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ڈے الئٹ سیؤنگ وقت کا
اختتام
12

7

منگل

بدھ

بچوں کا تحفظ
اور
اچھی غذائیت
مہینہ

1
گریڈ  7کا تفریحی دورہ  -کوئنز زو

2
گریڈ  7کا تفریحی دورہ  -کوئنز زو

گریڈ  8تصاویر کا دن
All Saints’ Day

گریڈ  8تصاویر کا دن
All Souls’ Day

اسکول بند ہوگا
طلبا کے لیے

19

9
گریڈ  8لنچ پیرئیڈ
اپنے فارمز اور  $یاد رکھیں

20

گریڈ  6کا تصویر کا دن

جمعہ
3

ہائی اسکول والدین کے لیے
ورک شاپ
صبح  9:00بجے تا صبح 9:45

10

26

 27ہائی اسکول والدین کے
لیے ورک شاپ
دوپہر  – 2:30دوپہر 3:25

ضیافت

 Cookie Dough 15سیل کا
اختتام
تمام آرڈر فارمز اور رقم مرکزی
دفتر میں  Ms. Brunoکو دی جانی
چاہیئے۔

14

ذیابیطس کا دن
21

گریڈ  7کا تصویر کا دن

ورچوئل انٹرپرائز  VEJVتفریحی
دورہ
 Mr. Benniciکے ساتھ NY Life
22

 Cookie Doughکے آرڈرز اور
رقم النے کا آخری دن

16

ویٹرنز ڈے
18

17

 PTAاجالس صبح  8:30بجے
 PTAبیک سیل تمام گریڈز
لنچ پیریڈز
گریٹ امیریکن اسموک آوٹ

23

اسکول بند ہوگا

 Elizabeth I - 1558انگلینڈ کی ملکہ
بنیں

24

اسکول بند ہوگا

کتابی میلہ

کتابی میلہ

تھیکس گیونگ

28

کتابی میلہ

29

کتابی میلہ
کتابی میلہ

سینئر ناشتہ
30
برخاستگی صبح  11:30بجے
والدین اساتذہ کانفرنسیں
دوپہر :دوپہر  2:30تا سہ پہر 3:30
شام :شام  4:30تا شام 7:30

کتابی میلہ
سائبر منڈے

4

ونیال کپ کیک ڈے

کتابی میلے کا آغاز
@ PS 253
 CPSEاجالس
Central Avenue 1307
Far Rockaway, NY 11697
شام  6:30بجے کاروبار
شام  7:30بجے عام

ہفتہ

11

شام  5:00تا 7:00
اسکول قیادتی ٹیم دوپہر 2:50
کمرہ 115

قومی پیزا دن
رحمدلی کا عالمی دن

جمعرات

سینئر رنگ ڈے

ابراہیم لنکن کا انتخاب
 th16صدر

 13ہائی اسکول والدین کے
لیے ورک شاپ
دوپہر  – 2:30دوپہر 3:25

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

Tel:(718)659-0471 Fax:(718)659-4594

پیر
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America’s School of Heroes

 25نیویارک بوٹینیکل گارڈنز

ٹرین شو
 22نومبر 2017
سے
 15جنوری2018 ،

بلیک فرائیڈے

براہِ مہربانی اپنے بچے کی
پیش رفت مالحظہ کرنے کے
لیے www.pupilpath.com
پر الگ ان کرنا یاد رکھیں

فرنچ ٹوسٹ ڈے

)T&I-26975 (Urdu

 PTA 2018-2017ایگزیکیوٹو بورڈ
صدر
نائب صدر
ریکارڈنگ سیکرٹیری
معاون ریکارڈنگ سیکرٹیری
خزانچی

Jaime Baressi
Faride Betancur
Anjanie Ramdin
Luisa Valentin
Ivonne Chavez

انجمن والدین
M.S. 137
ِ

والدین اساتذہ کی انجمن کا اگال اجالس منعقد ہوگا
جمعرات 21 ،دسمبر 2017 ،صبح  8:30بجے
والدین کے لیے دمہ پر ایک ورکشاپ کے ساتھ
کتابی میلہ

ہمارا ساالنہ کتابی میلہ ہماری اسکول الئبریری میں ذیل کی تواریخ میں تمام اسکول دن کے دوران ہوگا
اور جمعرات  27اکتوبر کو دونوں والدین اساتذہ سیشنز کے دوران
پیر 20 ،نومبر
منگل 21 ،نومبر
بدھ 22 ،نومبر
پیر 27 ،نومبر
منگل 28 ،نومبر
بدھ 29 ،نومبر
جمعرات 30 ،نومبر
جمعہ 1 ،دسمبر
برائے مہربانی اپنے بچے کو کچھ خریدنے کی اجازت دے کر ہمارے اسکول کی اعانت کریں
اور ممکن ہو تو 30نومبر 2017 ،کو والدین اساتذہ کی کانفرنس کے دوران وہاں خود جاکر
ہماری اسکول الئبریرین ،Ms. Schneid،مذکورہ باال تواریخ میں مدد کے لیے والدین رضاکاران
کی تالش میں ہیں  .اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں برا ِہ مہربانی ان سے ایکسٹنشن  4194پر رابطہ کریں۔

ہائی اسکول کی معلومات
والدین کی ہائی اسکول درخواست دہی اور داخلوں کے طریق کار کو سمجھنے میں مدد کے لیے،
گریڈ  8کے رہنما مشیران اور والدین ربط دہندہ کے ساتھ والدین کے لیے تین ورکشاپس شیڈول
کی گئی ہیں۔ یہ ورکشاپس یہ سجمھنے میں مدد کریں گی کہ اپنے بچے کے لیے مناسب اسکول
کس طرح من تخب کریں اور درخواست کو موزوں طریقے سے مکمل کرنے کے اقدامات کی
وضاحت کریں گی۔ برا ِہ مہربانی آنے سے پہلے اپنے بچے کی درخواست پر مت لکھیں؛ آپ ایک
کاپی بنا سکتے ہیں یا ہم آپکے لیے ایک بنا دیں گے تاکہ آپ اس پر لکھ سکیں جب تک کہ آپ
اپنے انتخابات کو حتمی شکل نہ دیے لیں۔
صبح  9:00بجے تا صبح 9:45
جمعہ 3 ،نومبر
دوپہر  2:30تا سہ پہر 3:25
پیر 13 ،نومبر
دوپہر  2:30تا سہ پہر 3:25
پیر 27 ،نومبر
گریڈ  8سینئر معلومات
برا ِہ مہربانی اپنے بچے کے  $100.00سینئر واجبات واجب االدا بذریعہ منی آرڈر اور
 America’s School of Heroesکے نام بھیجنا یاد رکھیں۔ براہ کرم منی آرڈر پر
اپنے بچے کا نام اور کالس لکھنا یاد رکھیں۔ سینئر واجبات سند یافتگی ،سندیافتگی کے کیپ اور
گاون ،ڈپلومہ کیس ،آپکے بچے کی تصویر کے ساتھ ساالنہ کتاب ،سینئر شرٹ اور سینئر فیلڈ ڈے
کی ادائیگی کرتے ہیں۔ یہ تصویر کے دن کی تصاویر ،سینئر ٹرپ یا سینٹر ڈانس کے لیے ادائیگی
نہیں کرتا ہے۔
گریڈ  8رنگ ڈے
جمعرات 9 ،نومبر2017 ،

برا ِہ مہربانی یقینی بنائیں کہ اپکے بچے نے لفافے کو اپنے نام ،کالس ،انگوٹھی کا انتخاب کے
ساتھ مکمل کرلیا ہے اور درست ادائیگی ملفوف ہے۔ طلبا کی انگوٹھی کے سائز کے لیے کمپنی
کے نمائندے پیمائش کریں گے جو آپکے بچے کے لنچ پیرئیڈ کے دوران آئیں گے۔
مستقبل کی تقریبات
جمعہ 1 ،دسمبر :ہائی اسکول کی درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ
منگل 5 ،دسمبر :گریڈ  6کا تفریحی دورہ
بدھ 6 ،دسمبر :گریڈ  6ڈانس شام  4:30تا شام 7:30
جمعرات 7 ،دسمبر :گریڈ  7ڈانس شام  4:30تا شام 7:30
جمعہ 8 ،دسمبر :گریڈ  8ڈانس شام  5:00تا شام 8:00
پیر 11 ،دسمبر – جمعہ ،دسمبر
 PTAہولی ڈے سیل (تمام لنچ پیریڈز کے دوران)
جمعہ 22 ،دسمبر :بدنما سوئیٹر پہنے کا دن اور الل اور سبز رنگ پہنیں
اور عملہ بمقابلہ طلبا باسکٹ بال گیم

نیویارک شہر نوجوانان کے لیے صحتی اور سماجی خدمات

ext. 4251 718-659-0471CCNS Wellness Center @ MS137:

نیویارک ریاست بچے پر زیادتی کی رپورٹ کے لیے – 1522-637-800
گھریلو تشدد ہاٹ الئن –621-800-4673
کھانا اور بھوک ہاٹ الئن – 6100-533-212
نقل وطنی ہاٹ الئن (نیویارک شہر) – 718-899-4000
(LifeNet – 800-LIFENETہسپانوی) – 877-298-3373
LifeNet
گھر سے بھاگنے والے بچوں کے لیے ہاٹ الئن 212-619-6984
خاندانی وسائل مرکز – 474-718-2070
امدادی مرکزwww.http.//apahelpcenter.org :
تعلیمی اعانت ویب سائٹس
www.khanacademy.org
www.brainpop.com
صارف آئی ڈیAshbp :
پاس ورڈBrainpop :
تصاویر کے دن کی معلومات
گریڈ 8
گریڈ  8کے لیے تصویر کے دن  1اور  2نومبر ہیں۔ طلبا کو ضابطہ لباس کے مطابق
لباس پہننا چاہئیے (سفید کالر والی شرٹس اور کالی پینٹ ،جم شرٹس نہ پہنیں) تصاویر کیپ
اور گاون میں لی جائیں گی اور ساتھ ہی ڈریس کوڈ میں۔ طلبا کو مطلع کردیا جائے گا کہ
انکی تصاویر کس دن لی جائیں گی۔
گریڈز  6اور 7
گریڈ  6کے لیے تصاویر کا دن اور گریڈ  8کے لیے دوبارہ تصاویر کا دن پیر 20 ،نومبر
ہوگا۔ گریڈ  7کے لیے تصاویر کا دن منگل 21 ،نومبر ہوگا۔ کالسوں کو کئی دن پہلے مطلع
کردیا جائے گا کہ انکی تصاویر کس دن لی جائیں گی۔ برا ِہ مہربانی
برائے مہربانی یقینی بنائیں کہ آپکا بچہ اسکول موزوں ڈریس کوڈ کے ساتھ ملبوس آئے،
کالی پینٹس اور سفید کالر والی شرٹ ورنہ انکی تصاویر نہیں لی جائیں گی۔ اگر شیڈول
کردہ دن آپکے بچے کا جم ہے تو انہیں تبدیل کرنے کے لیے جم شرٹ انکے بُک بیگ میں
بھیجیں۔
bag to change into.غیرحاضر ہونے والے طلبا تالفی والے دن
 11جنوری 2018 ،کو صرف انفرادی تصاویر لے سکیں گے (کالس تصویر نہیں)۔
***تمام طلبا کو تصاویر والے دن اپنے مکمل کردہ لفافہ النا چاہیئے اور اسے برا ِہ راست
فوٹوگرافر کو دے دیں۔

)T&I-26975 (Urdu

T&I-26975 (Urdu)

