerrsshhiipp   
  
BB''rruucchhiimm  HHaabbaa''iimm!!  WWeellccoommee  ttoo  TThhee  JJoosseepphh  aanndd  BBeellllee  BBrraauunn  AAnnsshhee  EEmmeett  RReelliiggiioouuss  SScchhooooll  ffoorr  22002200--2211..  OOuurr  
ggooaall  iiss  ttoo  iinnssttiillll  iinn  oouurr  ssttuuddeennttss  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  aapppprreecciiaattiioonn,,  aanndd  lloovvee  ooff  tthheeiirr  JJeewwiisshh  hheerriittaaggee  tthhaatt  wwiillll  
iinnssppiirree  tthheemm  aalloonngg  aa  ppaatthh  ooff  lliiffeelloonngg  lleeaarrnniinngg  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  JJeewwiisshh  ccoommmmuunniittyy..    TToo  mmeeeett  tthhiiss  
eenndd,,  wwee  aarree  eeaaggeerr  ttoo  ccrreeaattee  aa  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  yyoouu,,  tthhee  ppaarreennttss,,  aanndd  wwee  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  yyoouurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  
iinn  tthhiiss  lleeaarrnniinngg  eennddeeaavvoorr..    WWee  hhooppee    tthhaatt  yyoouu  aanndd  yyoouurr  cchhiillddrreenn  wwiillll  ccoommee  ttoo  eennjjooyy  tthhee  rriicchhnneessss  ooff  JJuuddaaiissmm  
ttooggeetthheerr  aanndd,,  iinn  tthhee  pprroocceessss,,  tthhaatt  yyoouurr  cchhiillddrreenn  wwiillll  ggaaiinn  aa  sseennssee  ooff  tthheeiirr  JJeewwiisshh  sseellvveess,,  bbeeggiinnnniinngg  wwiitthh  
ssppeecciiaall  mmeemmoorriieess  ccrreeaatteedd  iinn  tthhiiss  bbuuiillddiinngg  aanndd  tthhiiss  yyeeaarr  oonn  lliinnee..  TThheerree  iiss  nnootthhiinngg  nnoorrmmaall  aabboouutt  tthhiiss  yyeeaarr  
aanndd  wwee  aallll  lloonngg  ffoorr  tthhee  SSuunnddaayy  mmoorrnniinnggss  wwhheerree  wwee  ggaatthheerr  ttooggeetthheerr  iinn  tthhee  ssaannccttuuaarryy  ttoo  hheeaarr  tthhee  ssoouunndd  ooff  
tthhee  sshhooffaarr  aanndd  lliisstteenn  ttoo  aa  ssttoorryy  ttoolldd  bbyy  oouurr  oowwnn  MMaaxx  HHaannddeellmmaann,,    wwee  lloonngg  ttoo  vviissiitt  iinn  tthhee  hhaallllwwaayyss  aanndd  
eennccoouurraaggee  ssttuuddeennttss  ttoo  ggeett  ttoo  ccllaassss!!  WWee  wwiillll  rreettuurrnn  tthhoossee  ddaayyss  bbuutt  uunnttiill  tthheenn  kknnooww  tthhaatt  wwee  rreemmaaiinn   
ccoommmmiitttteedd  ttoo    oouurr  ccoommmmuunniittyy  wwhhiicchh  ccoonnttiinnuueess  ttoo  bblloossssoomm  aanndd  ggrrooww..       
  
WWee  aarree  ccoommmmiitttteedd  ttoo  pprroovviiddiinngg  yyoouu  wwiitthh  aa  ssaaffee  aanndd  ccoommffoorrttaabbllee  eennvviirroonnmmeenntt  ttoo  lleeaarrnn  iinn  bbootthh  aatt  AAnnsshhee  
EEmmeett  aanndd  oonnlliinnee..  OOuurr  ggooaall  iiss  ttoo  mmaakkee  cchhooiicceess  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  yyoouu  tthhaatt  wwiillll  wwoorrkk  ffoorr  yyoouurr  ffaammiillyy,,  wwhhiillee  
wwoorrkkiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  gguuiiddeelliinneess  ooff  tthhee  CCDDCC,,  tthhee  GGoovveerrnnoorr''ss  ooffffiiccee,,  aanndd  tthhee  AAnnsshhee  EEmmeett  HHeeaalltthh  aanndd  SSaaffeettyy  
ccoommmmiitttteeee,,  wwhhiillee  rreessppeeccttiinngg  oouurr  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  BBeerrnnaarrdd  ZZeellll  AAnnsshhee  EEmmeett  DDaayy  SScchhooooll..     
  
WWee  hhaavvee  ssppeenntt  aallll  ssuummmmeerr  rreeddeevveellooppiinngg  oouurr  ccuurrrriiccuulluumm  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  oouurr  ssttuuddeennttss  ccaann  mmeeeett  tthhee  
ccuurrrriiccuulluumm  gguuiiddeelliinneess,,  wwhheetthheerr  ssoocciiaallllyy  ddiissttaanncceedd  oorr  oonnlliinnee,,  iinn  wwaayyss  tthhaatt  rreepprreesseenntt  bbeesstt  pprraaccttiicceess..  TThhiiss  
iinncclluuddeess  ssuubbssttaannttiiaallllyy  eennrriicchhiinngg  tthhee  wwaayy  wwee  tteeaacchh  HHeebbrreeww  oonnlliinnee,,  bbootthh  ffoorr  uuppppeerr  aanndd  lloowweerr  ggrraaddeess,,  
iinnccrreeaassiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  aarrttss--bbaasseedd  eedduuccaattiioonn  aaccrroossss  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm,,  aanndd  pprroovviiddiinngg  mmoorree  ssttuuddeenntt  
cchhooiicceess  ffoorr  wwaayyss  ttoo  ssttuuddyy  tteexxtt..  WWee  aarree  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  oouurr  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff  ttoo  pprroovviiddee  eexxtteennssiivvee  pprrooffeessssiioonnaall  
ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  bbuuiilldd  nneeww  sskkiillllss,,  bbootthh  ttoo  eennhhaannccee  tthheeiirr  oonnlliinnee  tteeaacchhiinngg,,  aanndd  ttoo  hheellpp  tthheemm  lleeaarrnn  nneeww  
wwaayyss  ttoo  mmaakkee  ssoocciiaallllyy  ddiissttaanncceedd  ccllaassssrroooommss  aass  eennggaaggiinngg  aass  ppoossssiibbllee  wwhhiillee  rreemmaaiinniinngg  ssaaffee  ffoorr  eevveerryyoonnee..  
  

IInn  tthhiiss  hhaannddbbooookk,,  yyoouu  wwiillll  bbeeccoommee  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  tthhee  mmiissssiioonn,,  vviissiioonn,,  ppoolliicciieess,,  aanndd  pprroocceedduurreess  ooff  oouurr  sscchhooooll..  
PPlleeaassee  ttaakkee  tthhee  ttiimmee  ttoo  rreeaadd  aabboouutt  hhooww  yyoouu    bbeeccoommee  iinnvvoollvveedd  iinn  aallll  ffaacceettss  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  pprroocceessss::  
ffaammiillyy  eedduuccaattiioonn  pprrooggrraammss,,  ppaarreenntt  eedduuccaattiioonn  aanndd  ccoommmmuunniittyy--bbuuiillddiinngg  pprrooggrraammss,,  TTeeffiillllaahh  ((pprraayyeerr  
sseerrvviicceess)),,  hhoolliiddaayy  cceelleebbrraattiioonnss,,  ssppeecciiaall  eevveennttss,,  ttzzeeddaakkaahh,,  ssoocciiaall  jjuussttiiccee  pprroojjeeccttss,,  aanndd  mmoorree..    
  
WWee  aarree  aallwwaayyss  iinntteerreesstteedd  iinn  hheeaarriinngg  yyoouurr  ssuuggggeessttiioonnss  oorr  ccoonncceerrnnss,,  oorr  eevveenn  jjuusstt  aann  uuppddaattee  oonn  hhooww  tthhiinnggss  
aarree  ggooiinngg!!    
  
LL’’SShhaalloomm,,  

  
  
LLaauurriiee  OOrreennsstteeiinn                                                                                        RRaabbbbii  DD’’rroorr  CChhaannkkiinn--  GGoouulldd    
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RReelliiggiioouuss  SScchhooooll  PPrriinncciippaall      RRaabbbbii  aanndd  GGrrooddzziinn  DDiirreeccttoorr  ooff  EEdduuccaattiioonn  IInnnnoovvaattiioonn          
lloorreennsstteeiinn@@aannsshheeEEmmeett..oorrgg      ddccggoouulldd@@aannsshheeeemmeett..oorrgg  

  
WWee  wwiillll  mmiissss  sseeeeiinngg  yyoouu  iinn  tthhee  hhaallllwwaayyss  tthhiiss  yyeeaarr  ......  

IInn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  aannsswweerr  qquueessttiioonnss  aanndd  bbee  aavvaaiillaabbllee  pplleeaassee  jjooiinn  uuss  ffoorr  ::   
WWeeeekkllyy  VViirrttuuaall  HHaallllwwaayy  ttiimmee  wwiitthh  tthhee  EEdduuccaattiioonn  tteeaamm    

SSuunnddaayyss  99::0000--99::3300    aanndd  MMoonnddaayyss  ffrroomm  33::3300  --44::3300    jjooiinn  uuss  aatt  
::hhttttppss::////uuss0022wweebb..zzoooomm..uuss//jj//88996611888888110077   

  
  

GGeenneerraall  IInnffoorrmmaattiioonn    

CCllaassss  SScchheedduullee    
JJKK--22nndd  ((SSuunnddaayyss  oonnllyy))  
AAllll::  

●●  TTeeffiillllaahh  oonnlliinnee  88::3300--99::0000  aamm..  

CChhooiiccee  BBeettwweeeenn::     

●●  22  hhoouurrss  iinn  ppeerrssoonn  1100  aa..mm..  --  1122ppmm    
●●  22  hhoouurrss  oonn  lliinnee  99::3300  aa..mm..--1111--::3300  aa..mm..  ((aaddjjuussttmmeennttss    wwiillll  bbee  mmaaddee  wwiitthh  oouurr  
lliittttlleesstt  lleeaarrnneerrss  aass  wwee  ddeetteerrmmiinnee  zzoooomm  ttoolleerraannccee))    

33rrdd--77tthh  GGrraaddee    
SSuunnddaayy  CChhooiiccee::    

●●  22  hhoouurrss  IInn  PPeerrssoonn  99::3300aamm--1111::3300aamm  
●●  22  HHoouurrss  OOnnlliinnee  1100::0000aamm--1122::0000ppmm    

SSuunnddaayy  mmoorrnniinnggss  wwiillll  iinncclluuddee  3300  mmiinnuutteess  ooff  HHeebbrreeww  iinnssttrruuccttiioonn  

WWeeeekkddaayy::  

●●  CChhooiiccee  bbeettwweeeenn    
oo  MMoonnddaayy  ((55::0000ppmm  --77::0000ppmm  ))      
oo  TThhuurrssddaayy  ((44::1155ppmm  --66::1155))  oonnlliinnee    
●●  IInncclluuddeess  TTeeffiillllaahh,,  ssmmaallll  ggrroouupp  HHeebbrreeww  aanndd  wweeeekkllyy  AArrttss  bbaasseedd  TTeexxttpplloorraattiioonn      
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TTwwoo  SScchhoooollss,,  oonnee  CCoommmmuunniittyy!!    
AA    ppllaann  hhaass  bbeeeenn    aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  HHeeaalltthh  aanndd  SSaaffeettyy  CCoommmmiitttteeee  ooff  AAnnsshhee  EEmmeett    
tthhaatt  aalllloowwss  uuss  ttoo  ttaakkee  aa  uunniiqquuee  aapppprrooaacchh  wwhheerree  ffaammiilliieess  ccaann  cchhoooossee  wwhhaatt  ttyyppee  ooff  
iinnssttrruuccttiioonn  wwoorrkkss  bbeesstt  ffoorr  tthheemm,,  wwhhiillee  kknnoowwiinngg  tthheeiirr  kkiiddss  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ssaammee  
aacccceessss  ttoo  hhiigghh  qquuaalliittyy  JJeewwiisshh  eedduuccaattiioonn,,  eeiitthheerr  oonnlliinnee  oorr  iinn--ppeerrssoonn..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  
tthhaatt  ppaarreennttss  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  eesssseennttiiaallllyy  wwee  aarree  rruunnnniinngg  ttwwoo  ssiimmuullttaanneeoouuss  
pprrooggrraammss  oonn  SSuunnddaayy..    AAllll  pprrooggrraammss  wwiillll  uuttiilliizzee  tthhee  ssaammee  SSttaattee  ooff  tthhee  AArrtt  
ccuurrrriiccuulluumm  aanndd  tteeaacchheerrss  aarree  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  ffiinnddiinngg  wwaayyss  ttoo  mmaakkee  tthhee  mmaatteerriiaall  wwoorrkk  
ffoorr  aallll  cchhiillddrreenn  iinn  tthhiiss  ccrraazzyy  wwoorrlldd..  
  
WWee  aasskk  aallll  ffaammiilliieess  ttoo  rreemmeemmbbeerr::  
    
●●  EEvveerryy  ffaammiillyy  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ooppttiioonn  ttoo  bbee  eexxcclluussiivveellyy  oonnlliinnee  iiff  tthhaatt  iiss  bbeesstt  ffoorr  
tthheemm  
●●  FFaammiilliieess  wwhhoo  ddoo  cchhoooossee  ttoo  ccoommee  ttoo  sscchhooooll  ccaann  ffeeeell  ssaaffee  tthhaatt::    
oo  TThheerree  wwiillll  bbee  lliimmiitteedd  eexxppoossuurreess  ttoo  ssttuuddeennttss  oouuttssiiddee  ooff  tthheeiirr  cchhiilldd’’ss  
iimmmmeeddiiaattee  ccllaassssrroooomm--  CCllaasssseess  wwiillll  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  eennssuurree  nnoo  mmoorree  tthhaann  2200  ppeeooppllee  
ppeerr  ssppaaccee..  
oo  WWee  wwiillll  bbee  lliimmiittiinngg  bbuuiillddiinngg    aacccceessss  ttoo  ssttuuddeennttss,,  rreelliiggiioouuss  sscchhooooll  ssttaaffff  aanndd  
ssyynnaaggoogguuee  ssttaaffff  ttoo  pprrootteecctt  aallll  ooff  uuss..    PPaarreennttss  aarree  aasskkeedd  nnoott  ttoo  eenntteerr  tthhee  bbuuiillddiinngg..    
oo  WWEE  aasskk  tthhaatt  aallll  ppaarreennttss  ffiillll  oouutt  aa  hheeaalltthh  aasssseessssmmeenntt  eeaacchh  mmoorrnniinngg  bbeeffoorree  
ssttuuddeennttss  aarrrriivvee  aatt  RReelliiggiioouuss  sscchhooooll..  AA  lliinnkk  wwiillll  bbee  sseenntt  ttoo  yyoouu  bbyy  eemmaaiill  aanndd  tteexxtt..  
oo  AAllll  SSiinnggiinngg  aanndd  TTeeffiillaahh  ((pprraayyeerr))  wwiill ll  bbee  oonnlliinnee..  
oo  TThheerree  wwiillll  bbee  nnoo  eeaattiinngg  oorr  ddrriinnkkiinngg..   
oo  EEvveerryyoonnee  wwiillll  wweeaarr  aa  mmaasskk  wwhhiillee  iinnssiiddee  tthhee  bbuuiillddiinngg..  
oo  HHaanndd  wwaasshhiinngg  aanndd  ssaanniittaattiioonn  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  aanndd  eennccoouurraaggeedd  ffoorr  aallll  ssttaaffff  
aanndd  ssttuuddeennttss..  
oo  WWee  wwiillll  pprraaccttiiccee  ssoocciiaall  ddiissttaanncciinngg  bbyy  eennccoouurraaggiinngg  aallll  ssttuuddeennttss  ttoo  ggiivvee  66fftt  ooff  
ssppaaccee..  
oo  WWee  wwiillll  bbee  rreeaaddyy  ttoo  ggoo  eexxcclluussiivveellyy  oonnlliinnee  aatt  aannyy  ppooiinntt  nneecceessssaarryy..  
oo  WWee  kknnooww  tthhiiss  wwiillll  bbee  hhaarrdd  ffoorr  ssoommee  ssttuuddeennttss,,  aanndd  wwee  aarree  ccoommmmiitttteedd  ttoo  
wwoorrkk  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  ppaarreennttss  aanndd  wwee  wwiillll  ddoo  eevveerryytthhiinngg  wwee  ccaann  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  
cchhiillddrreenn  aanndd  tthheeiirr  nneeeeddss..  WWee  rreesseerrvvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo    ddeetteerrmmiinnee  tthhaatt  oonnlliinnee  iiss  aa  mmoorree  
ssuuiittaabbllee  ooppttiioonn  ffoorr  cceerrttaaiinn  ffaammiilliieess..  PPlleeaassee  wwoorrkk  wwiitthh  uuss  ffoorr  eevveerryyoonnee''ss  ssaaffeettyy!!    
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●●  FFaammiilliieess  wwhhoo  cchhoooossee  oonn  lliinnee  pprrooggrraammmmiinngg  sshhoouulldd  kknnooww::  
oo  AAllll  ssttuuddeennttss  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  mmeennuu  ooff  zzoooomm  lliinnkkss  ttoo  uussee  ttoo  lloogg  iinn  ttoo  tthheeiirr  
ccllaasssseess..  
oo  MMoosstt  ssttuuddeennttss  wwiillll  nneeeedd  ttoo  nnaavviiggaattee  bbeettwweeeenn  mmoorree  tthhaann  oonnee  ccaallll  ppeerr  
sseessssiioonn  ttoo  eennaabbllee  uuss  ttoo  lleeaarrnn  aass  iinnddiivviidduuaallss,,  ccllaasssseess  aanndd  aa  wwhhoollee  ccoommmmuunniittyy..    
oo  WWee  aasskk  tthhaatt  ppaarreennttss  hheellpp  cchhiillddrreenn  ttoo  nnaavviiggaattee  aanndd  mmaannaaggee  tthheeiirr  ccaallllss..  IItt  iiss  
bbeesstt  tthhaatt  wwhheenneevveerr  ppoossssiibbllee  tthhee  ssttuuddeenntt  iiss  tthhee  ffaaccee  iinn  tthhee  zzoooomm  bbooxx..  
oo  WWee  ddoo  aasskk  tthhaatt  aallll  ssttuuddeennttss  kkeeeepp  tthheeiirr  ccaammeerraa  oonn  wwhheenneevveerr  ppoossssiibbllee,,  PPlleeaassee  
ccoommmmuunniiccaattee  ddiirreeccttllyy  wwiitthh  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  tteeaacchheerr  iiff  nneeeeddeedd..  
oo    WWhhiillee  wwee  eexxppeecctt  ssoommee  cchhaalllleennggeess  iinn  tthhee  bbeeggiinnnniinngg..  WWee  bbeelliieevvee  wwee  wwiillll  sseeee  
aa  sseeaammlleessss  ttrraannssiittiioonn  aafftteerr  aa  sshhoorrtt  ttiimmee!!  
  
  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  
MMoorree  tthhaann  eevveerr  bbeeffoorree,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  ppaarreennttss  rreeaadd  eemmaaiill  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  
ccaarreeffuullllyy..  WWee  kknnooww  hhooww  mmuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  yyoouu  aarree  rreecceeiivviinngg,,  aanndd  wwee  wwiillll  ddoo  oouurr  
bbeesstt  ttoo  bbee  bbrriieeff  aanndd  iinntteennttiioonnaall..    OOnnccee  sscchhooooll  ssttaarrttss,,  yyoouu  sshhoouulldd  eexxppeecctt  ttoo  sseeee  ttwwoo  
eemmaaiillss  ppeerr  wweeeekk..  
11..  SScchhooooll  wwiiddee  eemmaaiill  ffrroomm  tthhee  EEdduuccaattiioonn  tteeaamm  tthhiiss  wwiillll  iinncclluuddee::    
aa..  LLooggiissttiiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ((  ZZoooomm  lliinnkkss,,  PPiicckk  uupp  cchhaannggeess,,  eettcc))    
bb..  SScchhooooll  NNeewwss    
cc..  BBiigg  ppiiccttuurree  mmeessssaaggeess  
dd..    IImmppoorrttaanntt  ddaatteess    
ee..  GGeenneerraall  SSyynnaaggoogguuee  iinnffoorrmmaattiioonn  
22..  EEmmaaiillss  ddiirreeccttllyy  ffrroomm  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  TTeeaacchheerr  iinncclluuddiinngg::  
aa..  SSppeecciiffiicc  ssuupppplliieess  nneeeeddeedd  ffoorr  ccllaassss  
bb..  CCllaassssrroooomm  IInnffoorrmmaattiioonn    
cc..  UUppccoommiinngg  pprrooggrraammmmiinngg  
  
UUnnlleessss  wwee  hheeaarr  ootthheerrwwiissee,,  wwee  wwiillll  sseenndd  eemmaaiillss  ttoo  bbootthh  PPaarreenntt  11  aanndd  PPaarreenntt  22..  IIff  
yyoouu  aarree  nnoott  rreecceeiivviinngg  eemmaaiillss  pplleeaassee  lleett  uuss  kknnooww..  DDuuee  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  wwee  sseenndd  
eemmaaiillss  ttoo  oouurr  eennttiirree  lliisstt  aatt  oonnccee,,  ppaarreennttss  ssoommeettiimmeess  ffiinndd  oouurr  eemmaaiillss  iinn  tthhee  ssppaamm  
ffoollddeerr..  
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WWee  ggeenneerraallllyy  ddoo  nnoott  ccoolllleecctt  ssttuuddeenntt  eemmaaiillss  bbuutt  iiff  ppaarreennttss  wwiitthh  ssttuuddeennttss  44tthh  
ggrraaddee  aanndd  uupp  wwaanntt  ttoo  sshhaarree  aaddddiittiioonnaall  eemmaaiillss  wwiitthh  tteeaacchheerrss  yyoouu  aarree  wweellccoommee  ttoo  
ddoo  ssoo..  
  
SScchhoollaarrsshhiippss  
IIff  yyoouu  nneeeedd  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  LLaauurriiee  OOrreennsstteeiinn,,  tthhee  RReelliiggiioouuss  
SScchhooooll  PPrriinncciippaall,,  aatt  ((777733))  886688--55113311..  TTuuiittiioonn  sscchhoollaarrsshhiippss  aarree  aavvaaiillaabbllee  aanndd  aarree  
ccoonnffiiddeennttiiaall..  WWee  bbeelliieevvee  ssttrroonnggllyy  aass  aa  ccoommmmuunniittyy  tthhaatt  mmoonneeyy  sshhoouulldd  nneevveerr  bbee  aann  
oobbssttaaccllee  ffoorr  ffaammiilliieess  wwhhoo  aaiimm  ttoo  eennssuurree  tthhee  JJeewwiisshh  eedduuccaattiioonn  ooff  tthheeiirr  cchhiillddrreenn..  
  
((VViirrttuuaallllyy  aallll  RReelliiggiioouuss  SScchhooooll  ttuuiittiioonn  sscchhoollaarrsshhiippss  aarree  ddiirreeccttllyy  ffuunnddeedd  bbyy  tthhee  
aannnnuuaall  SSuussttaaiinniinngg  FFuunndd  CCaammppaaiiggnn..  CCoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  tthhee  SSuussttaaiinniinngg  FFuunndd  eennaabbllee  
AAnnsshhee  EEmmeett  ttoo  aaiidd  tthhoossee  ffaammiilliieess  wwhhoo  aarree  uunnaabbllee  ttoo  ppaayy  tthhee  ffuullll  ttuuiittiioonn..))  
  
AAtttteennddaannccee  IInnffoorrmmaattiioonn  
IIff  yyoouurr  cchhiilldd  wwiillll  bbee  aabbsseenntt  ffrroomm  RReelliiggiioouuss  SScchhooooll,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  tthhee  EEdduuccaattiioonn  
OOffffiiccee  aatt  ((777733))  886688--55114433  oorr  hhsscchhrreeiibbeerr@@aannsshheeeemmeett..oorrgg,,  bbeeffoorree  tthhee  ssttaarrtt  ooff  sscchhooooll  
tthhaatt  ddaayy..    AAtttteennddaannccee  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  aatt  eeaacchh  ccllaassss  sseessssiioonn..    WWee  wwoouulldd  aapppprreecciiaattee  
kknnoowwiinngg  aabboouutt  bbootthh  oonnlliinnee  aanndd  iinn  ppeerrssoonn  ssttuuddeennttss..  
  
  
SSeeccuurriittyy  PPrroocceedduurreess::  
AA  ppaarrkkiinngg  ddeeccaall  iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  eennttrraannccee  ttoo  tthhee  ppaarrkkiinngg  lloott,,  aanndd  aa  mmeemmbbeerr  bbaaddggee  iiss  
rreeqquuiirreedd  ffoorr  eennttrraannccee  ttoo  tthhee  bbuuiillddiinngg..  WWee  wwiillll  ppaassss  oouutt  ddeeccaallss  oorr  ppllaaccaarrddss  oonn  tthhee  
ddaayy  ooff  sscchhooooll..    
  
PPiicckk--uupp  aanndd  DDrroopp--ooffff  PPrroocceedduurreess::    
  
PPiicckk--uupp  aanndd  DDrroopp  OOffff  wwiillll  llooookk  ddiiffffeerreenntt  tthhiiss  yyeeaarr..  PPlleeaassee  aassssiisstt  uuss  bbyy  rreeaaddiinngg  
ccaarreeffuullllyy  aanndd  ffoolllloowwiinngg  ddiirreeccttiioonnss  ffoorr  tthhee  ssaaffeettyy  ooffff  aallll..   
  
▪▪  OObbeeyy  tthhee  eennttrraannccee  aanndd  eexxiitt  ssiiggnnss  iinn  tthhee  ppaarrkkiinngg  lloott..    
▪▪  PPlleeaassee  uussee  tthhee  ppiicckk  uupp  tthhee  lliinnee  wwhheenneevveerr  ppoossssiibbllee,,  ssttaayy  iinn  yyoouurr  ccaarr  aanndd  wwaaiitt  
ffoorr  yyoouurr  cchhiilldd  ttoo  bbee  eessccoorrtteedd  ttoo  yyoouu..  
▪▪  PPlleeaassee  wweeaarr  aa  mmaasskk  wwhheenn  ooppeenniinngg  tthhee  wwiinnddooww  oorr  ggeettttiinngg  oouutt  ooff  tthhee  ccaarr    
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▪▪  PPlleeaassee  ccoommee  aatt  tthhee  ddeessiiggnnaatteedd  ttiimmee..  EEaarrllyy  ddrroopp  ooffffss  aanndd  ppiicckk  uuppss  wwiillll  bbee  
cchhaalllleennggiinngg  tthhiiss  yyeeaarr..  IIff  yyoouu  mmuusstt  ppiicckk  uupp  eeaarrllyy,,  ssttaayy  iinn  yyoouurr  ccaarr  aanndd  ccaallll  ((330033))881199--
33112211  aanndd  yyoouurr  cchhiilldd  wwiillll  bbee  eessccoorrtteedd  oouutt..    
▪▪  PPlleeaassee  eenntteerr  tthhee  SSoouutthh  GGaattee  aanndd  lleeaavvee  tthhrroouugghh  tthhee  GGrraaccee  eexxiitt..  
▪▪  WWhheenneevveerr  tthhee  wweeaatthheerr  ppeerrmmiittss  wwee  wwiillll  bbrriinngg  tthhee  cchhiillddrreenn  oouuttssiiddee  ttoo  wwaaiitt  ffoorr  
tthheeiirr  ccaarrss  ..  
▪▪  IIff  yyoouu  aarree  wwaallkkiinngg,,  eenntteerr  tthhee  BBrrooaaddwwaayy  ggaattee  aanndd  pprroocceeeedd  ttoo  tthhee  bbeenncchh  nneeaarr  
tthhee  SSuukkkkaahh  ggaarrddeenn..  GGiivvee  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  nnaammee  aanndd  tthheenn  wwaaiitt  ffoorr  tthheemm  ttoo  ccoommee  ddoowwnn..  
PPlleeaassee  mmaaiinnttaaiinn  66fftt  ooff  ssppaaccee  aanndd  wweeaarr  aa  mmaasskk..    
▪▪  UUppoonn  yyoouurr  aarrrriivvaall,,  tthhee  ppaarrkkiinngg  lloott  ssttaaffff  wwiillll  tteexxtt  oorr  wwaallkkiiee  ttaallkkiiee  yyoouurr  cchhiilldd''ss  
tteeaacchheerr  aanndd  yyoouurr  cchhiilldd  wwiillll  bbee  bbrroouugghhtt  oouutt..  
▪▪  PPlleeaassee  bbee  ssuurree  ttoo  ppllaaccee  yyoouurr  ppllaaccaarrdd  iinn  tthhee  wwiinnddooww,,  TThheeyy  aarree  ccoolloorr  ccooddeedd  ffoorr  
eeaacchh  ooff  yyoouurr  cchhiillddrreenn..    
▪▪  IIff  yyoouu  hhaavvee  ddeessiiggnnaatteedd  aann  aalltteerrnnaattee  ttoo  rreegguullaarrllyy  ppiicckk  uupp  yyoouurr  cchhiillddrreenn,,  pplleeaassee  
aarrrraannggee  ffoorr  tthheemm  ttoo  ggeett  aa  bbaaddggee  aanndd  ffoorr  tthheeiirr  ccaarr  ttoo  hhaavvee  aa  ddeeccaall..    PPrroovviiddee  nnaammeess  
ooff  aalltteerrnnaattee  ppiicckk--uupp  ddrriivveerrss  ttoo  tthhee  RReelliiggiioouuss  SScchhooooll  ooffffiiccee..    
▪▪  IIff  ssoommeeoonnee  ootthheerr  tthhaann  tthhee  ppaarreenntt,,  gguuaarrddiiaann,,  oorr  eessttaabblliisshheedd  aalltteerrnnaattee  wwiillll  ppiicckk  
uupp  tthhee  ssttuuddeenntt,,  wwee  nneeeedd  aaddvvaannccee  wwrriitttteenn  nnoottiiffiiccaattiioonn..  
  
  
EEaarrllyy  PPiicckk  uuppss//  LLaattee  PPiicckk  uuppss   
PPLLEEAASSEE  aassssiisstt  uuss  bbyy  aavvooiiddiinngg  eeaarrllyy  ppiicckkuuppss  aanndd  llaattee  aarrrriivvaallss  wwhheenneevveerr  ppoossssiibbllee..  IIff  iitt  
iiss  aabbssoolluutteellyy  uunnaavvooiiddaabbllee  pplleeaassee  wwaaiitt  iinn  yyoouurr  ccaarr  aanndd  ccaallll  330099--881199--33112211  aanndd  yyoouurr  
cchhiilldd  wwiillll  bbee  bbrroouugghhtt  oouutt..      
  
SSnnaacckkss  
DDuuee  ttoo  CCOOVVIIDD  rreessttrriiccttiioonnss  tthheerree  wwiillll  bbee  nnoo  ssnnaacckkss  aalllloowweedd  oorr  ffoooodd  pprroovviiddeedd..  PPlleeaassee  
bbee  ssuurree  tthhaatt  yyoouurr  cchhiilldd  hhaass  aa  hheeaarrttyy  bbrreeaakkffaasstt  aanndd  aa  ssnnaacckk  pprriioorr  ttoo  aarrrriivviinngg  aatt  sscchhooooll..  
IIff  cchhiillddrreenn  nneeeedd  aa  ssnnaacckk  wwhhiillee  oonn  zzoooomm  iitt  iiss  ffiinnee..  
  
AAttttiirree  
SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  ddrreessss  iinn  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  rreefflleeccttss  sseellff--rreessppeecctt  aanndd  rreessppeecctt  ffoorr  tthhee  
ssyynnaaggoogguuee..    AAllll    aarree  eennccoouurraaggeedd    ttoo  wweeaarr  kkiippppoott  dduurriinngg  tteeffiillllaahh..      

PPaarreenntt  VVoolluunntteeeerrss  
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PPaarreenntt  iinnvvoollvveemmeenntt  iiss  eesssseennttiiaall  ttoo  tthhee  ssuucccceessss  ooff  oouurr  sscchhooooll..    VVoolluunntteeeerr  ppaarreennttss  wwiillll  
bbee  aasskkeedd  ttoo  aassssiisstt  wwiitthh  zzoooomm  mmeeeettiinnggss,,  ccoommmmuunniittyy  eevveennttss,,  aanndd  mmoorree..    IIff  yyoouu  wwoouulldd  
lliikkee  ttoo  vvoolluunntteeeerr,,  pplleeaassee  ccaallll  LLaauurriiee  OOrreennsstteeiinn  aatt  ((777733))  886688--55113311..  
  
ZZoooomm  TTiippss  aanndd  TTrriicckkss    
LLeeaarrnniinngg  oonnlliinnee  iiss  lleessss  tthhaann  ppeerrffeecctt,,  bbuutt  wwee  hhaavvee  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  hhaarrdd  wwiitthh  ssttaaffff  ttoo  
pprroovviiddee  eennrriicchhmmeenntt  aanndd  lleeaarrnniinngg  tthhaatt  wwiillll  cchhaalllleennggee  aanndd  eennggaaggee  aallll  ooff  oouurr  
ssttuuddeennttss..  JJuusstt  lliikkee  sscchhooooll  dduurriinngg  tthhee  wweeeekk,,  wwee  hhooppee  tthhaatt  oouurr  ssttuuddeennttss  wwiillll  ttaakkee  
tthhiiss  ttiimmee  sseerriioouussllyy  aanndd  wwiitthh  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  ccoommee  rreeaaddyy  ttoo  lleeaarrnn  
aanndd  ggrrooww  wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  
  
HHeerree  aarree  aa  ffeeww  ttiippss::  
11..    FFiinndd  aa  ggoooodd  ssppoott  ttoo  lleeaarrnn  
22..  UUssee  tthhee  ttoooollss  eeffffeeccttiivveellyy    
33..    RRaaiissee  yyoouurr  hhaanndd    
44..  BBee  rreeaaddyy  aanndd  oonn  ttiimmee    
55..  IIff  yyoouu  nneeeedd  aa  bbrreeaakk  ttaakkee  aa  bbrreeaakk  bbuutt  ccoommee  bbaacckk  rreeaaddyy  ttoo  lleeaarrnn    
66..  FFoollllooww  yyoouurr  tteeaacchheerr’’ss  ddiirreeccttiioonnss    
77..  IIff  ssoommeetthhiinngg  ddooeessnn’’tt  mmaakkee  sseennssee,,  aasskk  
88..  SSeett  uupp  yyoouurr  nnaammee  ((nnoott  yyoouurr  ppaarreennttss  nnaammee))    
99..  IItt’’ss  ookk  ttoo  ppaassss  
1100..  HHaavvee  ffuunn  
  
  
BB''nnaaii  MMiittzzvvaahh  CCeelleebbrraattiioonnss  
TThhee  ccrreeaattiioonn  ooff  ccoommmmuunniittyy  iiss  aa  ffuunnddaammeennttaall  vvaalluuee  aatt  AAnnsshhee  EEmmeett  SSyynnaaggoogguuee..  
WWiitthh  tthhaatt  iinn  mmiinndd,,  tthhee  RReelliiggiioouuss  SScchhooooll  aanndd  tthhee  AAnnsshhee  EEmmeett  ssttaaffff  aanndd  
cclleerrggyy  ssttrroonnggllyy  eennccoouurraaggee  ffaammiilliieess  ttoo  iinnvviittee  aallll  tthhee  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  BBaarr//BBaatt  
MMiittzzvvaahh''ss  RReelliiggiioouuss  SScchhooooll  ggrraaddee  ttoo  tthhee  BBaarr//BBaatt  MMiittzzvvaahh  sseerrvviiccee  aanndd  cceelleebbrraattiioonn  iinn  
oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aallll  cchhiillddrreenn  aarree  iinncclluuddeedd..  
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PPiillllaarrss  ooff  LLeeaarrnniinngg   
  
RReelliiggiioouuss  SScchhooooll  iiss  ddeeffiinneedd  tthhrroouugghh  oouurr  ffoouurr  ppiillllaarrss::  

DDiivveerrssiittyy--  AAnnsshhee  EEmmeett  iiss  pprroouudd  ttoo  cceelleebbrraattee  tthhaatt  oouurr  ssttuuddeennttss  aanndd  FFaammiilliieess  
rreepprreesseenntt  aa  wwiiddee  vvaarriieettyy  ooff  JJeewwiisshh  bbaacckkggrroouunnddss  aanndd  lleeaarrnniinngg  ssttyylleess;;  oouurr  eedduuccaattiioonn  
iiss  ccoonnsscciioouussllyy  ddeessiiggnneedd  ttoo  mmeeeett  tthhee  nneeeeddss  ooff  aa  ddiivveerrssee  aauuddiieennccee..  

TThhiiss  yyeeaarr::    WWEE  wwiillll  ffiinndd  nneeww  wwaayyss  ttoo  eennggaaggee  wwiitthh  lleeaarrnneerrss  ooff  aallll  nneeeeddss  tthhrroouugghh  
iinnddiivviidduuaalliizzeedd  hheebbrreeww  lleeaarrnniinngg  ((  33--77tthh))  aanndd  HHeebbrreeww  tthhrroouugghh  mmoovveemmeenntt..  TTooggeetthheerr  
wwee  wwiillll  ppaarrttnneerr  wwiitthh  ppaarreennttss  aanndd  KKeesshheett  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  mmeetthhooddoollooggyy  tthhaatt  wwoorrkkss  
ffoorr  eevveerryy  ssttuuddeenntt..  AAddddiittiioonnaallllyy  wwee  wwiillll  bbee  eexxppeerriimmeennttiinngg  wwiitthh  AArrttss  bbaasseedd  lleeaarrnniinngg  
ttoo  eemmbbrraaccee  tthhee  ssaaccrreedd  tteexxtt  iinn  oouurr  lleeaarrnniinngg..  DDiidd  yyoouu  eevveerr  tthhiinnkk  yyoouu  wwoouulldd  lleeaarrnn  tthhee  
ssttoorryy  ooff  JJoonnaahh  wwiitthh  pphhoottooggrraapphhyy  oorr  tthhee  PPaarrsshhaa  ((TToorraahh    ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  wweeeekk))  
tthhrroouugghh  ssoonngg..    

FFlleexxiibbiilliittyy--  AAnnsshhee  EEmmeett  aacckknnoowwlleeddggeess  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  oouurr  ssttuuddeennttss  aanndd  ffaammiilliieess  lleeaadd  
bbuussyy  lliivveess,,  wwee  ssttrriivvee  ttoo  pprroovviiddee  fflleexxiibbllee  ooppttiioonnss  aabboouutt  wwhheerree  aanndd  wwhheenn  ttoo  lleeaarrnn..    

TThhiiss  yyeeaarr::  WWee  aarree  ssttrriivviinngg  ttoo  pprroovviiddee  eevveerryy  ffaammiillyy  aanndd  eevveerryy  tteeaacchheerr  wwiitthh  cchhooiicceess  
tthheeyy  aarree  ccoommffoorrttaabbllee  wwiitthh  iinn  tthhiiss  CCOOVVIIDD  wwoorrlldd..  WWee  aacckknnoowwlleeddggee  tthhaatt  oouurr  ffoorrmmaatt  
iiss  nnoott  ffoorr  eevveerryyoonnee  aanndd  wwee  eennccoouurraaggee  yyoouu  ttoo  rreeaacchh  oouutt  iiff  yyoouu  nneeeedd  uuss  ttoo  hheellpp  
mmaakkee  iitt  wwoorrkk  ffoorr  yyoouu..  

CCoommmmuunniittyy--  AAnnsshhee  EEmmeett  bbeelliieevveess  tthhaatt  JJeewwiisshh  ggrroowwtthh  iiss  aallll  aabboouutt  rreellaattiioonnsshhiippss..  
OOuurr  lleeaarrnniinngg  ssttrriivveess  ttoo  ffoosstteerr  ddeeeepp  ccoonnnneeccttiioonnss  bbeettwweeeenn  ssttuuddeennttss,,  ffaammiilliieess,,  aanndd  
tthhee  llaarrggeerr  JJeewwiisshh  ccoommmmuunniittyy..    
    
TThhiiss  YYeeaarr--  WWee  aacckknnoowwlleeddggee  tthhaatt  ccoommmmuunniittyy  iiss  ssoommeetthhiinngg  wwee  aarree  lloonnggiinngg  ffoorr  aass  wwee  
bbeeggiinn  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr..  WWeeeekkllyy  TTeeffiillllaahh  ((pprraayyeerr))  wwiillll  hhaappppeenn  aaccrroossss  ggrraaddee  lleevveellss  
aanndd  eennccoouurraaggee  ffrriieennddss  ttoo  ccoonnnneecctt  vviirrttuuaallllyy..    WWEE  aarree  ccoonnttiinnuuiinngg  ttoo  llooookk  ffoorr  nneeww  
wwaayyss  ttoo  ccoonnnneecctt,,  SSttaayy  ttuunneedd  ffoorr  vviirrttuuaall  hhaallllwwaayy  cchhaattss,,  ccuurrrriiccuulluumm  nniigghhttss,,  hhoolliiddaayy  
cceelleebbrraattiioonnss  aanndd  mmoorree!!    
  
KKnnoowwlleeddggee--  AAnnsshhee  EEmmeett  ssttrriivveess  ttoo  eeqquuiipp  aallll  ssttuuddeennttss  wwiitthh  rroobbuusstt  kknnoowwlleeddggee  ooff  
JJeewwiisshh  tteexxttss,,  rriittuuaall,,  hhiissttoorryy,,  aanndd  ccoonntteemmppoorraarryy  lliiffee,,  aanndd  wwiitthh  aa  ddeeeepp  lloovvee  aanndd  
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aapppprreecciiaattiioonn  ffoorr  tthhee  HHeebbrreeww  llaanngguuaaggee..  WWee  bbeelliieevvee  iinn  bbrriinnggiinngg  tthhaatt  kknnoowwlleeddggee  ttoo  
lliiffee  tthhrroouugghh  bbootthh  rreefflleeccttiioonn  aanndd  aaccttiioonn..    

TThhiiss  yyeeaarr::  WWee  hhaavvee  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  hhaarrdd  ttoo  rreeffiinnee  aanndd  rreeoorrggaanniizzee  oouurr  lleeaarrnniinngg  ttoo  bbee  
eeffffeeccttiivvee  iinn  aann  oonnlliinnee  sseettttiinngg  tthhiiss  yyeeaarr!!      VViissiitt  oouurr  wweebbssiittee  ffoorr  ggrraaddee  ssppeecciiffiicc  
lleeaarrnniinngg  ggooaallss  aanndd  oouuttccoommeess..  
  
  
GGuuiiddiinngg  PPrriinncciipplleess   
  
FFaammiillyy  IInnvvoollvveemmeenntt  
JJeewwiisshh  eedduuccaattiioonn  iiss  aa  ccoommmmuunniittyy--wwiiddee  eennddeeaavvoorr,,  aanndd  aatttteennddiinngg  RReelliiggiioouuss  SScchhooooll  iiss  
oonnllyy  oonnee  ccoommppoonneenntt  ooff  JJeewwiisshh  EEdduuccaattiioonn..  FFaammiillyy  iinnvvoollvveemmeenntt,,  pprrooggrraamm  aanndd  sseerrvviiccee  
aatttteennddaannccee,,  aadduulltt  eedduuccaattiioonn  ccllaasssseess,,  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ccoommmmuunniittyy  eevveennttss  aarree  
eesssseennttiiaall  eelleemmeennttss  aass  wweellll..  JJuuddaaiissmm  iiss  aa  wwaayy  ooff  lliiffee;;  wwee  aaiimm  ttoo  bbuuiilldd  ssppiirriittuuaall  aanndd  
ccoommmmuunniittyy  ccoonnnneeccttiioonnss  tthhrroouugghh  tthhee  lliiffee  ssppaann  wwiitthh  oouurr  mmeemmbbeerr  ffaammiilliieess  tthhrroouugghh  
eedduuccaattiioonnaall  aanndd  ccoommmmuunniittyy  pprrooggrraammss  ffoorr  bbootthh  cchhiillddrreenn  aanndd  ppaarreennttss,,  
iinnddeeppeennddeennttllyy  aanndd  ccoommbbiinneedd..  PPaarreennttss  wwiillll  bbee  iinnvviitteedd  ttoo  aa  ccuurrrriiccuulluumm  nniigghhtt  aanndd  aa  
CClleerrggyy  tteexxtt  ssttuuddyy  iinnddeeppeennddeennttllyy  ffoorrmm  yyoouurr  cchhiillddrreenn..  AAllll  ppaarreennttss  wwiitthh  ssttuuddeennttss  iinn  
tthhiirrdd--sseevveenntthh  ggrraaddee  aa  ccuullmmiinnaattiinngg  eevveenntt  wwiillll  bbee  hheelldd  aatt  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  ttrriimmeesstteerr..  
YYoouu  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  lliisstt  ooff  ddaatteess    ffoorr  tthheessee  eevveennttss..    OOff  ccoouurrssee,,  eevveerryy  SShhaabbbbaatt  tthheerree  aarree  
ffaammiillyy  sseerrvviicceess  ffoorr  cchhiillddrreenn  ffrroomm  ttoottss  tthhrroouugghh  ssiixxtthh  ggrraaddee,,  aanndd  ppaarreenntt  ppaarrttiicciippaattiioonn  
iiss  eennccoouurraaggeedd!!    
  
CCuurrrriiccuulluumm  CCoonntteenntt::   
IInn  eeaacchh  ggrraaddee,,  wwee  ffooccuuss  oonn  ddeevveellooppmmeennttaallllyy  aapppprroopprriiaattee  lleeaarrnniinngg  iinn  eeiigghhtt  ccoonntteenntt  
aarreeaass::  
  
SSaaccrreedd  TTeexxtt  
  WWee  hheellpp  ttoo  bbuuiilldd  oouurr  ssttuuddeennttss''  ccoonnnneeccttiioonn  ttoo  aanndd  lloovvee  ooff  tthhee  TToorraahh,,  sseelleecctt  pprroopphheettss,,  
hhiissttoorriiccaall  bbooookkss,,  mmeeggiilllloott,,  aanndd  rraabbbbiinniicc  tteexxtt..    MMuullttii--mmooddaall  lleeaarrnniinngg  aalllloowwss  ssttuuddeennttss  
ttoo  cchhoooossee  bbeettwweeeenn  ttrraaddiittiioonnaall  mmooddeess  ooff  ssttuuddyy,,  aarrtt,,  ddrraammaa,,  aanndd  ootthheerr  ffoorrmmss  ooff  
ccrreeaattiivvee  eexxpprreessssiioonn,,  bbuuiillddiinngg  ccuurriioossiittyy  aarroouunndd  aanndd  ppaassssiioonn  ffoorr  tthhee  tteexxttss..  
HHeebbrreeww  
  OOuurr  ssttuuddeennttss  lleeaarrnn  HHeebbrreeww  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  mmeeaanniinnggffuull  pprraayyeerr..    AA  lloovvee  ffoorr  HHeebbrreeww  
iiss  ddeevveellooppeedd  iinn  tthhee  lloowweerr  ggrraaddeess  tthhrroouugghh  mmoovveemmeenntt  aanndd  ssoonngg,,  pprrooggrreessssiinngg  ttoo  
iinnccrreeaassiinngg  ffaammiilliiaarriittyy  wwiitthh  tthhee  aalleepphh--bbeett  tthhrroouugghh  mmuullttiimmooddaall  lleeaarrnniinngg..    FFlluueennccyy  aanndd  
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vvooccaabbuullaarryy  aarree  ggaaiinneedd  tthhrroouugghh  iinntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  ssaaccrreedd  tteexxttss,,  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  aann  
iinntteeggrraatteedd  ccuurrrriiccuulluumm..  
PPrraayyeerr,,  GGoodd,,  &&  SSppiirriittuuaalliittyy   
  OOuurr  sscchhooooll  wwoorrkkss  ttoo  ccrreeaattee  aann  eennvviirroonnmmeenntt  wwhheerree  ssttuuddeennttss  ccaann  ddeevveelloopp  aa  rriicchh,,  
ppeerrssoonnaall  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  pprraayyeerr,,  GGoodd,,  aanndd  tthheeiirr  sseennssee  ooff  ssppiirriittuuaalliittyy..    WWee  
eennccoouurraaggee  ssttuuddeenntt  ddiissccuussssiioonn  ooff  ttoouugghh  mmoorraall  aanndd  eetthhiiccaall  qquueessttiioonnss,,  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  
ooff  tthhee  JJeewwiisshh  ttrraaddiittiioonn..    SSttuuddeennttss  lleeaarrnn  rriittuuaallss,,  ttrraaddiittiioonnaall  pprraayyeerrss,,  aanndd  ssoonnggss,,  aass  
wweellll  aass  mmeetthhooddss  ffoorr  ssppiirriittuuaall  sseeeekkiinngg  aanndd  aaddvvaanncceedd  pprraayyeerr  lleeaaddeerr  sskkiillllss  iinn  tthhee  uuppppeerr  
ggrraaddeess..  
TThhee  JJeewwiisshh  CCaalleennddaarr   
  FFrroomm  lleeaarrnniinngg  tthhee  ssyymmbboollss  aanndd  ffooooddss  ooff  tthhee  hhoolliiddaayyss  iinn  tthhee  eeaarrllyy  ggrraaddeess,,  ttoo  
eennggaaggiinngg  iinn  hhiissttoorriiccaall  aanndd  ssoocciiaall  aannaallyyssiiss  ooff  hhoolliiddaayy  oobbsseerrvvaannccee  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  
DDiiaassppoorraa  aanndd  IIssrraaeell  iinn  tthhee  uuppppeerr  ggrraaddeess,,  oouurr  ssttuuddeennttss  ddeevveelloopp  aa  rriicchh  aapppprreecciiaattiioonn  
ooff  tthhee  JJeewwiisshh  ccaalleennddaarr..    WWee  lloovvee  cceelleebbrraattiinngg  tthhee  hhoolliiddaayyss,,  aanndd  wwee  aallssoo  aarree  iinnvveesstteedd  
iinn  ssttuuddyyiinngg  tthhee  iinntteelllleeccttuuaall,,  hhiissttoorriiccaall,,  ttrraaddiittiioonnaall,,  aanndd  ssppiirriittuuaall  rriicchhnneessss  ooff  tthhee  
ccaalleennddaarr..  
JJeewwiisshh  HHiissttoorryy   
  SSttuuddeennttss  aatt  oouurr  sscchhooooll  eennggaaggee  iinn  JJeewwiisshh  HHiissttoorryy  ffrroomm  aa  ppeerrssoonnaall,,  ffaammiilliiaall,,  aanndd  gglloobbaall  
ppeerrssppeeccttiivvee..    AAss  ssttuuddeennttss  ggrrooww,,  tthheeyy  wwiillll  lleeaarrnn  aabboouutt  JJeewwiisshh  HHiissttoorryy  ffrroomm  MMiisshhnnaa  
ttoo  mmooddeerrnniittyy,,  wwiitthh  aaddddiittiioonnaall  ffooccuusseess  oonn  BBiibblliiccaall  hhiissttoorryy,,  AAmmeerriiccaann  JJeewwiisshh  hhiissttoorryy  
aanndd  oouurr  rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  IIssrraaeell,,  aanndd  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  aannttii--SSeemmiittiissmm  aanndd  tthhee  HHoollooccaauusstt..  
IIssrraaeell  
  DDeevveellooppiinngg  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  IIssrraaeell’’ss  hhiissttoorryy  aanndd  ccuullttuurree  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  ppaarrtt  ooff  
ssttuuddeennttss’’  ddeevveellooppiinngg  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  IIssrraaeell..    OOuurr  ssttuuddeennttss’’  eedduuccaattiioonn  iinn  tthhee  ssttaattee  
ooff  IIssrraaeell  pprroovviiddeess  aa  rriicchh  aanndd  nnuuaanncceedd  bbaacckkddrroopp  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aaddvvooccaaccyy  
sskkiillllss  iinn  tthhee  uuppppeerr  ggrraaddeess,,  ggiivviinngg  oouurr  yyoouunngg  ppeeooppllee  tthhee  ttoooollss  aanndd  tthhee  ccoonnffiiddeennccee,,  
tthheeyy  nneeeedd  ttoo  ddiissccuussss  IIssrraaeell  wwiitthh  tthheeiirr  ppeeeerrss..  
MMiittzzvvoott  aanndd  VVaalluueess   
  WWee  eexxpplloorree  mmiittzzvvoott  aanndd  vvaalluueess  tthhrroouugghh  ssttuuddyy  aanndd  aaccttiioonn..    OOuurr  ssttuuddeennttss  wwoorrkk  wwiitthh  
ssyynnaaggoogguuee  ccoommmmiitttteeeess  ttoo  hheellpp  aaccttiivveellyy  sseerrvvee  oouurr  ccoommmmuunniittyy  tthhrroouugghh  ppaarrttiicciippaattiioonn  
iinn  pprroojjeeccttss  lliikkee  TTeeaamm  YYaarrookk,,  mmaakkiinngg  bbaabbyy  mmeeaallss,,  aanndd  eennggaaggiinngg  iinn  ttzzeeddaakkaahh  wwhhiillee  
bbuuiillddiinngg  mmeeaanniinnggffuull  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  ootthheerr  kkiiddss  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  JJeewwiisshh  
ccoommmmuunniittiieess..    KKaasshhrruutt,,  pprraayyeerr  oobblliiggaattiioonnss,,  aanndd  SShhaabbbbaatt  oobbsseerrvvaannccee  aarree  aallssoo  
iimmppoorrttaanntt  eelleemmeennttss  ooff  oouurr  ccuurrrriiccuulluumm,,  aass  aarree  ootthheerr  wwaayyss  tthhee  mmiittzzvvoott  ttiiee  ttoo  ccaarree  ooff  
tthhee  sseellff  aanndd  ccaarree  ooff  ootthheerrss..  
CCoonntteemmppoorraarryy  JJeewwiisshh  LLiiffee   
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  FFrroomm  lliiffeeccyyccllee  eevveennttss  ttoo  ccuurrrreenntt  eevveennttss  tthhrroouugghh  aa  JJeewwiisshh  lleennss  ttoo  ccoonntteemmppoorraarryy  
JJeewwiisshh  ccoommmmuunniittiieess  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd,,  oouurr  ssttuuddeennttss  lleeaarrnn  aabboouutt  tthhee  rriicchhnneessss  ooff  
JJeewwiisshh  lliiffee  ttooddaayy,,  aass  wweellll  aass  tthhee  mmeeaanniinnggffuull  wwaayyss  tthhee  ttrraaddiittiioonn  hheellppss  ttoo  ffrraammee  ccrruucciiaall  
eevveennttss  iinn  eeaacchh  JJeeww’’ss  lliiffee,,  ffrroomm  bbiirrtthh  ttoo  ddeeaatthh,,  ttooddaayy..  
  
  
  
CCuurrrriiccuulluumm  CCoonntteenntt  bbyy  GGrraaddee::   
JJuunniioorr  KKiinnddeerrggaarrtteenn  
SSaaccrreedd  tteexxtt::  77  ddaayyss  ooff  ccrreeaattiioonn  --  HHeebbrreeww::  HHeebbrreeww  tthhrroouugghh  mmoovveemmeenntt  aanndd  ssoonngg  --  
PPrraayyeerr,,  GGoodd,,  aanndd  SSppiirriittuuaalliittyy::  BBlleessssiinnggss,,  GGoodd  tthhrroouugghh  lloovvee,,  ggrraattiittuuddee,,  aanndd  ccrreeaattiioonn  
--  JJeewwiisshh  CCaalleennddaarr::   HHoolliiddaayyss  tthhrroouugghh  ssyymmbboollss  aanndd  ffoooodd,,  wwiitthh  ssppeecciiaall  ffooccuuss  oonn  
SShhaabbbbaatt  --  IIssrraaeell::  IIssrraaeell  tthhrroouugghh  ffoooodd  aanndd  ssyymmbboollss  --  MMiittzzvvoott  aanndd  VVaalluueess::   BBeeiinngg  aa  
ggoooodd  ccoommmmuunniittyy  mmeemmbbeerr  --  CCoonntteemmppoorraarryy  JJeewwiisshh  LLiiffee::   LLeeaarrnniinngg  aabboouutt  AAnnsshhee  EEmmeett  
wwiitthh  RRaabbbbii  RRuussssoo    
  
SSeenniioorr  KKiinnddeerrggaarrtteenn  
SSaaccrreedd  tteexxtt::  AAddaamm  aanndd  EEvvee;;  NNooaahh  --  HHeebbrreeww::  HHeebbrreeww  tthhrroouugghh  mmoovveemmeenntt  aanndd  ssoonngg  
--  PPrraayyeerr,,  GGoodd,,  aanndd  SSppiirriittuuaalliittyy::   BBlleessssiinnggss,,  GGoodd  tthhrroouugghh  lloovvee,,  ggrraattiittuuddee,,  aanndd  ccrreeaattiioonn  
--  JJeewwiisshh  CCaalleennddaarr::   HHoolliiddaayyss  tthhrroouugghh  ssyymmbboollss  aanndd  ffoooodd,,  wwiitthh  ssppeecciiaall  ffooccuuss  oonn  RRoosshh  
HHaasshhaannaahh  aanndd  PPeessaacchh  --  IIssrraaeell::  IIssrraaeell  tthhrroouugghh  ffoooodd  aanndd  ssyymmbboollss  --  MMiittzzvvoott  aanndd  
VVaalluueess::   BBeeiinngg  aa  mmeennsscchh..    MMaakkiinngg  kkiippppoott  --CCoonntteemmppoorraarryy  JJeewwiisshh  LLiiffee::   LLeeaarrnniinngg  aabboouutt  
AAnnsshhee  EEmmeett  wwiitthh  RRaabbbbii  RRuussssoo  
  
FFiirrsstt  GGrraaddee  
SSaaccrreedd  tteexxtt::  SSttoorriieess  ooff  tthhee  ppaattrriiaarrcchhss  aanndd  mmaattrriiaarrcchhss  --  HHeebbrreeww::  HHeebbrreeww  tthhrroouugghh  
mmoovveemmeenntt  PPrraayyeerr,,  GGoodd,,  aanndd  SSppiirriittuuaalliittyy::  KKaabbbbaallaatt  SShhaabbbbaatt..    WWhhaatt  ddooeess  GGoodd  ddoo  ffoorr  
uuss,,  aanndd  wwhhaatt  ddoo  wwee  ddoo  ffoorr  GGoodd??  --JJeewwiisshh  CCaalleennddaarr::   HHoolliiddaayyss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr::  
ccoorree  ssttoorriieess  --  HHiissttoorryy::  WWhheerree  ddoo  JJeewwiisshh  ppeeooppllee  lliivvee  nnooww  aanndd  hhooww  ddiidd  tthheeyy  ggeett  
tthheerree??    FFaammiillyy  ssttoorriieess  --  MMiittzzvvoott  aanndd  VVaalluueess::   LLoovviinngg  yyoouurr  nneeiigghhbboorr  aass  yyoouurrsseellff..    
WWeellccoommiinngg  gguueessttss  --  CCoonntteemmppoorraarryy  JJeewwiisshh  LL iiffee::  SSyynnaaggoogguuee  ssyymmbboollss  &&  mmeeeettiinngg  
ssyynnaaggoogguuee  ssttaaffff..    
  
SSeeccoonndd  GGrraaddee  
SSaaccrreedd  tteexxtt::  SSttoorriieess  ffrroomm  GGeenneessiiss  tthhrroouugghh  EExxoodduuss,,  wwiitthh  ffooccuuss  oonn  tthhee  1100  
CCoommmmaannddmmeennttss  --HHeebbrreeww::   HHeebbrreeww  tthhrroouugghh  mmoovveemmeennttss  --  PPrraayyeerr,,  GGoodd,,  aanndd  
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SSppiirriittuuaalliittyy::  KKaabbbbaallaatt  SShhaabbbbaatt..    WWhhaatt  ddooeess  GGoodd  ddoo  ffoorr  uuss,,  aanndd  wwhhaatt  ddoo  wwee  ddoo  ffoorr  
GGoodd??  --  JJeewwiisshh  CCaalleennddaarr::   HHoolliiddaayyss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr::  pprraaccttiicceess  aanndd  ttrraaddiittiioonnss..    
SSeeccoonndd  ggrraaddee  wwiillll  eemmpphhaassiizzee  SShhaabbbbaatt,,  aanndd  wwiillll  hheellpp  lleeaadd  tthhee  TTuu  BB’’sshhvvaatt  SSeeddeerr  --  
HHiissttoorryy::  TThhee  DDiiaassppoorraa,,  ssttoorriieess  tthhrroouugghh  hhiissttoorryy  aanndd  ffaammiillyy  --  MMiittzzvvoott  aanndd  VVaalluueess::   TTeenn  
CCoommmmaannddmmeennttss..    HHoonnoorriinngg  ppaarreennttss..  
  
TThhiirrdd  GGrraaddee  
SSaaccrreedd  tteexxtt::  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  tthhee  WWeeeekkllyy  PPaarrsshhaa  --  HHeebbrreeww::  RReeaaddiinngg  LLeetttteerrss  aanndd  
VVoowweellss  --  PPrraayyeerr,,  GGoodd,,  aanndd  SSppiirriittuuaalliittyy::   HHaavvddaallaahh  &&  MMaaaarriivv..    IInnttrroodduucciinngg  KKaavvaannaahh  --  
JJeewwiisshh  CCaalleennddaarr::   SSuukkkkoott,,  SSiimmcchhaatt  TToorraahh,,  HHaannuukkkkaahh,,  aanndd  PPeessaacchh::  ddeeeepp  ddiivveess  wwiitthh  
tteexxtt  aanndd  hhiissttoorryy  --  HHiissttoorryy::  BBiibblliiccaall  hhiissttoorryy,,  ffrroomm  aanncceessttoorrss  ttoo  eenntteerriinngg  tthhee  llaanndd  --  
MMiittzzvvoott  aanndd  VVaalluueess::   kkaasshhrruutt  --  CCoonntteemmppoorraarryy  JJeewwiisshh  LL iiffee::  BBiirrtthh  aanndd  tthhee  LLiiffeeccyyccllee..    
BBrriitt  mmiillaahh,,  SSiimmcchhaatt  bbaatt..    MMaakkee  aa  bbaabbyy  mmeeaall..  
  
FFoouurrtthh  GGrraaddee  
SSaaccrreedd  tteexxtt::  JJoonnaahh,,  EEsstthheerr,,  aanndd  RRuutthh  --  HHeebbrreeww::  RReeaaddiinngg  FFlluueennccyy  iinn  tthhee  SSiidddduurr  --  
PPrraayyeerr,,  GGoodd,,  aanndd  SSppiirriittuuaalliittyy::   SShhaabbbbaatt  SShhaacchhaarriitt..    SSttrruugggglliinngg  wwiitthh  GGoodd  &&  SSeeaarrcchhiinngg  
ffoorr  GGoodd  --  JJeewwiisshh  CCaalleennddaarr::   RRoosshh  HHaasshhaannaahh,,  YYoomm  KKiippppuurr,,  PPuurriimm,,  aanndd  SShhaavvuuoott::  ddeeeepp  
ddiivveess  wwiitthh  tteexxtt  aanndd  hhiissttoorryy  --  IIssrraaeell::  GGeeooggrraapphhyy  aanndd  MMaappss  ooff  IIssrraaeell  aanndd  NNeeiigghhbboorrss..    
IIssrraaeellii  CCuussttoommss  &&  CCuullttuurree  --  MMiittzzvvoott  aanndd  VVaalluueess::   PPrraayyeerr  OObblliiggaattiioonnss  --  CCoonntteemmppoorraarryy  
JJeewwiisshh  LLiiffee::   CCoonnvveerrssiioonn  
  
FFiifftthh  GGrraaddee  
SSaaccrreedd  tteexxtt::  DDeebboorraahh  &&  YYaaeell,,  SSaammppssoonn,,  aanndd  DDaavviidd  --  HHeebbrreeww::  PPrraayyeerr  VVooccaabbuullaarryy  &&  
RReeaaddiinngg  FFlluueennccyy  --  PPrraayyeerr,,  GGoodd,,  aanndd  SSppiirriittuuaalliittyy::   SShhaabbbbaatt  MMoorrnniinngg  PPrraayyeerrss;;  
MMoouurrnneerr’’ss  KKaaddddiisshh,,  KKiidddduusshh,,  EEiinn  KKeelloohheennuu,,  AAlleeiinnuu,,&&  AAddoonn  OOllaamm..    DDiiffffeerreenntt  NNaammeess  
ooff  GGoodd,,  DDiiffffeerreenntt  JJeewwiisshh  IImmaaggeess  ooff  GGoodd  --  JJeewwiisshh  CCaalleennddaarr::   SShhaabbbbaatt  DDeeeepp  DDiivvee;;  
PPrraayyeerr,,  TTeexxtt,,  TTrraaddiittiioonnss  &&  PPrraaccttiicceess  --  HHiissttoorryy::  BBiibblliiccaall  HHiissttoorryy::  KKiinnggss  ooff  IIssrraaeell,,  EExxiillee,,  
DDiiaassppoorraa,,  CCoonnssttrruuccttiioonn  &&  DDeessttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  TTeemmppllee  --  MMiittzzvvoott  aanndd  VVaalluueess::   VViissiittiinngg  
tthhee  SSiicckk,,  SShhaabbbbaatt  OObbsseerrvvaannccee,,  &&  LLaasshhoonn  HHaarraa  --  CCoonntteemmppoorraarryy  JJeewwiisshh  LLiiffee::   
WWeeddddiinnggss  
  
SSiixxtthh  GGrraaddee  
SSaaccrreedd  tteexxtt::  WWeeeekkllyy  PPaarrsshhaa  --  HHeebbrreeww::  PPrraayyeerr  VVooccaabbuullaarryy  &&  RReeaaddiinngg  FFlluueennccyy  --  
PPrraayyeerr,,  GGoodd,,  aanndd  SSppiirriittuuaalliittyy::   TToorraahh  &&  HHaaffttaarraahh  SSeerrvviiccee..    TTrrooppee..    PPeerrssoonnaall  IImmaaggeess  
ooff  GGoodd  &&  HHaarrdd  QQuueessttiioonnss  aabboouutt  GGoodd  --  JJeewwiisshh  CCaalleennddaarr::   HHoolliiddaayy--SSppeecciiffiicc  PPrraayyeerr  &&  
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LLiittuurrggyy..    HHaalllleell..    MMeellooddiieess  &&  SSoouunnddss  ooff  tthhee  HHoolliiddaayyss..    NNuussaacchh  --  HHiissttoorryy::  AAmmeerriiccaann  
JJeewwiisshh  HHiissttoorryy  --  IIssrraaeell::  IIssrraaeellii  FFoollkk  SSoonnggss  &&  PPooppuullaarr  CCuullttuurree  TTooddaayy  --  MMiittzzvvoott  aanndd  
VVaalluueess::   SSoocciiaall  JJuussttiiccee,,  FFeeeeddiinngg  tthhee  HHuunnggrryy,,  SSaavviinngg  aa  LLiiffee,,  CCllootthhiinngg  tthhee  NNaakkeedd..  LLeekkeett,,  
SShhiicchheecchhaa,,  &&  PPeeaahh..  TTaalllliitt  &&  TTeeffiilllliinn  --  CCoonntteemmppoorraarryy  JJeewwiisshh  LLiiffee::  AAmmeerriiccaann  CCuurrrreenntt  
EEvveennttss  TThhrroouugghh  aa  JJeewwiisshh  LLeennss..    CCoonnsseerrvvaattiivvee  JJuuddaaiissmm..    
  
SSeevveenntthh  GGrraaddee  
SSaaccrreedd  tteexxtt::  IIssiiaahh,,  JJeerriimmaahh,,  aanndd  EEzzeekkiieell  --  HHeebbrreeww::  BBaassiicc  MMooddeerrnn  HHeebbrreeww  
CCoonnvveerrssaattiioonn  --  PPrraayyeerr,,  GGoodd,,  aanndd  SSppiirriittuuaalliittyy::  BBnneeii  MMiittzzvvaahh  PPrreepp..    HHaarrdd  QQuueessttiioonnss  
aabboouutt  GGoodd  --  JJeewwiisshh  CCaalleennddaarr::  MMoonntthhss,,  LLuunnaarr  IIssssuueess,,  LLeeaapp  YYeeaarrss..    TTiisshhaa  BB’’AAvv  &&  TTuu  
BBiisshhvvaatt  --  IIssrraaeell::  IIssrraaeellii  &&  ZZiioonniisstt  HHiissttoorryy  OOvveerrvviieeww  --  MMiittzzvvoott  aanndd  VVaalluueess::   TTeeaamm  
YYaarrookk,,  PPIIPP  --  CCoonntteemmppoorraarryy  JJeewwiisshh  LLiiffee::   LLiiffeeccyyllee  EEvveennttss  &&  DDeeaatthh::  FFuunneerraall,,  SShhiivvaa,,  
CChheevvrraa  KKaaddiisshhaa..    IIssrraaeellii  CCuurrrreenntt  EEvveennttss  TThhrroouugghh  aa  JJeewwiisshh  LLeennss..    
  
EEiigghhtthh  GGrraaddee  
SSaaccrreedd  tteexxtt::  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  RRaabbbbiinniicc  TTeexxttss  --  HHeebbrreeww::  BBaassiicc  ccoonnvveerrssaattiioonnaall  HHeebbrreeww  
--PPrraayyeerr,,  GGoodd,,  aanndd  SSppiirriittuuaalliittyy::   WWeeeekkddaayy  MMiinnyyaann  PPrraayyeerrss..    MMeetthhooddss  ffoorr  SSppiirriittuuaall  
SSeeeekkiinngg  --  JJeewwiisshh  CCaalleennddaarr::   FFooccuuss  oonn  IIssrraaeellii  HHoolliiddaayyss..    YYoomm  HHaa’’aattzzmmaauutt,,  YYoomm  
HHaazziikkaarroonn,,  YYoomm  HHaaSShhooaahh..    DDiiffffeerreenncceess  iinn  AAmmeerriiccaann  aanndd  IIssrraaeellii  HHoolliiddaayy  PPrraaccttiicceess  --  
HHiissttoorryy::  MMiisshhnnaa  ttoo  MMooddeerrnniittyy  ((IInncclluuddiinngg  AAnnttii--SSeemmiittiissmm  &&  HHoollooccaauusstt))  --  IIssrraaeell::  
AAddvvooccaaccyy  SSkkiillllss  --  MMiittzzvvoott  aanndd  VVaalluueess::   SSeexx  &&  SSeexxuuaalliittyy,,  BBeeiinngg  aann  UUppssttaannddeerr  --  
CCoonntteemmppoorraarryy  JJeewwiisshh  LLiiffee::   DDeennoommiinnaattiioonnss..    UUSSYY..    
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HHiigghh  SScchhooooll  CCuurrrriiccuulluumm   
  
SSttuuddeennttss  iinn  ggrraaddeess  99--1122  aarree  iinnvviitteedd  ttoo  aappppllyy  ttoo  bbee  iinn    oouurr  LLeeaaddeerrsshhiipp  IInnssttiittuuttee,,  
““MMaaddrriicchhiimm..””  MMaaddrriicchhiimm  ccoonnssiissttss  ooff  ttwwoo  ffuunnddaammeennttaall  bbuuiillddiinngg  bblloocckkss::  tthhee  
MMaaddrriicchhiimm  PPrrooggrraamm  aanndd  tt  tthhee  LLeeaarrnniinngg  TTrraacckkss..    MMaaddrriicchhiimm  hhaass  lliimmiitteedd  ssppaaccee..      
  
MMaaddrriicchhiimm  PPrrooggrraamm  
TThhoossee  wwhhoo  cchhoooossee  ttoo  sseerrvvee  aass  MMaaddrriicchhiimm  ((tteeaacchheerr  aassssiissttaannttss  iinn  tthhee  RReelliiggiioouuss  
SScchhooooll))  wwiillll  wwoorrkk  uunnddeerr  tthhee  gguuiiddaannccee  ooff  oouurr  RReelliiggiioouuss  SScchhooooll  tteeaacchheerrss,,  EEdduuccaattiioonn  
ddeeppaarrttmmeenntt,,  aanndd  cclleerrggyy,,  ttoo  ddeevveelloopp  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  tteeaacchhiinngg  sskkiillllss  wwhhiillee  sseerrvviinngg  aass  
rroollee  mmooddeellss  ffoorr  yyoouunnggeerr  ssttuuddeennttss..    MMaaddrriicchhiimm  ccaann  cchhoooossee  ttoo  rreecceeiivvee  ccoommmmuunniittyy  
sseerrvviiccee  hhoouurrss  oorr  aa  ssaallaarryy  ffoorr  tthheeiirr  wwoorrkk  iinn  tthhee  sscchhooooll  aanndd  ccaann  cchhoooossee  ffrroomm  aa  bbrrooaadd  
rraannggee  ooff  aassssiiggnnmmeennttss..  AAssssiiggnnmmeenntt  cchhooiicceess  aanndd  ddeessccrriippttiioonnss  ccaann  bbee  ffoouunndd  bbeellooww..  
NNeeww  MMaaddrriicchhiimm  mmuusstt  mmeeeett  wwiitthh  SSaammaanntthhaa  IIsseennsstteeiinn,,  DDiirreeccttoorr  ooff  AAddoolleesscceenntt  
EEdduuccaattiioonn,,  bbeeffoorree  ppllaacceemmeenntt  iinn  aann  aassssiiggnnmmeenntt..      
  
LLeeaarrnniinngg  TTrraacckkss--  TTiikkkkuunn  CChhiiccaaggoo  
TTiikkkkuunn  CChhiiccaaggoo,,  oouurr  ccoommmmuunniittyy  wwiiddee  TTeeeenn  lleeaarrnniinngg  eexxppeerriieennccee--  UUnnddeerr  tthhee  
ddiirreeccttiioonn  ooff  SSaammaanntthhaa  IIsseennsstteeiinn,,  aarree  ccoouurrsseess  ddeessiiggnneedd  ttoo  gguuiiddee  tteeeennaaggeerrss  iinn  
ddeevveellooppiinngg  aa  ppeerrssoonnaall,,  aadduulltt  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee  JJeewwiisshh  ttrraaddiittiioonn  tthhrroouugghh  
iinntteerraaccttiivvee  lleeaarrnniinngg,,  ssttuuddeenntt--ddrriivveenn  ddiissccuussssiioonnss,,  aanndd  ttiimmeellyy,,  rreelleevvaanntt  ttooppiiccss..    TThhee  
pprrooggrraamm  aallssoo  iinncclluuddeess  aa  mmeennttoorrsshhiipp  aanndd  tteeaacchheerr--ttrraaiinniinngg  ccoommppoonneenntt..  TThhiiss  yyeeaarr  
tthhee  lleeaarrnniinngg  ttrraacckkss  wwiillll  bbee  ooffffeerreedd  aatt  ddiiffffeerreenntt  ttiimmeess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr,,  
iinn  66  wweeeekk  sseessssiioonnss..        
  
SShhaabbbbaatt  MMaaddrriicchh  PPrrooggrraamm  
CCoonnttiinnuuiinngg  tthhiiss  yyeeaarr,,  wwee  aarree  aacccceeppttiinngg  aa  lliimmiitteedd  nnuummbbeerr  ooff  ssttuuddeennttss  ttoo  wwoorrkk  aass  
MMaaddrriicchhiimm  oonn  SShhaabbbbaatt  mmoorrnniinnggss..  TThheeyy  wwiillll  sseerrvvee  aass  yyoouutthh  sseerrvviiccee  lleeaaddeerrss  aanndd  
mmeennttoorrss,,  aanndd  wwiillll  hhaavvee  rreegguullaarr  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  ppoolliisshh  aanndd  eexxppaanndd  tthheeiirr  pprraayyeerr  
lleeaaddiinngg  sskkiillllss  uunnddeerr  tthhee  gguuiiddaannccee  aanndd  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  MMaaxx  HHaannddeellmmaann..TThhiiss  yyeeaarr,,  
tthhee  ttrraaiinniinngg  wwiillll  bbee  oonn  ZZoooomm  aatt  aa  ttiimmee  tthhaatt  wwoorrkkss  ffoorr  tthhee  mmaaddrriicchhiimm..  CCuurrrreennttllyy,,  
tteeffiillllaa  ooppttiioonnss  ffoorr  ffaammiilliieess  aanndd  cchhiillddrreenn  aarree  eevvoollvviinngg  wwiitthh  tthhee  sseeaassoonnss  aanndd  tthhee  
ppoossssiibbiilliittiieess..  TThhee  mmaaddrriicchhiimm''ss  pprraaccttiiccaall  eexxppeerriieenncceess  wwiillll  ttaakkee  ppllaaccee  iinn  tthhee  vviirrttuuaall  
aanndd  iinn--ppeerrssoonn  sseerrvviicceess  aass  tthheeyy  ddeevveelloopp..    
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FFoorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  MMaaddrriicchhiimm  pprrooggrraamm,,  TTiikkkkuunn  CChhiiccaaggoo,,  SSHHMMUUSSYY  
((UUSSYY))  oorr  aannyy  ootthheerr  JJeewwiisshh  TTeeeenn  eexxppeerriieennccee,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt    SSaammaanntthhaa  IIsseennsstteeiinn  aatt  
((777733))  886688--55111166,,  ssiisseennsstteeiinn@@aannsshheeeemmeett..oorrgg..  
  
YYoouutthh  &&  FFaammiillyy  SSeerrvviicceess   
  
YYoouutthh  &&  ffaammiillyy  SSeerrvviicceess  iinn  CCoovviidd   
EEvveenn  dduurriinngg  tthhiiss  ttiimmee  wwhheenn  wwee  ccaann  nnoott  ggaatthheerr  ttooggeetthheerr  rreegguullaarrllyy  ffoorr  ssoonngg  aanndd  
tteeffiillllaahh,,  wwee  ssttiillll  ssttrriivvee  ttoo  ccrreeaattee  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  ccoommee  ttooggeetthheerr  ffoorr  pprraayyeerr  aanndd  
lleeaarrnniinngg..  TThhee  eexxppeerriieenncceess  AAnnsshhee  EEmmeett  ooffffeerrss  ffaammiilliieess  cchhaannggee  aanndd  eevvoollvvee  aass  oouurr  
CCoovviidd  ssiittuuaattiioonn  aanndd  sseeaassoonnss  cchhaannggee..  PPlleeaassee  wwaattcchh  tthhee  ““YYoouurr  SShhaabbbbaatt  TTooddaayy””  eemmaaiill  
ffrroomm  AAnnsshhee  EEmmeett  ffoorr  uuppddaatteedd  iinnffoorrmmaattiioonn..    
  
YYoouunngg  FFaammiilliieess::  
SSpprriinngg  aanndd  SSuummmmeerr::  JJooyyffuull  aanndd  mmuussiiccaall  sseerrvviicceess  oonn  ZZoooomm  wwiitthh  RRaabbbbii  DDoonnnnii  AAaarroonn  
aanndd  MMaaxx  HHaannddeellmmaann,,  55::4455ppmm  ((ffeeeell  ffrreeee  ttoo  eeaatt  ddiinnnneerr  dduurriinngg  tthhee  sseerrvviiccee))..  OOnn  tthhee  
ffiirrsstt  FFrriiddaayy  ooff  tthhee  mmoonntthh,,  wwee  ooffffeerr  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ppiicckk  uupp  ddiinnnneerr  oonn  TThhuurrssddaayy  
aafftteerrnnoooonn,,  tthheenn  wweellccoommee  iinn  SShhaabbbbaatt  ttooggeetthheerr  oonn  FFrriiddaayy  ((oonn  ZZoooomm))  
FFaallll  aanndd  WWiinntteerr::   JJooiinn  uuss  ffoorr  aa  rroocckkiinn’’  HHaavvddaallaahh  PPaarrttyy!!  SSiinnggiinngg,,  ddaanncciinngg  aanndd  aa  ssttoorryy  
ttoo  ssttaarrtt  tthhee  wweeeekk..  NNoovveemmbbeerr  aanndd  DDeecceemmbbeerr  aatt  55::3300ppmm,,  JJaannuuaarryy    66ppmm,,  FFeebbrruuaarryy  
66::3300  ppmm  ((bbuutt  ddoouubbllee  cchheecckk  tthhee  wweebbssiittee  oorr  eemmaaiill  ffoorr  eexxaacctt  ttiimmee))  
  
KKiinnddeerrggaarrtteenn  ttoo  22nndd  ggrraaddeerrss::  
SShhaacchhaarr  sseerrvviiccee  aanndd  TToorraahh  ssttuuddyy  SSuunnddaayyss,,  44ppmm,,  oonn  ZZoooomm ..  VViirrttuuaall  SShhaacchhaarr  iiss  aa  
cchhaannccee  ttoo  sshhaarree  ssoommee  ggrraattiittuuddee,,  ssiinngg  aanndd  pprraayy  aa  lliittttllee,,  aanndd  ssttuuddyy  tthhee  wweeeekkllyy  TToorraahh  
ppoorrttiioonn  wwiitthh  tthhee  aaiidd  ooff  vviiddeeoo  aanndd  ootthheerr  vviissuuaall  rreessoouurrcceess  ((wwhhiicchh  wwee  aaccttuuaallllyy  wwoouullddnn’’tt  
bbee  aabbllee  ttoo  uussee  iiff  wwee  wweerree  mmeeeettiinngg  oonn  SShhaabbbbaatt))..  SSeeee  tthhee  wweebbssiittee  ffoorr  tthhee  lliinnkk..  
  
33rrdd--66tthh  ggrraaddeerrss  

AA  nneeww  RRuuaacchh  sseerrvviiccee  iiss  rreeccoorrddeedd  bbyy  RRaabbbbii  DDoonnnnii  AAaarroonn  eevveerryy  wweeeekk..  PPllaayyiinngg  hheerr  
bbiigg  bblluuee  gguuiittaarr,,  RRaabbbbii  DDoonnnnii  iimmmmeerrsseess  yyoouurr  ffaammiillyy  iinn  lleeaarrnniinngg  tthhee  tteeffiilllloott  ((pprraayyeerrss))  
aanndd  ffeeeelliinngg  tthhee  mmeellooddiieess..  TThhee  TToorraahh  ddiissccuussssiioonn  wwiillll  ddrraaww  yyoouu  iinn  aanndd  eennaabbllee  yyoouurr  
cchhiilldd  ttoo  rreellaattee  tthhee  tteexxtt  ttoo  tthheeiirr  lliiffee  ttooddaayy..  PPlleeaassee  vviissiitt   oouurr  wweebbssiittee  ffoorr  tthhee  nneewweesstt  
sseerrvviiccee..  
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SSppeecciiaall  PPrrooggrraammmmiinngg,,  YYoouutthh  GGrroouuppss,,  AAdduulltt  EEdduuccaattiioo nn  
  
SShhaabbbbaatt  FFaammiillyy  PPrrooggrraammss    
OOnn  oonnee  FFrriiddaayy  eevveenniinngg  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr,,  wwee  iinnvviittee  tthhee  ffaammiilliieess  ffrroomm  eeaacchh  ooff  
oouurr  yyoouunnggeerr  ggrraaddeess  ttoo  sshhaarree  iinn  aa  ssppeecciiaall  SShhaabbbbaatt  sseerrvviiccee  lleedd  bbyy  tthhee  cchhiillddrreenn,,  
ffoolllloowweedd  bbyy  aa  ttrraaddiittiioonnaall  SShhaabbbbaatt  ddiinnnneerr..    TThhiiss  iiss  aa  ttiimmee  wwhheenn  ggrraannddppaarreennttss  aanndd  
ootthheerr  eexxtteennddeedd  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  ccaann  ppaarrttaakkee  ooff  tthhee  ssppeecciiaall  ffeeeelliinngg  eennggeennddeerreedd  bbyy  
aa  ffaammiillyy  cceelleebbrraattiioonn  ooff  SShhaabbbbaatt..  SSttaayy  ttuunneedd  ttoo  ssyynnaaggoogguuee  eemmaaiillss  aass  pprrooggrraammmmiinngg  
mmaayy  bbee  oonn  zzoooomm  tthhiiss  yyeeaarr..    SSeeee  ccaalleennddaarr  ffoorr  ddaatteess..  
AA  ssppeecciiaall  sshhaabbbbaatt  eexxppeerriieennccee  wwiillll  bbee  hheelldd  ffoorr  eeaacchh  ggrraaddee  JJKK--66tthh  ggrraaddee  sseeee  yyoouurr  
ccaalleennddaarr  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn::  
JJKK--22nndd  KKaabbbbaallaatt  SShhaabbbbaatt  ((  FFrriiddaayy  eevveenniinngg))    
33rrdd  GGrraaddee  HHaavvddaallllaahh  pprrooggrraamm    
44tthh  aanndd  55tthh  GGrraaddee  --  SShhaabbbbaatt  mmoorrnniinngg  pprrooggrraamm    
66tthh  ggrraaddee  wweeeekkddaayy  MMiinncchhaa  
  
JJoouurrnneeyy  ttoo  MMiittzzvvoott//JJ22MM    
IItt  iiss  tthhee  bbeelliieeff  aatt  AAnnsshhee  EEmmeett  tthhaatt  BB’’nnaaii  MMiittzzvvaahh  sshhoouulldd  bbee  aann  eexxppeerriieennccee  ffiilllleedd  wwiitthh  
mmeeaanniinngg..  TThhee  JJ22MM  pprrooggrraamm  pprroovviiddeess  aa  ffoorruumm  wwhheerree  ssttuuddeennttss  aanndd  tthheeiirr  ppaarreennttss  ccaann  
lleeaarrnn  ttooggeetthheerr  ttoo  pprreeppaarree  ffoorr  tthhiiss  ttrraannssffoorrmmaattiivvee  ffaammiillyy  mmoommeenntt..  OOuurr  ssiixxtthh  ggrraaddee  
ffaammiilliieess  aatttteenndd  eeiigghhtt  sseessssiioonnss,,  eeaacchh  vviirrttuuaall  mmeeeettiinngg  oonn  SSuunnddaayy  mmoorrnniinnggss  ffrroomm  99::0000  
aamm  ––  1122::0000  ppmm..  TThhee  BBaarr//BBaatt  MMiittzzvvaahh  HHaannddbbooookk  iinncclluuddeess  ccoommpprreehheennssiivvee  
iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  AAnnsshhee  EEmmeett’’ss  BBaarr//BBaatt  MMiittzzvvaahh  pprroocceessss  ffrroomm  ddaattee  aassssiiggnnmmeenntt  
tthhrroouugghh  tthhee  ddaattee  ooff  bbeeccoommiinngg  BBaarr//BBaatt  MMiittzzvvaahh..  IIff  yyoouu  nneeeedd  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  BBBBMM  
HHaannddbbooookk  oorr  ffoorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  JJ22MM,,  ccoonnttaacctt  tthhee  rreelliiggiioouuss  sscchhooooll  ooffffiiccee..    
  
YYoouunngg  FFaammiillyy  PPrrooggrraammss  
FFaammiilliieess  aatt  AAnnsshhee  EEmmeett  SSyynnaaggoogguuee  hhaavvee  nnuummeerroouuss  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  iinnvvoollvveemmeenntt..    
IIff  yyoouu  wwoouulldd  lliikkee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  oouurr  YYoouunngg  FFaammiillyy  PPrrooggrraammss,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  MMaaxxiinnee  
HHaannddlleemmaann,,  DDiirreeccttoorr  ooff  FFaammiillyy  LLiiffee  aanndd  LLeeaarrnniinngg    mmhhaannddeellmmaann@@aannsshheeeemmeett..oorrgg      
  
YYoouutthh  GGrroouuppss  
IInnffoorrmmaall  yyoouutthh  eedduuccaattiioonn  iiss  aa  kkeeyy  ccoommppoonneenntt  ttoo  ddeevveellooppiinngg  JJeewwiisshh  iiddeennttiittyy  aanndd  
lleeaaddeerrsshhiipp  sskkiillllss..  FFoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  oouurr  YYoouutthh  DDeeppaarrttmmeenntt,,  pplleeaassee  eemmaaiill  oouurr  
DDiirreeccttoorr  ooff  AAddoolleesscceenntt  EEdduuccaattiioonn,,  SSaammaanntthhaa  IIsseennsstteeiinn,,  aatt  
ssiisseennsstteeiinn@@aannsshheeeemmeett..oorrgg  
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SSHHAACCHHAARR  ––  KK,,  11sstt  aanndd  22nndd  ggrraaddeerrss  
TThhiiss  eexxcciittiinngg  yyoouutthh  ggrroouupp  iiss  ffoorr  KKiinnddeerrggaarrtteenn,,  11sstt,,  aanndd  22nndd  ggrraaddeerrss..    SSHHAACCHHAARR,,  wwhhiicchh  
mmeeaannss  ““ddaawwnn””  iinn  HHeebbrreeww,,  mmeeeettss  sseeaassoonnaallllyy  ffoorr  aa  vvaarriieettyy  ooff  ffuunn  aaccttiivviittiieess..  
  
MMAACCHHAARR  ––  33rrdd  aanndd  44tthh  ggrraaddeerrss  
WWee  ooffffeerr  pprrooggrraammss  sseeaassoonnaallllyy  ttoo  33rrdd  aanndd  44tthh  ggrraaddeerrss..  TThhiiss  iiss  oouurr  ssttuuddeennttss’’  ffiirrsstt  
eexxppeerriieennccee  wwiitthh  ppllaannnniinngg  tthhee  ccoouurrssee  aanndd  ccoonntteenntt  ooff  JJeewwiisshh  yyoouutthh  pprrooggrraammmmiinngg..  
  
KKAADDIIMMAA  ––  55tthh,,  66tthhaanndd    77tthh  
KKAADDIIMMAA  ggiivveess  55tthh--77tthh  ggrraaddeerrss  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ggeett  aaccttiivveellyy  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  JJeewwiisshh  
ccoommmmuunniittyy  bbyy  mmeeeettiinngg  aa  ffeeww  ttiimmeess  aa  mmoonntthh  ffoorr  ssoocciiaall,,  ssoocciiaall  aaccttiioonn,,  aanndd  
eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraammss..    KKaaddiimmaa  iiss  aa  ggrreeaatt  wwaayy  ttoo  kkeeeepp  ssttuuddeennttss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  
JJeewwiisshh  lleeaarrnniinngg  aanndd  iinntteerraaccttiioonn  dduurriinngg  tthheeiirr  BB’’nnaaii  MMiittzzvvaahh  yyeeaarrss..  
  
UUSSYY  ((SSHHMMUUSSYY))  88tthh--1122tthh  GGrraaddee    
UUSSYY  iiss  oouurr  88tthh  GGrraaddee  aanndd  hhiigghh  sscchhooooll  yyoouutthh  ggrroouupp..  WWee  mmeeeett  oonn  sseelleecctteedd  TTuueessddaayy  
nniigghhttss  aanndd  wweeeekkeennddss  ffoorr  aa  vvaarriieettyy  ooff  pprrooggrraammss..  WWee  ooffffeerr  ssoocciiaall  aaccttiioonn,,  IIssrraaeell,,  
eedduuccaattiioonnaall,,  rreelliiggiioouuss,,  aanndd  ssoocciiaall  aaccttiivviittiieess,,  aanndd  SShhaabbbbaatt  pprrooggrraammmmiinngg..  WWee  aallssoo  jjooiinn  
tthhee  CChhiiccaaggoollaanndd  rreeggiioonn  ((CCHHUUSSYY))  ooff  UUSSYY  ffoorr  ssppeecciiaall  rreeggiioonnaall  pprrooggrraammss  aanndd  
iinntteerrnnaattiioonnaall  UUSSYY  ffoorr  iinntteerrnnaattiioonnaall  pprrooggrraammss..  
  
SSKKIIPP  --  SSeenndd  aa  KKiidd  ttoo  IIssrraaeell  PPaarrttnneerrsshhiipp   
TThhrroouugghh  aa  ccooooppeerraattiivvee  eeffffoorrtt  wwiitthh  tthhee  JJeewwiisshh  FFeeddeerraattiioonn  ooff  MMeettrrooppoolliittaann  CChhiiccaaggoo,,  
AAnnsshhee  EEmmeett  ppaarrttiicciippaatteess  iinn  aa  pprrooggrraamm  tthhaatt  ccaann  mmaakkee  aa  ttrriipp  ttoo  IIssrraaeell  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  
ooff  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  JJeewwiisshh  EEdduuccaattiioonn..    SSKKIIPP  iiss  aa  ssaavviinnggss  ppllaann  ppaarrttnneerrsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  
ssyynnaaggoogguuee,,  tthhee  ssttuuddeennttss’’  ffaammiilliieess,,  aanndd  tthhee  FFeeddeerraattiioonn..    BBeeggiinnnniinngg  iinn  33rrdd  ggrraaddee  aanndd  
ggooiinngg  tthhrroouugghh  1100tthh  ggrraaddee,,  eeaacchh  ppaarrttiicciippaattiinngg  ssttuuddeenntt  ccoonnttrriibbuutteess  $$110000..0000,,  tthhee  
ssyynnaaggoogguuee  ccoonnttrriibbuutteess  $$7700..0000,,  aanndd  tthhee  FFeeddeerraattiioonn  aaddddss  $$8855..0000  aannnnuuaallllyy..    TThhee  
mmoonneeyy  iiss  tthheenn  iinnvveesstteedd  iinn  aann  iinntteerreesstt--bbeeaarriinngg  aaccccoouunntt..    AAtt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  pprrooggrraamm,,  
tthhee  ssttuuddeenntt  mmaayy  sseelleecctt  aannyy  oonnee  ooff  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  IIssrraaeell  ttrriippss  ooffffeerreedd  ffoorr  
tteeeennaaggeerrss..    FFoorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  NNaaoommii  RRiicchhmmaann  iinn  tthhee  SSyynnaaggoogguuee  
ooffffiiccee..    
  
AAdduulltt  EEdduuccaattiioonn  
TThhee  RRaayymmoonndd  AArrbbeettmmaann  CCeenntteerr  ffoorr  AAdduulltt  JJeewwiisshh  EEdduuccaattiioonn ..  
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TThhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr,,  aa  wwiiddee  vvaarriieettyy  ooff  ccoouurrsseess  aanndd  ccllaasssseess  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  yyoouurr  
eennjjooyymmeenntt  aanndd  lleeaarrnniinngg..  TThheessee  rraannggee  ffrroomm  ttrraaddiittiioonnaall  TToorraahh  ssttuuddyy  ttoo  eexxppeerriieennttiiaall  
lleeaarrnniinngg,,  iinncclluuddiinngg  hheeaalliinngg  pprrooggrraammss  ffoorr  ppeeooppllee  iinn  ttrraannssiittiioonn..    FFoorr  aa  bbrroocchhuurree  oorr  
iinnffoorrmmaattiioonn,,  ccoonnttaacctt  oouurr  DDiirreeccttoorr  ooff  CCoonnttiinnuuiinngg  EEdduuccaattiioonn,,  CCaannttoorr  LLiizz  BBeerrkkee..  SShhee  
ccaann  bbee  rreeaacchheedd  aatt  ((777733))  886688--55111177,,  oorr  eebbeerrkkee@@aannsshheeeemmeett..oorrgg..  
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IImmppoorrttaanntt  PPhhoonnee  NNuummbbeerrss   
  
AAnnsshhee  EEmmeett  SSyynnaaggoogguuee                      ((777733))  228811--11442233  
  
EEdduuccaattiioonn  TTeeaamm    
  
LLaauurriiee  OOrreennsstteeiinn,,  RReelliiggiioouuss  SScchhooooll  PPrriinncciippaall                                                          ((777733))  886688--55113311  
lloorreennsstteeiinn@@AAnnsshheeEEmmeett..oorrgg    
  
DD’’rroorr  CChhaannkkiinn--GGoouulldd,,  RRaabbbbii                  ((777733))886688--55114455    
ddccggoouulldd@@AAnnsshheeEEmmeett..oorrgg  
  
EElliizzaabbeetthh  BBeerrkkee,,    IInntteerriimm  HHaazzzzaann  DDiirreeccttoorr  ooff  JJBBCC        ((777733))88668866--55111177  
aanndd  AAdduulltt  EEdduuccaattiioonn  
eebbeerrkkee@@AAnnsshheeEEmmeett..oorrgg  
  
HHaannnnaahh  SScchhrreeiibbeerr,,  EEdduuccaattiioonn  CCoooorrddiinnaattoorr            ((777733))  886688--55114433  
hhsscchhrreeiibbeerr@@AAnnsshheeEEmmeett..oorrgg    
  
SSaammaanntthhaa  IIsseennsstteeiinn,,  DDiirreeccttoorr  ooff  AAddoolleesscceenntt  EEdduuccaattiioonn        ((777733))  886688--55111166    
ssiisseennsstteeiinn@@AAnnsshheeEEmmeett..oorrgg          
  
MMaaxxiinnee  SSeeggaall  HHaannddeellmmaann,,  DDiirreeccttoorr  ooff  FFaammiillyy  LLiiffee  &&  LLeeaarrnniinngg  ((777733))  886688--55112211  
mmhhaannddeellmmaann@@AAnnsshheeEEmmeett..oorrgg  
  
AAnnsshhee  EEmmeett  SSyynnaaggoogguuee    
  
MMiicchhaaeell  SS..  SSiieeggeell,,  SSeenniioorr  RRaabbbbii                                      ((777733))  886688--55111100  
mmssiieeggeell@@AAnnsshheeEEmmeett..oorrgg  
  
DDaavviidd  RRuussssoo,,  RRaabbbbii                                          ((777733))  886688--55111166  
ddrruussssoo@@AAnnsshheeEEmmeett..oorrgg  
  
  
NNaaoommii  WWeeiissss,,  RRiittuuaall  DDiirreeccttoorr                ((777733))  886688--55111133    
nnwweeiissss@@AAnnsshheeEEmmeett..oorrgg  
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BBoonnii  FFiinnee,,  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr                                  ((777733))  886688--55111155  
bbffiinnee@@AAnnsshheeEEmmeett..oorrgg    
  
KKiimm  CCaarrtteerr,,  HHoossppiittaalliittyy                ((777733))  886688--55111199  
kkccaarrtteerr@@AAnnsshheeEEmmeett..oorrgg  
  
AAmmyy  KKaarrpp,,  DDiirreeccttoorr  ooff  EEnnggaaggeemmeenntt            ((777733))  886688--55113399  
aakkaarrpp@@AAnnsshheeEEmmeett..oorrgg  
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