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America’s School of Heroes

تشرين األول /أكتوبر 2017

تشرين األول /أكتوبر
جوهرة الميالد :العقيق
الزهرة :اآلذريون
البرج:
الميزان 22/10-23/9 -
العقرب –21/11-23/10

2

يوم الصحة لألطفال

Tel:(718)659-0471 Fax:(718)659-4594
Laura Mastrogiovanni, Principal
Assistant Principals
Mark Main
Elizabeth Orsini
Michael Potwardski
Pamela Trincado (IA) Michael Troy Zoanne Wilkins

اإلثنين

الموقع اإللكتروني للمدرسة
www.Heroesofms137.org

Middle School 137 M.S. 137Q
109-15 98th Street Ozone Park, N.Y. 11417

الثالثاء

3
المدرسة الثانوية المتخصصة
االجتماع التوجيهي لآلباء
 8:30صباحاً –  9:45صباحاً (المكتبة)
اللقاء المفتوح لمدرسة ( Staten
)Island Tech High School

األربعاء

4

شهر التوعية

الخميس

بسرطان الثدي

5

الجمعة

6

،
والسالمة من الحرائق و
مناهضة التن ّمر
اللقاء المفتوح لمدرسة ( Bronx HS of
)Science

السبت

7
خدمة "اتصل بمعلم" ()Dial-A-Teacher
مساعدة مجانية في إنجاز الواجب المنزلي
اإلثنين  -الخميس
 4:00مسا ًء  7:00 -مسا ًء

اللقاء المفتوح لمدرسة ( Brooklyn
)Tech High School

212-777-3380

أول أيام برنامج ()Sukkot
8

9

قوموا بطلب شراء
الزي الرسمي الموحد على
الموقع اإللكتروني:
15

بحي كوينز
Francis Lewis High School

Francis Lewis High School

يوم كولومبس
16
اجتماع قيادة المعلمين

17

18

أمسية معلومات طلب اإللحاق
بالمدرسة الثانوية
 6:30مسا ًء –  8:00مسا ًء

صباحا 3-بعد الظهر

الحديقة النباتية بكوينز
 12دوالر للراشدين  10دوالرات
11صباحا –  5مساء
لألطفال
مهرجان الحصاد وحقل القرع

22
امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة

عيد ()Diwali/Deepavali

يوم الرئيس
23

ذكرى ميالد البحرية األمريكية
Simchat Torah

آخر يوم من برنامج ()Sukkot

 2:00ظهراً –  5:00مسا ًء

Utopia Parkway 20-58
Fresh Meadows, NY 11

11

معرض المدارس الثانوية
بحي كوينز

المدرسة ُمغلقة

WWW.SMOOTHUSA.COM/MS137

معرض المدارس الثانوية

10

12

24

25

19

اجتماع جمعية اآلباء والمعلمين ،الساعة
 5:30مسا ًء
حملة بيع المخبوازات لجميع الصفوف أثناء
فترة الغداء.

26

اجتماعات حملة بيع السكاكر
 Ozone Park, NY 11416 7:30مسا ًء

29

احتفال الهالويين في

حدائق البستنة بحي كوينز

الدخول مجاناً

)T&I-26816 (Arabic

21

اليوم الزهري ( )Pink Dayللصفين 6و7
للتوعية بسرطان الثدي
امتحان القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة

27

 28تالميذ الصف  :8نرجو تذ ّكر العمل مع والديك على

 1كانون األول /ديسمبر.2017 ،

اجتماع مجلس التعليم المجتمعي ( )CECللمنطقة التعليمية

30

20

Utopia Parkway 20-58
Fresh Meadows, NY 11صباحا ً 3-بعد الظهر

إكمال طلب القبول بالمدرسة الثانوية في وقت تقديمه قبل

Rockaway Blvd 01-82

pm – 412

13

14

 31عيد هالووين سعيد
تقديم طلبات االلحاق بالمدارس الثانوية
ورشة عمل
 2:30بعد الظهر  3:30 -بعد الظهر

ارتدوا مالبس سوداء وبرتقالية اللون

نرجو تذ ّكر الدخول
إلى موقع
 www.pupilpath.comإلى
موقع
لمعرفة تقدم
طفلكم.

خدمات الصحة العقلية والخدمات االجتماعية من أجل شباب مدينة نيويورك
المركز الصحي ( )CCNSبمدرسة  718-659-0471 :MS137الرقم الفرعي4251 :
خط اإلبالغ عن استغالل األطفال (Child Abuse Reporting NYS) – 800-637-1522
الخط الساخن للعنف العائلي (Domestic Violence Hotline) – 800-621-4673
الخط الساخن لألغذية والجوع (Food and Hunger Hotline) – 212-533-6100
الخط الساخن لشؤون الهجرة (Immigrant Hotline (NYC) – 718-899-4000
مؤسسة ( ))LIFENET-800( –LIfeNet
(LifeNetباالسبانية) – 877-298-3373
الخط الساخن للهاربين (Runaway Hotline) – 212-619-6984
مركز موارد العائالت (Family Resource Center) – 718-474-2070
مركز المساعدةwww.http.//apahelpcenter.org :

المواقع اإللكترونية للدعم األكاديمي

www.khanacademy.org
www.brainpop.com
هوية المستخدمAshbp :
كلمة المرورBrainpop :

الز ّ
ي المدرسي الموحَّد
إن ارتداء الزي المدرسي الموحَّد واللباس الرياضي الزامي .يجب أن يرتدي طفلكم سروال لون أسود أو جينز أو بنطال
بتصميم تنورة أو بنطال فضفاض أو بنطال رياضي أو تنورة (ال يسمح بالتنانير القصيرة) وقميص لون أبيض له ياقة ،أو
بلوزة بيضاء بأكمام تغطي منطقة البطن أو كنزة بيضاء بقبة عالية .ال يسمح بارتداء السروايل الضيقة جداً والقمصان
القطنية .يجب ارتداء جوارب مع األحذية الرياضية أو األحذية ،وال يسمح بانتعال الصنادل أو المشايات ( flip
 .)flopsيجب ع لى التالميذ ارتداء قميص الرياضة في أيام الحصص الرياضية وإال فسيتم اعتبارهم غير مستعدين مما
سيؤثر على عالمتهم في مادة التربية البدنية.
تتوفر قمصان المدرسة وقمصان الرياضة والكنزات والسراويل الرياضية والشورتات على االنترنت عبر الرابط
WWW.SMOOTHUSA.COM/MS137.نرجو أن
التأكد من زيارة الموقع االلكتروني وتقديم طلب الشراء قبل اغالق نوافذ البيع .سيتم شحن المواد مباشرة إلى المدرسة كي
يأخذها طفلكم إلى المنزل.
يتعين توجيه األسئلة إلى اآلنسة Bruno Avellino /في المكتب الرئيسي أو عبر الهاتف على الرقم
 718-659-0471الرقم الفرعي .1203

مدرسة ()MS 137
حملة بيع الحلوى
سوف تبدأ حملة بيع السكاكر لدينا في يوم  23تشرين األول /أكتوبر 2017 ،وسوف تستمر قرابة ثالثة
أسابيع .تساعد عائدات هذه الحملة لبيع السكاكر وحمالت جمع التبرعات األخرى على دعم العديد من
األنشطة والبرامج اإلضافية التي نقدمها .نطلب منكم مساعدة طفلكم في بيع المنتجات بشكل آمن ونقدِّر
كثيراً جهودكم ووقتكم.

)T&I-26816 (Arabic

معلومات المدارس الثانوية
 3تشرين األول /أكتوبر :2017 ،اجتماع لآلباء حول المدارس الثانوية المتخصصة
 8:30صباحا ً –  9:45صباحاً
 14و 15تشرين األول /أكتوبرQueens Borough HS Fair at Francis :
Lewis High School, 58-20 Utopia Parkway, Queens
من الساعة  11صباحا ً  4 -مسا ًء.
 10تشرين األول /أكتوبر:أمسية اعالمية لآلباء حول المدارس الثانوية
في قاعة االستماع لدينا في الساعة  6:30مسا ًء.
نأمل أن تحضروا مع طفلكم!!

ورش عمل حول تقديم طلب اإللحاق بالمدرسة الثانوية
االثنين 30 ،تشرين األول /أكتوبر 2:30 2017 ،بعد الظهر  3:30 -مسا ًء
الجمعة 3 ،تشرين الثاني /نوفمبر 9:00 2017 ،صباحا ً –  9:45صباحا ً
 2:30بعد الظهر  3:30 -مسا ًء
االثنين 13 ،تشرين الثاني /نوفمبر2017 ،
االثنين 27 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2:30 2017 ،بعد الظهر  3:30 -مسا ًء
الرجاء إعالم اآلنسة Bruno /في المكتب الرئيسي إذا كنتم بحاجة لمترجم شفوي في هذا االجتماع.
** اعملوا نسخة من الطلب األصلي للتدريب حيث أنه ال يمكن اجراء تصحيحات على الطلب األصلي
عند إعادته للموجِّ ه.
آخر يوم إلعادة طلبات االلحاق بالمدارس الثانوية للموجه االرشادي لطفلكم هو:
 1كانون األول /ديسمبر.2017 ،

أخبار صف التخرج
الرجاء أخذ العلم بأن رسوم التخرج هي  100دوالر ويتم تسديدها بحوالة مالية مدفوعة إلى:
America’s School of Heroes.
وال تنسوا عند إكمال الحوالة المالية كتابة اسم التلميذ وصفه في أسفل الحوالة المالية ووضعها في مغلف
عليه اسم طفلكم وفصله .سيتم اعطاء طفلكم وصل استالم في غضون عدة أيام.

المجلس التنفيذي لجمعية اآلباء والمعلمين للعام الدراسي 2018-2017
الرئيس
نائب الرئيس
سكرتير التسجيل
أمين الصندوق

Jaime Baressi
Faride Betancur

Ivonne Chavez

يسر جمعية اآلباء والمعلمين ( )PTAالترحيب باألعضاء المنتخبين
مؤخراً لالنضمام إلى المجلس التنفيذي:

جمعية اآلباء لمدرسة ()M.S. 137
سيُعقد االجتماع المقبل لجمعية اآلباء
يوم

يوم الخميس 16 ،أيار /مايو 2015 ،في تمام الساعة  8:30صباحا ً
إن جمعية اآلباء والمعلمين ( )PTAفي بحث دائم عن متطوعين
للمساعدة في الفعاليات خالل النهار والمساء ،وتتطلع
للعمل مع الكثير منكم طيلة العام الدرا

T&I-26816 (Arabic)

