America’s School of Heroes

منسقة شؤون أولياء األمورLois Avellino-Bruno
 (718) 659-0471داخلي  1203المكتب الرئيسي
البريد اإللكترونيLbrunoavellino@schools.nyc.gov :
رابطة أولياء األمور
(718) 659-0471داخلي  2230غرفة 223
رئيس رابطة أولياء األمور Jaime Barresi
D27Q137PA@schools.nyc.gov
السبت
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ورشة عمل  .H.Sألولياء األمور
 9:00صباحًا –  9:45صباحًا
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نوفمبر 2017

10
يوم كعكة الفانيال
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الجمعة

3

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

األربعاء

الخميس

2
رحلة الصف السابع – حديقة حيوانات كوينس

1
رحلة الصف السابع – حديقة حيوانات كوينس

يوم تصوير الصف الثامن
عيد كل األرواح

يوم تصوير الصف الثامن
عيد جميع القديسين

 9يوم الخاتم لطالب السنة النهائية
فترات تناول الغداء لطالب الصف الثامن
تذكر النماذج والدفع

الثالثاء

االثنين

شهر سالمة األطفال
&
التغذية الجيدة
.

 7عطلة مدرسية
مدرسية

األحد

الموقع اإللكتروني للمدرسة
www.Heroesofms137.org

5

6

المأدبة
 5:00صباحً ا –  7:00صباحً ا
فريق قيادة المدرسة  2:50مسا ًء
غرفة 115

يوم المحاربين القدامى
18

16

17

اجتماع رابطة أولياء األمور والمعلمين 8:30
صباحً ا
 - 1558أصبحت إليزابيث األولى ملكة إنجلترا.

 25الحديقة النباتية في نيويورك

24

عطلة مدرسية

البيع الخيري لحلويات مخبوزة لجميع الصفوف
مع رابطة أولياء األمور والمعلمين
فترات الغداء
الحملة األمريكية العظيمة ضد التدخين
23

عطلة مدرسية

 15انتهاء بيع عجينة الكعك
يجب تقديم جميع نماذج الطلبات والدفع إلى
األستاذة  Brunoفي المكتب الرئيسي.

 13ورشة عمل  .H.Sألولياء األمور 2:30

12

مسا ًء –  3:25مسا ًء

رحلة Virtual Enterprise VEJV
إلى  NY Lifeمع األستاذ .Bennici

اليوم العالمي للسكري
 21يوم تصوير الصف السابع

22

عرض القطار

يوم البيتزا الوطني
اليوم العالمي للمحبة

 20يوم تصوير الصف السادس

19

بدء معرض الكتاب

اليوم األخير لتلقي الطلبات والدفع للحصول
على عجينة الكعك

نوفمبر 2017 ,22
حتى

معرض الكتاب

يناير 2018 ،15

معرض الكتاب
الجمعة السوداء

الرجاء تذكر تسجيل الدخول إلى
 www.pupilpath.comلمراجعة تقدم
الطفل.

14

انتخاب أبراهام لينكون
الرئيس السادس عشر.

نهاية التوقيت الصيفي

CEC Meeting @ PS 253
1307 Central Avenue
Far Rockaway, NY 11697
 6:30مسا ًء للشركات  7:30للجمهور

عيد الشكر
إفطار طالب السنة النهائية
30
االنصراف الساعة  11:30صباحً ا
اجتماعات أولياء األمور والمعلمين
بعد الظهر 12:30 :مسا ًء –  30:2مسا ًء
المساء 4:30 :مسا ًء –  30:7مسا ًء

معرض الكتاب

28

29

معرض الكتاب

 27ورشة عمل  .H.Sألولياء األمور

26

 2:30مسا ًء –  3:25مسا ًء

معرض الكتاب

معرض الكتاب
يوم التوست الفرنسي

اثنين اإلنترنت

)T&I-26975 (Arabic

الصحة النفسية والخدمات االجتماعية لشباب مدينة نيويورك

معلومات المدرسة الثانوية

 718-659-0471-CCNS Wellness Center @ MS137داخلي 4251
اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال في والية نيويورك – 800-637-1522
الخط الساخن لإلبالغ عن العنف المنزلي 800-621-4673 -
الخط الساخن للغذاء والقضاء على الجوع – 212-533-6100
الخط الساخن للهجرة (مدينة نيويورك) – 718-899-4000
( LifeNet – 800-LIFENETاإلسبانية) – 877-298-3373
LifeNet
الخط الساخن لالجئين –212-619-6984
مركز موارد األسرة –718-474-2070
مركز المساعدةwww.http.//apahelpcenter.org :

مساعدة أولياء األمور في فهم طلب وعملية التقديم لاللتحاق بالمدارس الثانوية ،ثم جدولة ورش عمل ثالثة
ألولياء األمور مع مستشاري توجيه الصفالثامن ومنسق شؤون أولياء األمور .سوف تساعدك ورش العمل
هذه في فهم كيفية اختيار المدارس المناسبة لطفلك وتشرح لك خطوات إكمال الطلب بشكل مالئم .الرجاء
عدم الكتابة في الطلب الخاص بالطفل قبل الحضور؛ يمكنك عمل نسخة أو نستطيع أن نوفر نسخة لك للكتابة
فيها إلى أن تقم بتصحيح اختياراتك.
 9:00صباحًا –  45:9صباحًا
الجمعة 3 ،نوفمبر
 2:30مسا ًء –  25:3مسا ًء
االثنين 13 ،نوفمبر
 2:30مسا ًء –  25:3مسا ًء
االثنين 27 ،نوفمبر

www.khanacademy.org
www.brainpop.com

معلومات حول طالب التخرج في الصف 8

مواقع ويب الدعم األكاديمي

معرف المستخدمAshbp :
كلمة المرورBrainpop :

معلومات يوم التصوير
الصف الثامن
يوم التصوير لطالب الصف الثامن في  1و 2نوفمبر .يجب على الطالب ارتداء الزي
المدرسي (قميص أبيض بياقة وبنطلون أسود ،غير مسموح بارتداء قميص رياضي) .سوف يتم
التقاط الصور مع ارتداء قبعة وعباءة
ويتم التقاط الصور في الفصل بالزي المدرسي .سوف يتم إخطار الطالب باليوم المحدد الذي
سيتم تصويرهم فيه.
الصفان السادس والسابع
يكون يوم التصوير للصف السادس واستعادة الصور لطالب الصف الثامن يوم االثنين20 ،
نوفمبر .يكون يوم التصوير لطالب الصف السابع يوم الثالثاء 21 ،نوفمبر .سوف يتم إخطار
الفصول قبل عدة أيام مقد ًما باليوم المحدد الذي سيتم تصويرهم فيه .الرجاء
التأكد من حضور طفلك إلى المدرسة وهو مرتدي الزي المدرسي المناسب ،قميص أبيض بياقة
وبنطلون أسود وإال فلن يتم تصويره .إذا كان لدى طفلك حصة رياضة بدنية في اليوم المخصص
لتصويره ،فاطلب منه إحضار القميص الرياضي في حقيبة الكتب
الخاصة به لتبديل مالبسه .يتمكن الطالب المتغيبون من التقاط صور فردية فقط (وليس صور
جماعية في الفصل) في اليوم البديل  11يناير .2018
***يجب على جميع الطالب إحضار مغلف الصور الكامل الخاص بهم في يوم التصوير
وتقديمه مباشرةً إلى المصور***.

رجا ًء ال تنس إرسال مستحقات التخرج الخاصة بطفلك التي تبلغ  100.00دوالر يتم دفعها من خالل أمر
دفع فقط إلى مدرسة  .America’s School of Heroesيُرجى كتابة اسم الطفل والصف في أمر الدفع.
مستحقات التخرج تغطي التخرج وقبعة وعباءة التخرج وحافظة شهادة الدبلوم وكتاب سنوي يحمل صورة
طفلك وتيشيرت طالب السنة النهائية واليوم الميداني لطالب السنة النهائية .هذه المستحقات ال تغطي صور
يوم التصوير ورحلة طالب السنة النهائية ورقصة طالب السنة النهائية.

يوم خاتم الصف الثامن
الخميس 9 ،نوفمبر 2017
الرجاء التأكد من أن طفلك لديه المغلف المكتمل باسمه ،فصله ،اختيار الخاتم والدفع المحدد المرفق .سوف
يتم أخذ مقاس خاتم الطالب بواسطة ممثل الشركة الذي سيقوم بالزيارة خالل فترة تناول األطفال للغداء.

الفعاليات القادمة
الجمعة 1 ،ديسمبر :الموعد النهائي لتقديم طلبات االلتحاق بالمدارس الثانوية
الثالثاء 5 ،ديسمبر6 :رحلة الصف السادس
األربعاء 6 ،ديسمبر6 :رقصة طالب الصف السابع  4:30مسا ًء –  30:7مسا ًء
الخميس 7 ،ديسمبر7 :رقصة طالب الصف السابع  4:30مسا ًء –  30:7مسا ًء
الجمعة 8 ،ديسمبر8 :رقصة طالب الصف الثامن  5:00مسا ًء –  00:8مسا ًء
االثنين 11 ،ديسمبر  -الجمعة 15 ،ديسمبر:
خصومات العطالت لرابطة أولياء األمور والمعلمين (خالل جميع فترات الغداء)
الجمعة 22 ،ديسمبر :يوم  Ugly Sweaterوارتداء المالبس باللونين األحمر واألخضر
ومباراة كرة السلة للعاملين بالمدرسة أمام الطالب

اللجنة التنفيذية لرابطة أولياء األمور والمعلمين للعام 2018-2017
الرئيس
نائب الرئيس
سكرتير التسجيل
مساعد سكرتير التسجيل
أمين الصندوق

Jaime Barresi
Faride Betancur
Anjanie Ramdin
Luisa Valentin
Ivonne Chavez

رابطة أولياء األمور بمدرسة M.S. 137
االجتماع القادم لرابطة أولياء األمور سيعقد يوم

الخميس 21 ،ديسمبر  2017في تمام الساعة  8:30صبا ًحا
مع ورشة عمل أولياء األمور حول مرض الربو
معرض الكتاب
سوف يتم عقد معرض الكتاب السنوي لدينا في مكتبة المدرسة
في التواريخ التالية خالل اليوم الدراسي
وفي يوم الخميس 27 ،أكتوبر خالل جلسات
أولياء األمور والمعلمين.
االثنين 20 ،نوفمبر
الثالثاء 21 ،نوفمبر
األربعاء  22نوفمبر
االثنين 27 ،نوفمبر
الثالثاء 28 ،نوفمبر
األربعاء  29نوفمبر
الخميس 30 ،نوفمبر
الجمعة 1 ،ديسمبر
الرجاء تقديم الدعم للمدرسة من خالل السماح لطفلك
بالشراء في المعرض وقيامك بزيارة المعرض بنفسك
خالل اجتماعات أولياء األمور والمعلمين في  30نوفمبر.2017 ،
األستاذة  ،Schneidأمينة المكتبة ،تبحث عن أولياء أمور
متطوعين للمساعدة في التواريخ السابقة .إذا كنت
مهت ًما ،فالرجاء االتصال بها عبر الهاتف على الرقم الداخلي .4194

)T&I-26975 (Arabic

T&I-26975 (Arabic)

