Beged Kefet Hebrew Language School: Registration Guidelines.
Please scroll down for the English version.

בגד כפת :הנחיות רישום
ההרשמה לשנת הלימודים  2020–2021פתוחה כעת עם אפשרות לתשלום פיקדון בלבד לשריון
מקום לשנת הלימודים הקרובה!
הלימודים בשנה הבאה יתקיימו בהתאם להנחיות המחוז המעודכנות ביותר בנוגע לריחוק חברתי .בהתאמה,
הלימודים ייפתחו פיזית בכיתות של עד שמונה תלמידים או במתכונת און ליין.
לאור המצב ,הוספנו אפשרות תשלום חדשה ונוחה עבור המשפחות :תוכלו לשלם פיקדון בלבד בשלב זה
ולדחות את תשלומי שכר הלימוד לקיץ.
בבגד כפת אנו מציעים כיתות לימוד עברית מכיתת גן ( )Kindergartenועד תיכון ,בשלוחות שונות :פאלו אלטו,
סאניווייל ,לוס גאטוס ,ופוסטר סיטי .בכל שלוחה כיתות שונות וכל כיתה מוגבלת במספר התלמידים בה .אם כיתה
התמלאה ,התלמידים הבאים שנרשמים יושמו באופן אוטומטי ברשימת המתנה .במידה ויש מספיק תלמידים
ברשימת ההמתנה ,אנו נפתח כיתות נוספות על פי דרישה.
אנו נרגשים מאוד לפתוח את ההרשמה לשנת הלימודים הבאה ושמחים על בחירתכם להיות חלק מקהילת בגד
כפת בלוס גאטוס .הלימודים בשנת הלימודים  2020–2021יחלו בשבוע של ה 31-באוגוסט . 2020
בבגד כפת יתקיימו  33שיעורים בשנה אקדמית .אתם מוזמנים לגלוש באתר ולמצוא מידע נוסף על בית הספר,
הכיתות השונות ,צוות ההוראה ולוח שנת הלימודים.
שימו לב :תלמידים חוזרים (שלמדו בבגד כפת בשנת  )2019-20מוזמנים להירשם לכיתת ההמשך.
תלמידים חדשים  -יש להרשם רק לאחר מבדק רמה ושיבוץ בכיתה המתאימה .למבדק צרו קשר עם יעל כרמי
.bkyael@apjcc.org
אין צורך במבדק לרישום תלמידים שאינם דוברי עברית לכיתת ראשית קריאה.
הסכומים לתשלום לכל כיתה מחושבים כדלקמן:
רמה

דמי
רישום

שכר לימוד
הרשמה מוקדמת
עד ה 20-ביוני

דמי ספרים
וחומרי לימוד
 21ביוני עד ה 5-הרשמה מאוחרת,
מה 6-באוגוסט
באוגוסט

כיתת גן-יסודי

$50

$1,370

$1,500

$1,570

$80

כיתות חטיבה
תוכנית תלת

$50

$1,540

$1,640

$1,700

$80

כיתות תיכון

$50

$1,760

$1,930

$2,050

$80

▪

▪
▪
▪

הנחת אחים של  5%עבור כל ילד נוסף במשפחה תחושב אוטומטית  -אבל רק אם תרשמו את כל הילדים
ביחד באותה טראנזאקציה ( (transactionולא לחוד .את ההנחה לא תראו בשלב זה אם בחרתם להתחיל
לשלם ביולי ,כי היא ניתנת על שכר הלימוד בלבד ולא על חומרי לימוד ודמי הרשמה.
הרשמה מוקדמת (לנרשמים עד ה 20-ביוני) :בעת ההרשמה תנתן הנחה אוטומטית בסך  130$לנרשמים
לכיתות יסודי ,בסך  100$לנרשמים לחטיבה ,ובסך  170$לנרשמים לכיתות התיכון.
הרשמה מאוחרת (לנרשמים החל מה 6-באוגוסט) :בעת ההרשמה יעודכן המחיר אוטומטית וישקף תוספת
בסך  70$לנרשמים לכיתות יסודי ,בסך  60$לנרשמים לחטיבה ,ובסך  120$לנרשמים לכיתות התיכון.
הרשמה להכנה מרוכזת לבחינת ה SAT-בעברית לתלמידי תיכון תתקיים בנפרד ובעלות נפרדת החל
מפברואר .2020

אפשרויות התשלום
▪

▪
▪

כדי להשלים את ההרשמה ,יש לשלם את הסכום בעגלת הקניות .לבחירתכם מספר אפשרויות תשלום:
אפשרות חדשה לאור המצב ולנוחיות המשפחות :תשלום פיקדון בלבד על סך  $50דמי רישום וכן  $80דמי
חומרי לימוד .את שכר הלימוד תוכלו לשלם בהמשך הקיץ בתשלום אחד באמצע יולי או בשניים או שלושה
תשלומים בחודשים יולי ,אוקטובר ,דצמבר.
תשלום שכר הלימוד יבוצע בתשלום אחד בעת ההרשמה או באמצע יולי (.)Pay in Full
תשלום במספר תשלומים ( :)Enroll in Payment Planשני תשלומים (מחצית משכר הלימוד  +דמי רישום
וחומרי לימוד בעת ההרשמה או באמצע יולי ,ומחצית שניה של שכר הלימוד בחודש דצמבר  .)2020או,
שלושה תשלומים ( 33%משכר הלימוד+דמי רישום וחומרי לימוד בעת ההרשמה ו 33%-נוספים של שכר
הלימוד בחודש ספטמבר  ,2020ותשלום שלישי של יתרת  33%התשלום בדצמבר .)2020
שימו לב :ההרשמה אינה סופית ומקומו של ילדיכם אינו מובטח עד אישור התשלום .לאחר קבלת התשלום ,תקבלו
הודעה במייל המאשרת את הרישום.

מדיניות ביטולים
▪
▪
▪

ביטול הרשמה עד סוף יוני יכלול החזר של הסכום ששולם בניכוי  $50דמי הרישום.
ביטול הרשמה החל מתחילת חודש יולי יכלול החזר של הסכום ששולם ,בניכוי  $50דמי הרישום ו $80-דמי
עלות חומרי הלימוד.
החל מה 1-באוגוסט ,מדיניות הביטולים הרגילה תיכנס לתוקף:
ביטול הלימודים בבגד כפת יתאפשר רק במהלך שלושת חודשי הלימוד הראשונים ,ולא יאוחר מה 30-בנובמבר.
יש להגיש בקשה להפסקת הלימודים בכתב לבגד כפת ולציין שם מלא של התלמיד ,כיתה ,והסבר מפורט על
סיבת הבקשה .כל הודעה אחרת בעל פה או בטלפון לא תתקבל .בקשה להפסקת לימודים שתאושר תכנס לתוקף
בסוף החודש הלועזי בו נשלחה הבקשה בכתב .החזר שכר הלימוד יהיה בעבור החודשים בהם לא ימשיך
התלמיד ללמוד בבגד כפת .לא יבוצע החזר על דמי רישום וחומרי לימוד.

בית הספר לעברית בגד כפת שומר את הזכות לעדכן ולשנות את המדיניות בכל זמן .ילדכם יהיה רשום רק לאחר
אישור התשלום .לאחר הרישום תקבלו אימייל שמאשר את ההרשמה.

איך להרשם:
 .1לפני ההרשמה לבגד כפת יש ליצור חשבון משתמש באתר של ה – APJCC
לחצו כאן על מנת ליצור חשבון .חשבון זה צריך לכלול את ההורה.ים והתלמיד.ים שבמשפחה ואין צורך
ליצור אותו מחדש כל שנה.
 .2שימו לב  -על מנת לקבל הנחה אוטומטית לאחים יש לרשום את כולם בבבת אחת באותה
טראנזאקציה ( )transactionולא לחוד! אם תרשמו לחוד המערכת תתייחס אליהם כילד אחד כל פעם.
כשהגעתם לדף הזה אל תלחצו על  Checkoutאלא על  Continue shoppingובחרו "בגד כפת על
מנת לרשום עוד תלמיד

 .3בדף ההרשמה לחצו על שם הכיתה על מנת להירשם אליה.
שכבת גיל – Age Group

יוםDay/

כיתת גן
Kindergarten
כיתה א
First Grade
כיתה ב
Second Grade
כיתה ג
Third Grade
כיתה ד
Fourth Grade

חמישי
Thursday
חמישי
Thursday
חמישי
Thursday
חמישי
Thursday
חמישי
Thursday

Tentative Hours
שעות אפשריות)(PM
4:00–5:30 PM
4:00–5:30 PM
4:15–5:45 PM
4:00–5:30 PM
6:00-7:30 PM

6:00-7:30 PM

חמישי
Thursday

4:15–5:45 PM

רביעי
Wednesday

5:00–6:30 PM
5:00–6:30 PM
6:00–9:00 PM

6:15–9:15 PM

רביעי
Wednesday
רביעי
Wednesday
רביעי
Wednesday
רביעי
Wednesday

כיתה ה
Fifth Grade
)6–8 ראשית קריאה לתלמידים שאינם דוברי עברית (גיל
Hebrew as a Second Language—Beginner (age
6-8)
) (כיתה של מיכל בשנה הקודמת3 חטיבה
Middle School 3 (last year's Michal's class)
) (כיתה של ורד בשנה הקודמת4 חטיבה
Middle School 4 (last year's Vered's class)
1 תיכון
High School 1
 יום רביעי בשנה, ממשיכים (כיתת תיכון- 2 תיכון
)הקודמת
High School 2 (last year's High School
Wednesday class)

Beged Kefet Hebrew Language School:
Registration Guidelines
Registration for the 2020–2021 school year is now open with an option to pay
only a deposit to hold a spot in next year's classes!

The 2020–2021 classes will open based on the latest guidelines from CDC and the school
districts regarding social distancing. Accordingly, we will offer lessons in classrooms of
a maximum of eight students or on-line.
We added a new payment option for our families: you can pay only a deposit today and
start paying the tuition during the summer. All details below.
At Beged Kefet Hebrew Language School, we offer afterschool Hebrew classes from
kindergarten through high school at different satellite campuses: Palo Alto, Sunnyvale, Los
Gatos and Foster City. We have different classes at each location and each class is capped. If a
class is filled to capacity, your child will automatically be placed on a waitlist. We will open more
classes based on demand.
We are very excited to open the registration for the 2020–2021 school year and happy you have
chosen to be part of our Beged Kefet community in Los Gatos. School begins the week of
August 31, 2020 and there are 33 sessions per academic year. You are invited to browse
Beged Kefet’s website to find more information about the school, classes, the teaching staff and
the school calendar.
Please note: Returning students (who attended school in 2019-20) are welcome to register to
the next grade level. New students are placed in the appropriate grade after Beged Kefet
evaluation. Please contact Yael Karmi at bkyael@apjcc.org for evaluation. There is no need for
evaluation for HSL class.
The fees per class are calculated as follows:
Level

Registration
Fee

Tuition

Books &
Material Fee

Early
Bird
(until
June 20)

June 21–
August 5

Late
Registration
(August 6 and
after)

Elementary School

$50

$1,370

$1,500

$1,570

$80

Middle School:
Hebrew and
Identity

$50

$1,540

$1,640

$1,700

$80

High School*

$50

$1,760

$1,930

$2,050

$80

▪

▪
▪
▪

Sibling discount: For families registering more than one child to Beged Kefet, a discount of
5% per child after the second child is automatically applied if you register siblings during one
singular transaction (first child pays full registration fees for the whole family). If you chose to
pay in July, you will not see the sibling discount as it only applies to the tuition – which will be
charged later - and not to registration fee or books & materials.
Early bird registration ends June 20. The discount of $130 for elementary students, $100 for
middle school students and $170 for high school will be automatically applied to your cart.
Late registration starts on August 6. An additional fee of $70 for elementary students, $60 for
middle school students and $120 for high school will be automatically applied to your cart.
Registration for preparation for the Hebrew SAT subject test will be held separately starting
February 2020 and will have separate tuition.

Payment Options
To complete registration we need to receive your payment. There are a couple of payment
options:
▪ New payment option in light of the current shelter in place and for parents'
convenience: Paying only the deposit of $50 registration fee and $80 materials fee.
Payment for tuition can be done later on in the summer, in one full payment or in two or three
installments in July, October, December.
▪ Pay in full now.
▪ Pay in 2 installments (50% tuition plus fees and books at registration and 50% tuition in
December 2020).
▪ Pay in 3 installments (33% tuition plus fees and books at registration, 33% in September
2020 and the final 33% in December 2020).

Cancellation Policy
▪
▪
▪
▪

Cancellation by the end of June will include reimbursement of the amount paid without the
$50 registration fee that will not be paid back.
Cancellation by the beginning of July will include reimbursement of the amount paid without
the $50 registration fee and the $80 materials fee that will not be paid back.
Starting on August 1st, the usual cancellation policy will take effect:
Withdrawal from Beged Kefet can only happen during the first three months of the school year
and no later than November 30. All withdrawal requests must be submitted in writing to
bkyael@apjcc.org. Include the student's full name, class and detailed explanation as to the
reason for the cancellation. Verbal or telephone withdrawal requests will not be honored. The
official recognized withdrawal date will be the end of the month during which the written
notification is received. The tuition will be prorated to reflect the months during which the
student attended classes. The registration fee will not be refunded.
Beged Kefet Hebrew Language School reserves the right to update these policies at any time.
Until payment is confirmed, your child is not registered.
After we have received your payment, you will receive a registration confirmation email. This
email will confirm the students that you have registered.

How to Register:
1. Before registering to BK classes, you will need to create an APJCC account.
Press here to create it. This account needs to include the parent/s and the
student/s, and it only needs to be created once – not every year.
2. Important Note – in order to receive the automatic siblings discount, you
must register all of them in one transaction. If you sign them separately the
system will treat them as one child each time. During registration, when you
reach this page, you SHOULD NOT press “Checkout” but Continue shopping
and select “Beged Kefet” in order to add another student.

3.

In the registration page press the name of the class to register

Tentative Hours
(PM)שעות אפשריות
4:00–5:30 PM
4:00–5:30 PM
4:15–5:45 PM
4:00–5:30 PM
6:00-7:30 PM
6:00-7:30 PM

Day/יום

Age Group – שכבת גיל

חמישי
Thursday
חמישי
Thursday
חמישי
Thursday
חמישי
Thursday
חמישי
Thursday
חמישי
Thursday

כיתת גן
Kindergarten
כיתה א
First Grade
כיתה ב
Second Grade
כיתה ג
Third Grade
כיתה ד
Fourth Grade
כיתה ה
Fifth Grade

4:15–5:45 PM
5:00–6:30 PM
5:00–6:30 PM
6:00–9:00 PM

6:15–9:15 PM

רביעי
Wednesday
רביעי
Wednesday
רביעי
Wednesday
רביעי
Wednesday
רביעי
Wednesday

)6–8 ראשית קריאה לתלמידים שאינם דוברי עברית (גיל
Hebrew as a Second Language—Beginner (age
6-8)
) (כיתה של מיכל בשנה הקודמת3 חטיבה
Middle School 3 (last year's Michal's class)
) (כיתה של ורד בשנה הקודמת4 חטיבה
Middle School 4 (last year's Vered's class)
1 תיכון
High School 1
 יום רביעי בשנה, ממשיכים (כיתת תיכון- 2 תיכון
)הקודמת
High School 2 (last year's High School
Wednesday class)

