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וק אהער יחזקאל...

“איך האלט אז דו האסט באמת אסאך פעאיגקייטן
און פאטענציאל ,אבער ס’איז אונז וויכטיג איינער
מיט מער ערפארונג .איך ווינטש דיר הצלחה!”
דאס איז נישט דאס ערשטע מאל וואס חזקי באקומט אזא
סארט אנטווארט .פאריגעס מאל איז עס געווען צוליב
זיין שוואכע קענטעניס אין “עקסעל” ,א צווייט מאל איז
וויכטיג געווען דאס קענען שרייבן ענגלישע אימעילס אן
גרייזן ,און א דריט מאל איז די
סיבה געווען אז ער קען נישט
טייפן אויסנווייניג .הצד השוה
שבהן אז ער האט נישט געקריגן
די שטעלע.
אייגנטליך איז חזקי לגמרי נישט
דער גרויסער לא יוצלח .ביי זיינע
ארומיגע איז ער ארויפגעקוקט
אלס איינער וואס רוקט זיך כסדר
פאראויס ,לעבט אין רעאליטעט
און טוט די נויטיגע שריט ,און
ער אליין גלייבט אין הארצן אז
ער האט פאטענציאל אויף א
גוט באצאלטן דזשאב .טאקע
דערפאר וויל ער גיין א טריט ווייטער פון זיינע יעצטיגע
 $800א וואך.
אבער ווי אזוי שטעלט מען אט דעם ערשטן טריט?
אזוינע פעלער זענען ווייט נישט זעלטנהייט – פוק חזי
כמה חזקי’ס איכא בשוקא .נישט אז ס’פעלט עפעס דעם
יונגערמאן ,ס’איז פשוט די פראבלעם פון א מתחיל .קיינער
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איז קיינמאל נישט געבוירן געווארן ערפארן אין סיי וואס;
דער ערפארנסטער פילאט איז אמאל געפלויגן זיין ערשטן
מייל ,און דער גרעסטער פראפעסאר האט צום ערשט
אנגעטון דעם ווייסן כאלאט אלס סטודענט דאקטער.
ס’קען זיין דער יונגערמאן ארויס פון כולל וואס דארף שפייזן
זיין משפחה’לע בדרך כבוד ,ס’קען זיין דער ארבעטער וואס
דער פען-און-פאפיר חשבון דערקלערט אומצוויידייטיג אז
זיינע הכנסות זענען אין רויטער טעריטאריע ,און ס’קען
זיין דער אייגענער בעה”ב וואס שטאלפערט זיך אן טאג
טעגליך אין סיטואציעס וואו מינדערוויכטיגע ידיעות
שטערן אים פון אויספירן גרויסע זאכן.
אויב קלערט איר אז איר געפינט זיך אין איינס פון די
אויבנדערמאנטע ,האט איר גענומען אין האנט דעם
ריכטיגן בראשור Viewpoint academy .האט בעז”ה דעם
צוגעפאסטן ענטפער צו אייער פראבלעם.
 Off ice professionalאיז אן אייגנארטיגער סארט קורס,
צוגעשטעלט און דעזיינט דורך מומחים ספעציעל פאר
היימישע יונגעלייט .אין די ראמען פונעם  60שעה’איגן
קורס ווערן געדעקט א שלל פון נושאים ,ווי רעדן/שרייבן
א פליסיגע ענגליש ,א געניטשאפט בעולם הקאמפיוטערס,
א ברייטע ידיעה אין מאטעמאטיק ,פינאנץ ,און נאך אסאך
טעמעס און פארשידנארטיגע טיפס וואס וועלן אייך
באגלייטן דורכאויס אייער וועג אין די שערי כלכלה.
 Off ice professionalאיז כשמו כן הוא – נאכ’ן ענדיגן
דעם קורס זענט איר בעז”ה א פראפעסיאנאל אין אפיס
אויפ’ן ערשטן טאג .איר וועט זיצן זייער באקוועם אויפ’ן
דרייענדיגן בענקל מיט’ן סקרין אנטקעגנאיבער ,און אייער
צוקונפטיגער בעה”ב וועט דאס וויסן צו אפשאצן.

פאר וועמען איז דער
קורס געאייגנט?
דער חתן
וואס גרייט זיך צו חתמ’ענען דעם
שטר כתובה און וויל אנהייבן
מיט’ן רעכטן פוס.
דער פרישער יונגערמאן
א גרינער אויפ’ן מארק – וואס
זוכט א שטופ אריין אינעם עולם
המסחר.
דער ארבעטער
וואס פארשטייט אז זיין יעצטיגער
געהאלט קלעקט נישט אויף צו
שפייזן א געזינדל.
דער בעה”ב
אז
אנערקענט
וואס
דער
איז
פראפעסיאנאליזם
געצייג נומער  1פאר א געשעפט
אייגנטומער צו פארן אויף די
גוטע רעלסן.

Office professional

איז כשמו כן הוא ,נאכ’ן
ענדיגן דעם קורס זענט איר
בעז”ה א פראפעסיאנאל
אין אפיס אויפ’ן ערשטן
טאג.
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ENGLISH
The language barrier is a thick wall to crack. Get access to learning resources
as you embark on this momentous journey. Discover the basics of sound
and speech and how a sentence is structured. Formulate your thoughts with
conf idence, and master the skill of effective written communication. With
the proper guidance, you’d be surprised not only by your quick progress, but
also of how much you already know.

SUBJECTS

1.
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Alphabet

8. Punctuation

2. Letter Sounds

9. Styling

3. Vowels

10. Grammar

4. Syllables

11. Writing

5. Word stem

12. Dictionary

6. Parts of speech

13. Resources

7. Sentence, and paragraph

14. Shortening

MATHEMATICS
Let those dreary numbers come to life as you appreciate the cosmic beauty
hidden in math. Rediscover the basic arithmetic operations, and how they
intertwine with your daily routine. Learn about integers, f ractions, negatives
and place value, before being introduced to decimals and percent. Math is
not an arcane enigma; it intuitively makes sense.

Arithmetic

5. Equations and proportions

2. Place value - Decimal

6. Measurements

3. Integer and Fractions

7. Finance and interest

4. Percentage

SUBJECTS

1.
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COMPUTER ESSENTIALS
Get comfortable with technology. Become handy with computers, and learn
your way around the modern business apparatus. Learn how to navigate the
web safely and eff iciently, and acquire the terminology necessary in today’s
working environment. The bright screen flickering in colored pixels is no
longer a distant allure; it’s your future home.

SUBJECTS

1.
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Mouse and keyboard

6. Web browser

2. Windows interface

7. Hardware

3. Typing

8. Security and Maintenance

4. File and folders

9. Resources, Tips and tricks

5. The Web and Gmail

MICROSOFT © WORD

1.

Backstage View

6. Layout

2. Text formatting

7. Inserts

3. Paragraph Formatting

8. Mailing

4. Design and Styles

9. Type assistants and more

5. Navigation

SUBJECTS

Hone your f ingers to clack away as you type with speed and elegance. Get
acquainted with the most trusted word processor, MS Word. Familiarize
yourself with the robust tools of MS Word as you learn to properly apply
text markup, styles, themes, and formatting. Page-layout and footnotes are
terms not exclusive to publishers; you can own it.
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SPREADSHEET
Allow us to introduce your best off ice f riend: the spreadsheet. Pave your
way through a befuddling array of business numbers with the power of MS
Excel. Master the IF and the SUM, and take it up a notch with clever nested
functions. Turn data into meaningful f igures, while presenting professional
charts. Excel is more than a vital and powerful business tool; it’s fun.

SUBJECTS

1.
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What is Spreadsheet

6. Export and Reports

2. Data entry & manipulation

7. Advanced statements

3. Formulas

8. Solving real-world

4. References
5. Functions

problems

CIVICS
Don’t f ret as you set foot into the daunting world. Be prepared with an
introductory course on f inance, insurance, credit, and taxation. Know your
rights and founding principles of government that guarantee them. Learn
about the geography and the people of the US, along the history of how it
came into being. We’ll give you the prep as you take the f irst step.

Calendar, and numerals

5. Finances and investments

2. Government

6. Taxation

3. Credit

7. Geography

4. Insurance

8. Summary and Job hunting

SUBJECTS

1.
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קומט מיטהאלטן די לעקציעס אין אונזער רחבות’דיגע פריש-איבערגעבויטע קלאס
צימערן .די צימערן זענען הערליך אויסשטאפירט מיט שיינע טישלעך און נייע-מאדעל
קאמפיוטערס ,און די פענסטער קוקן ארויס צום פאנאראמישן מאנהעטן סקיי-ליין.
אין דער זייט איז צוגעשטעלט לייכטע איבערבייס און געטראנקען ,א קיאסק מיט
סנעקס ,און אומזיסטע וויי-פיי .אן אוונט ביי  Viewpointאיז פשוט בא’טעמ’ט,
געשמאק אויפ’ן הארצן.

BEAUTIFUL FACILITY

איר קענט זיך נישט שלעפן אין יענעם עק שטאט? קיין פראבלעם .איר קענט בלייבן
אין אייער דיינונג-רום און זיך געהעריג באטייליגן ביים שיעור צו דער זעלבער צייט.
מאכט אייך באקוועם אויף דער סאפע און קליקט אריין .יעצט זענט איר אין קלאס.
איר קענט אריינפרעגן און מיטהאלטן דורך היי-דעף סטרימינג די גאנצע לעקציע .איר
קענט דא זען מי ומי ההולכים און זיך מאכן א חברותא מיט אנדערע באטייליגטע.

LIVE STREAMING

אינאיינעם מיט יעדן שיעור שטעלט מען ארויף א פי-די-עף אויפ’ן ספעציעלן קלאס
זייטל .דורכדעם קענט איר איבערגיין די ראשי פרקים און זיך דערמאנען וואס מ’האט
געשמועסט ,אדער איבער’חזר’ן אויב ס’פעלט אויס .אלעס איז שיין מסודר ,דבר דבור
על אופניו ,מיט א מייסטערהאפטיגן סדר יעדע זאך אין פלאץ.
ס’ווערט אויך ארויסגעלייגט מאטעריאל וואס מ’האט נישט אנגעיאגט צו דעקן אין
קלאס ,מער טיפער אין דער נושא ,פאר ווער ס’דארשט נאך מער חומר ,ותן לחכם
ויחכם עוד.

CLASS MATERIAL
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געהאט א שמחה? געווען צו מיד? זיך נישט געקענט באטייליגן אינעם קלאס אין
אוונט? נישט געזארגט .איר באקומט צוטריט צו דער פולער לעקציע ווידעא  24שעה
א טאג.
אפילו איר זענט יא געווען ביים שיעור נאר איר שפירט אז ס’וואלט נישט געשאדט צו
נאכאמאל איבערקוקן ,דאס גאנצע אדער א חלק ,האט איר פולער צוטריט צום ווידעא
דעם גאנצן קורס ,מישנדיג אהער און אהין לויט אייער באגער.

COURSE REVIEW

פון צייט צו צייט דורכאויס דעם קורס זענען דא טעסטס .מ’דארף נישט ציטערן פונעם
פארהער ,די טעסטס זענען בלויז א מיטל פאר די באטייליגטע זיך צו קענען אליין
מעסטן וואו מ’שטייט און צי מ’מאכט פראגרעס.

TEST & GRADING

SUPPORT
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א גוטער צייכן אויפ’ן טעסט איז א שטופ צו גיין ווייטער פאראויס ,און א שוואכער
צייכן איז א סיגנאל אז מ’דארף זיך אביסל אונטערגארטלען נישט צו פארפאסן דעם
וואגן ,אדער זוכן הילף פון אפיס.

מיר זענען דא פאר אייך .טאמער שפירט איר אז עפעס איז נישט אזוי קלאר און
ס’פעלט אויס זיך איבערצושמועסן מער באריכות ,רופט אריין צו אונזער ספעציעלע
סופפארט ליין ,און מ’וועט אייך ענטפערן בעז”ה אויף אלעם בטוב טעם ודעת .צי
ס’איז א שאלה אינעם קורס מאטעריאל ,צי ס’איז שוועריקייטן אינעם מיטהאלטן דעם
קלאס ,צי סתם אזוי פאר א חיזוק שמועס ,דארפט איר זיך נישט שעמען צו אויפהייבן
א טעלעפאן .דערפאר זענען מיר דא .ס’איז א לאנגער וועג ,און יעדער קען ניצן אביסל
התחזקות.

באקענט אייך מיט’ן עולם .כאפט א שמועס מיט אנדערע אידן וועלכע מאכן די
רייזע צוזאמען מיט אייך .רעדט אייך דורך מיט אחים לדעה און זייט נהנה פון עצה
ותושיה .איר קענט זען אלע אנדערע אנטיילנעמער אינעם קלאס ,און אנדערע קענען
מיטהאלטן אייער באטייליגונג ,א שאד דאס נישט אויסצוניצן צו באקומען וואס נאר
חברים קענען געבן .איר קענט זיך ארויסהעלפן איינער דעם אנדערן מיט ארבעט
געלעגענהייטן און אויסטוישן אינפארמאציע איבער געהאלט אד”ג .געדענקט,
נעטווארקינג איז דער בעסטער מיטל צו קריגן א גוטן דזשאב!

CLASS TALK

מ’ברויך נישט מער קריכן אין דער פרעמד זיך צו לערנען א פאך .וויו-פוינט באשטייט
פון היימישע יונגעלייט וואס איר באגעגנט אין ביהמ”ד און ביי שלום זכר’ס .זיי זענען
געגאנגען אינעם זעלבן סארט מוסדות ווי אייך און פארשטייען בעסער ווי סיי וועמען
צו אייערע/אונזערע מעלות און שוואכקייטן.
ס’איז קיין פארגלייך דעקן א נושא אויף היימישן מאמע-לשון אין א היימישער
אטמאספער צו סיי וואס אנדערש .נישט נאר איז עס באקוועם און געשמאק ,נאר
אויך קומען די נושאים ארויס פיל קלארער און פארשטענדליכער.

HEIMISHE VIBE

נאכ’ן סוקסעספול ענדיגן דעם קורס ,וועט איר ערהאלטן א סערטיפיקאט פון וויו-פוינט
וואס איז מעיד אז איר האט זיך משלים געווען אינעם קורס סובזשעקט.
דער סערטיפיקאט ווערט אונטערגע’חתמ’ט דורכ’ן וויו-פוינט דירעקטאר און דורך
די לערער .דאס וועט אייך שטארק צוניץ קומען ביים זוכן א דזשאב ,צייגנדיג אויף
אייערע קענטעניסן און ידיעות – אט דאס וואס אייער צוקונפטיגער בעה”ב זוכט ביים
אויפנעמען אן ארבעטער.

CERTIFICATION
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ר’ הערשל הערשקאוויטש
ENGLISH - MATH INSTRUCTOR

INSTRUCTORS
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א וואוילער יונגערמאן מיט א גוטן ענגליש און רייך מיט ידיעות
אין שפראך און היסטאריע .ר' הערשי איז באשאנקען מיט אן
געוואלדיגן חוש הסברה וואס וועט אייך נישט איבערלאזן מיט
ספיקות צי איר פארשטייט.

ר' משה אראן
COMPUTER - EXCEL INSTRUCTOR

א קאמפיוטער קאפ מיט פופצן יאר אין די ליין .ר’ משה לעבט
מיט עקסעל און מיט פראגראמינג .די איינציגע זאך וואס ער
גלייכט מער ווי קאפיוטערס איז צו לערנען אנדערע איבער
קאמפיוטערס.

, און די טיטשער’ס גרייטקייט, הירשפעלד’ס איבערגעגעבנקייט.מר
 מאכט וויופוינט די בעסטע אויסוואל,ברייטע ידיעות און עקספעריענס
.פאר א היימישע יונגערמאן וואס וויל מצליח זיין

TESTIMONIALS

ישראל גארפינקעל

Before I went to Viewpoint I thought that I know the basics, and now
after this amazing experience my opinion is that it’s a must for every
person to go to Viewpoint before going into business.
MENDEL MARGARETTEN
OFFICE 2020

I had an amazing experience at Viewpoint
computer training, the teacher was amazing,
and the staff were very f riendly, I would
recommend it for anyone that wants to
advance their computer skills to the next
level.
YOSSI G
COMPUTER COURSE 2019
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PREMIUM

AN

STANDARD

E

PL

ESSENTIAL
;

Lecture reminders

;

Lecture reminders

;

Outline notes

;

;

Live Question and answer

;

B E ST VA

LU

;

Lecture reminders

Outline notes

;

Outline notes

;

Live Question and answer

;

Live Question and answer

Live streaming Audio + Video

;

Live streaming Audio + Video

;

Live streaming Audio + Video

;

Optional phone participation

;

Optional phone participation

;

Optional phone participation

;

Class material

;

Class material

;

Class material



24hr unlimited course review

;

24hr unlimited course review

;

24hr unlimited course review

;

Assignments

;

Assignments

;

Assignments



Cognitive support

;

Cognitive support

;

Cognitive support

;

Class chat group

;

Class chat group

;

Class chat group

;

Technical assistance

;

Technical assistance

;

Technical assistance



Tests and grading

;

Tests and grading

;

Tests and grading

;

Ref reshments

;

Ref reshments

;

Ref reshments



Kiosk access



Kiosk access

;

Kiosk access



Computer, user account, software

;

Computer, user account, software

;

Computer, user account, software

;

Free WIFI

;

Free Wif i

;

Free Wif i



Advisor Evaluation



Advisor Evaluation

;

Advisor Evaluation



Post-course support



Post-course support

;

Post-course support



Extended course review



Extended course review

;

Extended course review

COURSE PLANS

For more information please consult a sales representative.
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אייער הצלחה איז אונזער פריאריטעט ,מיר טוען אלעס וואס מעגליך דאס צושטאנד צו ברענגען!

7 18 .766 .7 177 • info@vpaacademy.com

