
JWראשונה בהבלתי רישמי לשנה ההמדריך   

אחריות יקחו  במהלך התיכון, הילדים שלנו.הוריםגם את התיכון יכול להרתיע בי״ס 
מהם מתקשרים פחות רבים בו זמנית, חיי החברה שלהם. על החינוך ואישית 

 שנכתב ע״ישאין לנו מושג מה קורה בבית הספר. מדריך זה  היא, לפעמים ההרגשהו
לעזור  , נועדPTSA WJ) של CACהמייעצת  ( הוועדה ובייעוץלשעבר, WJ ב ההורים

שתמצאו אנו מקווים שיתכן ויעלו במשך השנה.  לענות על כמה מן השאלות הרבותו
  www.walterjohnson.com/listservמועיל. זאת כ

  

כיצד ניתן לברר מה קורה בבית הספר?  

v תוכלו בעזרת האתר WJ  :com.walterjohnson.wwwאתר    
Ø לראות את לוח השנה של בית הספר   
Ø קישור כתובות דואר אלקטרוני של מוריםלמצוא    
Ø דיווחהמערכת ולעיין ב ציונים, Edline לעקוב אחרי ההישגים של ילדכם   
Ø ועוד הרבה  םאתלטיהזמנים הלוחות  ,השיעורים לקבל לוחות זמנים של 

.יותר  
Ø בדף הבית כדי למצוא את הנושא ש אינטרנטהמפת אתר בהשתמש   

שלך.  

  

v רישום) (למידע על WJ PTSA  :listserve/com.walterjohnson.wwwלוח מודעות    
Ø PTSAלקבל מידע עדכני של בית הספר,    
Ø , PTSAהמנהל, נשיא דבר מכיל תאריכים חשובים, ה  PTSAהידיעון החודשי את לקבל   

רשימת דואר הידיעון מופץ רק בומידע חשוב נוסף. על המחלקות השונות  עדכונים של הצוות
בית הספר בדף הבית תחת של מקושר מהאתר כדי לשמור על הטבע . הידיעון  אלקטרוני
פרסומים.  

Ø   QuickNotes MCPS (באנגלית) ותלקבל הודע  
v  Edline:  

Ø  Edline  ציונים,  ספקהורים כדי להתלמידים והעל ידי צוות בית הספר,  תקשורתכלי כמשמש
.שיעורי בית, דפי מידע או מידע חשוב אחר  

Ø  ,הפעלת החשבון בעזרה ב צורך אם יש  ניתנים להורים ולתלמידים בתחילת השנה.קודי הגישה  
  com.walterjohnson@edline אנא צרו קשר 

  
שעות הלימודים  

Ø   .זמניםהראה קישור זה  בלוחות  14:30בשעה  םומסתיי 7:39יום הלימודים הרגיל מתחיל ב־ 
   bells/about/com.walterjohnson.www לקבלת מידע נוסף: 

Ø השנה כמו ביום הראשון של הסמסטר  במשךימים מיוחדים ברק  ״בחדר הבית״  משתתפים יםתלמידה 
קבלת תעודות.ול  

 מבנה שנת הלימודים
 בכל סמסטר כל תלמיד לומד שבע כיתות. 

הסמסטר מחולק לשתי עונות, כשבסוף כל עונה התלמיד מקבל דו״ח על התקדמות בלימודים והתנהגות. הציון 
 של הסמסטר הוא בד״כ  סיכום של שתי העונות  והמבחן הסופי.

 הציונים של הסמסטר הראשון והשני נפרדים ואינם משתקללים כממוצע.
 תלמיד יכול לקבל באותו מקצוע מורה שונה לכל סמסטר.  

 
 



 לוח זמני המבחנים
 המבחנים נערכים בד״כ בסוף כל סמסטר. זמני המבחנים יופיעו האתר ביה״ס.

 במקרים של סגירת ביה״ס במקרי חירום, ידיעה תשלח באתר ביה״ס.
 בד״כ ניתנים רק שני מבחנים ביום בשבוע המבחנים. התלמידים נדרשים להופיע לביה״ס

רק למבחנים של הקורסים האקדמיים שלמדו. הם אינם נדרשים להופיע לקורסים האחרים כמו ספורט. אבל, 
אם לתלמיד אין דרך לחזור הביתה בהפסקה שבין המבחנים, ביהס יארגן מקום בו התלמיד יוכל לחכות עד 

 להגעת האוטובוס.
 

 תעודות
 תעודות ניתנות בכיתת הבית בסוף העונות ואילו תעודת סוף השנה תשלח הביתה עם תום שנת הלימודים.

 
 

?פתוחה״ צהרים ארוחת ״ זה מה  
- 11:12 מ זמן באותו צהרים ארוחת אוכלים כולם רגיל ביום  11:54.  
 עם ולפטפט שעורים להכין ,חוגים בפגישות להשתתף ,מורים עם להיפגש מצויין זמן זה

.חברים  
 החנויות בעלי  .בחוץ אוכל לקנות מביה״ס לצאת מורשים מההורים אישור עם תלמידים
.שנים כבר שנמשכת מסורת זאת .וזריזה מהירה תנועה לתלמידים מאפשרים הסמוך במרכז  

 
 

 
 שאלות לגבי ההסעות

MCPS Bus Depot at :    301. 469.107 
 

 :בימים של ביטול או עיכוב בלימודים
v MCPS Web: Home page http://www.montgomeryschoolsmd.org   
v Email: QuickNotes: Weather-related messages are sent in 6 

languages (English, Chinese, French, Korean, Spanish, and 
Vietnamese)   If you are subscribed to the WJ Bulletin Board you get 
the English version of QuickNotes automatically.  To receive QuickNotes in other languages, visit: 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/quicknotes 

v Text and Email: Alert MCPS 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/emergency/sources/alertmcps 

v Text and Web: Twitter http://twitter.com/mcps  
v Telephone Information Line: 301-279-3673 

  ניתן להתקשר לחברת האוטובוסים ב: 301.309.6277 בין השעות8 בבוקר ועד 6 בערב בין יום שני 
 לשישי.

 

 

 

	  

	  

	  

 

 



 
 שירות קהילתי 

כדי לסיים את לימודי התיכון על כל תלמיד לתת 75 שעות שירות לקהילה, כששלושים השעות הראשונות נעשו החטיבתית 
 הביניים בפעולות בתוך כותלי ביה״ס.
 פרטים נוספים ניתן לקבל באתר ביה״ס.

http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/wjhs/ssl/ . 
 

 מועדון מואץ/מוגבר״ וועד  ההורים
 אלה קבוצות הורים התומכות בביה״ס.

המועדון תומך ומשתתף בכל הפעילויות שמעבר ללימודים האקדמיים. ההורים מגייסים כספים 
 לתמיכה בפעילויות האלה. המועדון מעודד השתתפות הורים והתנדבותי מבורכת.

 מידע נוסף באתר ביה״ס....
president@wjboosterclub.com 

 
וועד ההורים והוועדות השונות עובדים בשיתוף עם ההנהלה כדי לעזור לחינוך איכותי 

 ותוכניותיו נוספות ברמה גבוהה.
 מידע נוסף באתר בית הספר

ptsapres@walterjohnson.com 
 

 וועדת יעוץ
 הוועדה הזאת עובדת עם מחלקת הייעוץ וההנהלה כדי לתגבר את התקשורת בין ההורים, התלמידים וההנהלה.

 כל שנה מאורגנות פגישות לכל שכיבת גיל, מידה על קולג׳ וכל הנוגע אליו.
  מידע נוסף....

 
 קרו החינוך ע״ש וולטר ג׳ונסון בע״מ

 קרן החינוך הזאת נוצרה ב2006 ע״י בוגרי ביה״ס , הורים וחברי הקהילה כדי לתמוך
 בפרוייקטים ופעילויות חינוכיות של ביה״ס.

 המטרה הראשונה היתה איסוף כספים לקניית ציוד שאינו ממומן ע״י מחלקת החינוך.
בנוסף לקניית מערכת אור קולי לאולם הספורט, הקברן בודקת גם את האפשרות להגביר את מעורבות ההורים, הבוגרים ואנשי 

 עסקים בתיכון.

 מידע נוסף:.....
 

 ערב שיבה לביה״ ס
 הערב נערך בתחילת שנת הלימודים והוא יפורסם באתר בית הספר.

 
 
 
 
 
 

  תלמידים הסעות
 ברחוב תלמידים להורדת המוקצים בחלקים ורק אך להשתמש יש .הספר בית בחזית נעשים התלמידים ואיסוף הורדת
.בטיחותם את לוודא כדי  



 

?הספר לבית שלי התלמיד הסעת לגבי מה 	  
	Rockב הבניין בחזית מתרחשים תלמידים ואיסוף הורדה  Spring	  Drive .באתר למצוא ניתן מפורט מידע 

	About" באפשרות בחר. WJ של האינטרנט  us "מכן ולאחר הדף של העליון בחלק "Useful	  Links ."פקידי 
 תלמידים להוריד ולא ואיסוף להורדה המיועדים באזורים להשתמש ההורים את מזהירים הספר בית

- ממכוניות יורדים תלמידים כי, בזהירות לנהוג, קשר ללא. בטיחות מטעמי, ברחובות  מקום בכל כמעט 
- הספר בית ליד . יום בכל נמנעות זה מסוג ותאונות  	  

	  
?מורה עם קשר יצירת בדבר מה 	  

 המורים רוב. בטלפון או אלקטרוני בדואר ילדכם של למורים לפנות עליכם, חשש או שאלה לכם יש אם
.  השנה בתחילת הורים באסיפת כלל בדרך, עליהם עדיפה הורים עם תקשורת איזו יודיעו 	  

 אם. דופן יוצאות בנסיבות מאשר חוץ, אחד יום בתוך מהורים לשאלות להשיב ממורים מצפה WJ הנהלת
 באותם שימוש תוך, הכיתה נמצאת שבה המסוימת המחלקה לראש פנה, למורה להגיע קושי לך יש

 בלתי שאלות יש עדיין או המחלקה למנהל להגיע מצליח לא אתה אם. המורה עם קשר ליצירת הנהלים
 סגני של הרשימה את למצוא ניתן. המסוימת המחלקה על לפיקוח שאחראי מנהל לסגן פנה, פתורות
 ל"הדוא כתובות את למצוא ניתן. WJ באתר" Administration" בסעיף שלהם האחריות ותחומי מנהלים
 דואר לכתובות הפורמט". Directories" תחת מופיע הבית לדף הקישור באמצעות WJ באתר WJ צוות לכל

firstname.lastname@walterjohnson.com תמיד כמעט הוא מורה כל של אלקטרוני 	  

?הייעוץ משרד לגבי מה 	  
 שישי עד שני ביום מראש תיאום וללא השבוע במהלך מראש בתיאום לסטודנטים זמינים WJ  יועצי

:הבאים בזמנים 	  
07:20- 07:45 	  
11:12- 11:54 	  
14:30- 02:50 	  

 האינטרנט בדף  היועצים את למצוא ניתן. משפחה שם של אלפביתי סדר לפי לתלמידים מוקצים היועצים
	,Students תחת  Counselor	  Assignment  .הקיץ כל לאורך חלקית במשרה עובדים היועצים. 	  

?פרטיים מורים לגבי מה 	  
v תחת האינטרנט באתר זמין פרטיים שיעורים על מידע  WJ	  Student	  Support,	  Counseling	  &	  

(http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/wjhs/studserve/)Related	  Services	  . 
	National, לדוגמא( השונים ההצטיינות לימודי, שצוין כפי  Honor	  Society,	  Science	  Honor	  

Society,	  Math	  Honor	  Society להנות מוזמנים והם לתלמידים בחינם שיעורים מספקים')  וכו 
.אלה תוכניות של מהיתרון 	  

?הכיתה חדשות לגבי מה 	  
v באתר יש WJ והמועדונים שלך התלמיד של הכיתה על מידע למצוא יכול אתה. כיתה לכל ספציפי מידע 

	Student על לחיצה ידי על WJב השונים  Activities	  on	  the	  homepage	  then	  Student	  Governances. 	  

	  

)?ASC( האקדמי התמיכה מרכז מהו 	  
ASC	  WJ מיוחדים צרכי עם לתלמידים סיוע מספק .ASC כולל: 	  



v ואילו האקדמיים תחומים פני על קפדנית הדרכה שמספקת אספרגר תכנית	 ותמיכות התאמות מתן  
דרושות חברתיים כישורים 	  

v תכנית GT	  /	  LD בתחומי התאמות מתן תוך,התלמידים של החוזקה בתחומי קפדנית הדרכה המספקת 
.מנכותם שמושפעים מיומנות 	  

v לכלול שעשויות מוגבלות לבעלי האקדמית הלמידה תכנית 
-כללי חינוך כיתות, כיתות הכיל  	עצמיים מרכיבים או /  ו, שיתוף לימד

.נתמכים שיעורים 	  
v פונקציונליים חיים כישורי שמלמדת עצמאות לתכנית הלמידה 

ובסיסיים 	  
v או/  ו בינונית עד קלות מוגבלויות עם לתלמידים אקדמיה 

 במידה, גישה שמבטיחה המשאבים תכניתו; מרובות מוגבלויות הרבה
	MCP לחבילות, האפשרית ביותר  	 של הכללית החינוך תכנית  
MCP חבילות בסיסיים חיים לכישורי או/  ו לימודים 	  

ב למצוא ניתן, צוות קשר אנשי כולל, ספציפי מידע 	  
www.walterjohnson.com/depts/ASC 	  

	  
?גופני חינוך ללמוד צריך שלי התלמיד האם 	  

נדרשת לא. גופני חינוך של) סמסטרים שני( אחת שנה לקחת נדרשים סטודנטים 	  
.אחידה תלבושת 	  

	  

?לימוד ספרי לגבי מה 	  
 הדבר משמעות. בכיתה לשימוש נוסף סט למורים יש, מסוימים במקרים. הכיתות ברוב מוקצים ספרים
 למורים מייד להחזיר יש ספרים. הסמסטר לכל בבית שלהם הספרים את לשמור יכולים התלמידים כי היא
.הסופי הבחינה ביום 	  

?מבחנים לגבי מה 	  
v 	  PSAT :ב מנוהלות אלו בחינותWJ הראשונות השנים בשלוש כלל בדרך אליהן וניגשים אוקטובר באמצע 

 הספר בתי. לאומית הצטיינות למלגות זכאות לקביעת משמשים שלישית השנה ציוני. תיכון ספר בית של
 לשלם צריכים וניורס'ג. לבחינה הניגשים במחוז' י תלמידי כל עבור משלמים מונטגומרי במחוז הציבוריים

  ט כיתה תלמידי.  התלמיד של ליועץ לפנות יש, כספי בסיוע צורך יש אם. לגשת כדי הבחינה דמי את
.עלות ללא PSAT של תירגול לבחינת ניגשים 	  

v SAT	  /	  ACT :ב לגשת ניתן אלו לבחינותWJ דרך באינטרנט היא לבחינות הרשמה אבל, אחרים ובמקומות 
 האפשר ככל מוקדם אלה לבחינות להירשם התלמידים את מעודדים אנו. מקום כל של האינטרנט אתרי
 מאתר SAT ו ACT הבחינות לשתי וקישורים מידע אל להגיע ניתן. במהירות מתמלאים WJב המקומות שכן
WJ תחת College	  and	  Career	  Center	  and	  ACT	  &	  SAT	  Information. 	  

v התמחות בחינות SAT	  /	  ACT :ה CAC של תירגול לגרסאות גישה מאפשרים ACT ו-  SAT  בשנה פעמיים .
.סמלי בתשלום, ובאביב בסתיו אחת פעם מוצע מבחן כל 	  

v Advanced	  Placement )AP :(בחינות AP עובר ציון שיקבלו תלמידים.  מאי בחודש ונסון'ג בוולטר ניתנות 
 מידע. WJ באמצעות היא AP לבחינות הרשמה. ילמדו בהן במכללות קרדיט לקבל עשויים אלה בבחינות

	WJ תכנית על  AP תחת הבית בדף זמין Programs מכן ולאחר הבית דף של העליון בחלק Advanced	  
Placement בצד. 	  

	  

 	  



	Standardized לגבי מה  Test	  Accommodations? 	  
 לקבלת הסמכה תהליך לעבור חייבים בדיקות התאמות שדורשים תלמידים
 הספר בבית בדיקות התאמות לאחר. סטנדרטיים במבחנים שלהם ההתאמות

. ACT או המכללה מדירקטוריון אירוח יקבל תלמיד כי בהכרח מבטיח אינו
 בקריירה מוקדם למבחנים ההסמכה להתחיל צריכים להתאמות זקוקים תלמידים

 על מידע. שלהם המדריכים עם עבודה ידי על האפשר ככל שלהם התיכון של
 על מכן ולאחר קריירה ומרכז מכללה תחת באינטרנט הוא בדיקה התאמות
.SAT מידע ודף המעשה 	  

	  

	  

?וספורט מועדונים לגבי מה 	  

v באמצע מתחילים הסתיו ספורט אימוני.  ספורט עונות שלוש יש: ספורט 
- ב תמיד כמעט, אוגוסט . באוקטובר מסתיימים כלל ובדרך, באוגוסט 15
- ב מתחיל החורף ספורט  ספורט. פברואר לחודש עד ונמשך בנובמבר 15
-ב מתחיל האביב  להיות חייבים תלמידים. מאי בחודש ומסתיים במארס 1
 שמשתתף תלמיד וכל ספר בבית בספורט להשתתף אקדמאית זכאים
 מידע. החוגים פעילות אגרת את ולשלם שנתי בריאות מבדק לעבור חייב
 ענפיי כל של מלאה רשימה. הקבוצות של המאמנים ידי על יישלח נוסף

 WJ של האינטרנט באתר נגישה להשתתף הדרושים והניירת הספורט
.אתלטיקה תחת 	  

v כל. והוריהם הספורטאים  כל של מפגש. ספורט עונת כל בסוף מתרחש זה אירוע: הספורט פרסי ליל 
 בחדרים מתכנסים והוריהם הספורטאים, בסיום.  מיוחדת והוקרה צוות לכל פרסים מקבלת קבוצה
.להשתתף להורים מאוד מומלץ.  קטנה לחגיגה הספורט מקבוצות אחת לכל שהוקצו 	  

v ב ילדכם עבור ושונים רבים מועדונים יש: מועדוניםWJ .בדרך והם, להצטרפות ספציפי יעד תאריך אין 
 למעורבות נהדרת הזדמנות זוהי. הצהריים ארוחת בזמן או הספר בית אחרי או בשבוע פעם נפגשים כלל

	Student לחץ מועדונים של מלאה רשימה לקבלת. אחרים סטודנטים ולפגוש  Activities ולאחר הבית בדף 
.ברשימה Clubs מכן 	  

	  

.בחוגים להשתתף אקדמית זכאים להיות חייבים תלמידים: הערה 	  

	  

?הלימודים סיום יום לגבי מה 	  

" ב המנהלים ידי על שהוגרלו מספרים פי על ספר בתי ידי על נבחרים ומועדים סיום תאריכי
 שנת תחילת לפני לכל ומועבר סופי כלל בדרך זה מידע".  הלימודים סיום מועד הגרלת

 מוזמנים המורים שכן הלימודים סיום ביום לתלמידים סגור תמיד כמעט הספר בית. הלימודים
 בעיקר, תלמידים מספר. קביעתו לאחר האפשרי בהקדם נשלחת הסיום יום מועד על הודעה. בטכס להשתתף
 היום באותו חופש יום להם שיש להניח צריכים לא הם ולכן הסיום בטכס להשתתף מוזמנים, למוסיקה תלמידים
.שלהם למוזיקה המורים עם קודם לבדוק מבלי 	  

	  



	  

	  

?מסיבות לגבי מה 	  

 ולוודא למסיבה הוזמן כבר ילד אם לשאול לזה זה מתקשרים הורים, להוריהם אומרים הנוער שבני מה למרות
 הורה לעדכן יכולה שיחה אבל, כך בשל נבוכים מרגישים קרובות לעתים הורים. מלווים של מספיק מספר שיהיה
.עליה ידעו שלא למסיבה בנוגע אחר 	  

	  

?נוספות שאלות לי יש אם מה 	  

- WJ אתר את בדוק חשוב במידע מלא הוא  	  

v לפגישת בוא PTSA )07:00; החודש של השלישי' ג יום כלל בדרך ;Media	  Center( 	  
v הורה פגישת להשתתף CAC ממנהלי ללמוד כיתה רמת WJ והורי WJ אחרים 	  
v שלך הילד של היועצת עם קשר צור 	  
v הראשי במשרד ממישהו בקש 	  
v ל הצטרף-  WJ	  Bulletin	  Board :הודעות לקבל ברצונך שבו האלקטרוני הדואר מכתובת WJ ,הודעה שלח 

”" subscribe"“ עם wjptsa-‐subscribe@yahoogroups.comל ריקה
.מקבל שאתה האישור להודעת תגובה שלח. הנושא בשורת 	  
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