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7 সেভের বিপ – কুইন্স বিব়িোখানা

7 সেভের বিপ – কুইন্স বিব়িোখানা
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সে

ঞ্চভের মে সশষ

12

শবনিার
4

H.S. শপতামাতার জিয ওয়ার্কিপ
সর্াল 9:00 – সর্াল 9:45

8ম সেভের বপকিার সে
অল স াল

সে
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ব বনের বরিং সে

9

11
েযাবনলা কাপভকক সে

8 সেভের লাভঞ্চর মে
আপনার ফরম এিিং $ মভন রাখভিন

সোজ

Abraham Lincoln

বিভকল 5:00 –

16 িম সেব ভেভন্ট বনিবাবিি হে।
13 H.S. পযারররের জিয ওয়ার্ক িপ
দুপুর 2:30 – শিরর্ল 3:25

শুক্রিার
3

8 সেভের বপকিার সে

স্কু ল িন্ধ

7

িৃহস্পবিিার

1

বশক্ষার্থীভির জনয

বিভনর আভলা

পযাভরন্ট সকা-অবেবভনটর, Lois Avellino-Bruno
(718) 659-0471 এক্সট. 1203 প্রধাি অশিস
ইরমইল: Lbrunoavellino@schools.nyc.gov
পযাভরন্ট অযাভ াব ভেশন
(718) 659-0471 এক্সট. 2230 র্ক্ষ 223
PA ডপ্রশসরেে Jaime Barresi
D27Q137PA@schools.nyc.gov

SLT িুপর
ু 2:50
15 কুবক েভফর বিক্রে সশষ

14

ন্ধযা 7:00

কক্ষ 115

16

17

PTA বমটিিং

ি অেবার ফরম এিিং অর্থব েধান

সেভটরান্স সে
18

কাল 8:30

অবফভ Ms. Bruno এর বনকট
অিশযই হস্তান্তর করভি হভি।
নযাশনাল বপৎজা সে

19

ওোর্ল্ব কাইন্ডভন সে

োোভিটি

সে

20 6 সেভের বপকিার সে

21 7 সেভের বপকিার সে

োিুব োল এন্টারোইজ VEJV বিপ
NY লাইফ উইর্থ Mr. Bennici এ।
22

PTA সিক স ল

কল সেভের বিক্রে

লাভঞ্চর

মে

সেট অযাভমবরকান সমাকআউট
23

স্কু ল িন্ধ

1558 - Elizabeth আবম ইিংলযান্ড এর
রাণী হভেবিলাম।

24

স্কু ল িন্ধ

25 NY সিাটাবনকযাল গাভেবন

সিন সশা

িই সমলা শুরু
CEC বমটিিং @ PS 253
1307 Central Avenue
Far Rockaway, NY 11697
ন্ধযা 6:30 বিজভন

সশষ বিভন কুবক েভফর অেবার
এিিং অর্থব বনভে আ া

7:30 পািবলক

নভেম্বর 22, 2017
সর্থভক

িই সমলা

িই সমলা
থযাাংর্স শিশ াং ডে

26

27

H.S. পযারররের জিয ওয়ার্ক িপ

28

িই সমলা

30

29

দুপুর 2:30 – শিরর্ল 3:25

ব বনের সেকফাস্ট
িু টির মে কাল 11:30

পযাভরন্ট টিিার কনফাভরন্স

িই সমলা

িই সমলা

বিভকল: িুপর
ু 12:30 – িুপর
ু 2:30
ন্ধযা: িুপর
ু 4:30 – িুপর
ু 7:30

াইিার মানভে
T&I-26975 (Bengali)

সফ্রঞ্চ সটাস্ট সে

জানু 15, 2018

ব্লাক ফ্রাইভে

িই সমলা

আপনার ন্তাভনর উন্নবি যািাই
করভি অনুেহপূিবক
www.pupilpath.com সি লগ ইন
করভি
েু লভিন না।

হাই স্কু রলর তথয

2017 - 2018 PTA এবিবকউটিে সিােব
ডপ্রশসরেে
াইস ডপ্রশসরেে
ডরর্শেকাং ডসরেটারী
সহ-ডরর্শেকাং ডসরেটারী
ডেজারার

Jaime Barresi
Faride Betancur
Anjanie Ramdin
Luisa Valentin
Ivonne Chavez

হাই স্কু ল আভিিন এিিং েবিব েবক্রো িুঝভি বপিামািাভির হােিা করার জনয 8
সেভের গাইভেন্স কাউভন্সলর এিিং পযাভরন্ট সকা-অবেবভনটভরর ভঙ্গ বিনটি পযাভরন্ট
ওোকবশভপর মে ূবি বনধব ারণ করা হভেভি। আপনার ন্তাভনর জনয ঠিক স্কু লগুবল
কীোভি বনিব ািন করভিন িা িুঝভি এই কল ওোকবশপ আপনাভক াহাযয করভি এিিং
আভিিনটি ঠিকোভি ম্পূণব করার জনয পিভক্ষপগুবল িযাখযা করভি। আ ার পূভিব
অনুেহপূিবক আপনার ন্তাভনর আভিিনপত্রটিভি বলখভিন না; আপনার পিন্দ বনিব ািন না
করা পযব ন্ত সলখার জনয আপবন একটি েবিবলবপ তিবর করভি পাভরন িা আমরা আপনার
জনয একটি তিবর করি।
শুক্রিার, নভেম্বর 3
কাল 9:00 – কাল 9:45
স ামিার, নভেম্বর 13
িুপর
ু 2:30 – বিভকল 3:25
স ামিার, নভেম্বর 27
িুপর
ু 2:30 – বিভকল 3:25

8 সেভের ব বনেভির ির্থয

M.S. 137 পযাভরন্ট অযাভ াব ভেশন
পযাভরন্ট টিিার অযাভ াব ভেশভনর পরিিী ো
অনুবিি হভি
িৃহস্পবিিার, বেভ ম্বর 21, 2017 কাল 8:30 এ
অযাজমার উপর একটি পযাভরন্ট ওোকবশপ

িই সমলা

স্কু ল শদরির শিরনাক্ত তাশররে এিাং িৃহস্পশতিার, অরটাির 27 তাশররে
পযাররে টিচার ডসিি চলার্ালীি সমরয় স্কু ল
লাইরেশররত আমারদর িাশষকর্ িইরমলা
অিুশিত হরি।
ডসামিার, ির ম্বর 20
মঙ্গলিার, ির ম্বর 21
িুধিার, ির ম্বর 22
ডসামিার, ির ম্বর 27
মঙ্গলিার, ির ম্বর 28
িুধিার, ির ম্বর 29
িৃহস্পশতিার, ির ম্বর 30
শুেিার, শেরসম্বর 1
ির ম্বর 30, 2017 পযাররে টিচার র্িিাররন্স চলার্ালীি সমরয় ডমলায় েয় র্ররত
এিাং সম্ভিত ডসোরি আপিার শিরজ শ শজট র্ররত আপিার সন্তািরর্ অিুমশত প্রদারির
মাধযরম অিুগ্রহপূির্
ক আমারদর স্কু লরর্ সহায়তা র্রুি।
Ms. Schneid, আমারদর স্কু ল লাইরেশরয়াি, উপরর তাশরেগুশলরত পযাররে ডেচ্ছারসির্রদর
সহায়তা র্রার জিয সরচি র্ররে। যশদ আপশি আগ্রহী হি, তাহরল অিুগ্রহপূির্
ক শিস্তাশরত
জািরত ডিাি র্রুি 4194।

T&I-26975 (Bengali)

অনুেহপূিবক আপনার ন্তাভনর ব বনের বেউ $100.00 পাঠাভি মভন রাখভিন শুধুমাত্র
মাবন অেবার দ্বারা েিানভযাগয এিিং America’s School of Heroes এর িরাির
পাঠাভিন। অনুেহপূিবক মাবন অেবাভর আপনার ন্তাভনর নাম এিিং ক্লা অন্তেুব ক্ত করুন।
ব বনের বেউ েযাজুভেশন, েযাজুভেশন কযাপ এিিং গাউন, বেভলামা সক , আপনার
ন্তাভনর িবি হ ইোরিুক, ব বনের শাটব এিিং ব বনের বফর্ল্ সে কোর কভর। এটি
বপকিার সে ফভটা , ব বনের বিপ অর্থিা ব বনের েযাভন্সর জনয পবরভশাধ কভর না ।

8 ডগ্ররের শরাং ডে
িৃহস্পশতিার, ির ম্বর 09, 2017
অিুগ্রহপূিকর্ শিশিত র্ররিি ডয আপিার সন্তাি তার িাম, ক্লাস, শরাং শিিকাচি এিাং সঠির্
ডপরমরের সাংযুশক্তর মাধযরম তার োম সম্পন্ন র্ররে। শিক্ষাথীরদর শরাং এর আর্ার
পশরমাপ র্রা হরি ডর্াম্পাশির প্রশতশিশধ র্তৃক র্ যারা আপিার সন্তারির লাঞ্চ চলার্ালীি
সমরয় শ শজট র্ররি।

আ ন্ন ইভেন্ট মূহ
শুেিার, শেরসম্বর 1: হাই স্কু ল আরিদরির শিশদক ি তাশরে
মঙ্গলিার, বেভ ম্বর 5: 6 সেভের বিপ
িুধিার, বেভ ম্বর 6: 6 সেভের েযান্স বিভকল 4:30 – ন্ধযা 7:30
িৃহস্পবিিার, বেভ ম্বর 7: 7িম সেভের েযান্স বিভকল 4:30 – ন্ধযা 7:30
শুক্রিার, বেভ ম্বর 8: 8 সেভের েযান্স বিভকল 5:00 – রাি 8:00
স ামিার, বেভ ম্বর 11 - শুক্রিার, বেভ ম্বর 15:
PTA হবলভে স ল ( কল লাঞ্চ মভের মভধয)
শুক্রিার, বেভ ম্বর 22: আগবল স াভেটার সে অযান্ড ওেযার সরে অযান্ড েীন
এিা়িাও কমী িনাম বশক্ষার্থীর িাভস্কটিল সগম

NYC তরুণরদর জিয মািশসর্ োস্থ্য ও সামাশজর্ ডসিাসমূহ

CCNS Wellness Center @ MS137: 718-659-0471 এক্সট. 4251
শিশু দুিযক িহার প্রশতরিদি NYS – 800-637-1522
পাশরিাশরর্ সশহাংসতা হটলাইি – 800-621-4673
ক্ষু ধা এিাং োদয সম্পশর্ক ত হটলাইি – 212-533-6100
অশ িাসি হটলাইি (NYC) – 718-899-4000
LifeNet – 800-LIFENET
LifeNet(স্পযাশিি) – 877-298-3373
রািওরয় হটলাইি – 212-619-6984
িযাশমশল শররসাসক ডসোর – 718-474-2070
ডহল্প ডসোর: www.http.//apahelpcenter.org

অযার্ারেশমর্ সহায়তামূলর্ ওরয়িসাইটসমূহ

www.khanacademy.org
www.brainpop.com
িযিহারর্ারীর আইশে: Ashbp
পাসওয়ােক: Brainpop

শপর্চার ডে এর তথয
8 ডগ্রে
1মএিাং 2য় ির ম্বরর 8 ডগ্ররের শিক্ষাথীরদর জিয শপর্চার ডে। শিক্ষাথীরদর
অিিযই ডেস ডর্াে পশরশহত থার্রত হরি (সাদা ররের িাটক এিাং শিনাাংি
র্ারলা হরি, ডর্ারিা শজরমর িাটক চলরি িা।) টু শপ এিাং িাউি এর সারথ েশি
ডতালা হরি
ডসই সারথ ডেস ডর্ারে ক্লারসর েশিও ডতালা হরি। ডর্াি শদি তারদর েশি
ডতালা হরি তা শিক্ষাথীরদর অিশহত র্রা হরি।
6 এিাং 7 ডগ্রে
6 ডগ্ররের জিয শপর্চার ডে এিাং ডসামিার, ির ম্বর 20 তাশররে 8
ডগ্ররের জিয পুিরায় েশি ডতালা শদিস অিুশিত হরি। মঙ্গলিার, ির ম্বর
21 তাশররে 7 ডগ্ররের জিয শপর্চার ডে শুরু হরি। ডর্াি শদি তারদর
েশি ডতালা হরি তা ক্লাসগুরলারর্ ডিি র্রয়র্ শদি আরিই জাশিরয় ডদয়া
হরি। অিুগ্রহপূিকর্
শিশিত র্রুি ডয আপিার সন্তাি যথাযথ ডেস ডর্ারে স্কু রল আসরি, র্ারলা
পযাে এিাং সাদা ররের িাটক এর িযশতেম হরল তারা েশি তু লরত পাররি
িা। যশদ আপিার শিশুর শিধকাশরত শদরি শজম থারর্ তাহরল ডপািার্
পশরিতক রির জিয অিুগ্রহপূিকর্
তারদর িইরয়র িযারি শজম িাটক শিরয় আসরত িলরিি। ডমর্ আপ ডে
জািুয়াশর 11, 2018 ডত অিুপশস্থ্ত শিক্ষাথীরা শুধুমাত্র িযশক্তিত েশি
তু লরত পাররি (ক্লারসর েশি িয়)।
***সর্ল শিক্ষাথীরর্ অিিযই তারদর শপর্চার ডে এর সম্পূণক েশির োম
শিরয় আসরত হরি এিাং সরাসশর িরটাগ্রািাররর্ শদরত হরি***।

T&I-26975 (Bengali)

