
America’s School of Heroes 

Middle School 137 M.S. 137Q 

Street Ozone Park, N.Y. 11417 
th

98 15-109 

  )718(659-4594فاكس: ):718(659-0471هاتف

Laura Mastrogiovanniمدير المدرسة ، 

 وكالء المدرسة

 Mark Main Elizabeth Orsini-Fox Michael Potwardski 

Pamela Trincado  Michael Troy  Zoanne Wilkins 
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 2018  فبراير 

    

  

 السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 فبراير

 جمشت جوهرة المولد:

 السوسنالزهرة: 

  عالمات األبراج

 2/18-1/20الدلو: 

 3/20-2/19 الحوت: 

 

 الموقع اإللكتروني للمدرسة

www.Heroesofms137.org 

 

 فبراير هو:

 شهر تاريخ السود

 شهر القلب األمريكي
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 يوم الحرية القومي

  Dolores Connersالمؤلف   2

 

  

 يوم جيرسي لجميع الصفوف

 اليوم القومي للمالبس الحمراء

3  

 

 12 - 9مدرسة السبت  

 

 

 اليوم العالمي للسرطان

4  

 سوبر بول 

 األحد

 

 Rosa Parksيوم ميالد 
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البيع الخيري لحلويات مخبوزة لرابطة أولياء 

 األمور والمعلمين

 خالل جميع فترات الغداء

 

 115مساًء غرفة  2:45فريق قيادة المدرسة 

9 10 

 

 12 - 9برنامج السبت 
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 Lincolnعيد ميالد 

13  

 

 الذكرى األلفية لرقصة يوم الفاالنتين

 مساءً  8 –مساًء  5

 

 

 

 

Mardi Gras 

 الورديارتداء مالبس باللون األحمر أو 14

  

 يوم الصداقة

 أربعاء الرماد

 يوم الفاالنتين

اجتماع رابطة أولياء األمور والمعلمين  15

 صباًحا 8:30

ألولياء صحة القلب ورشة عمل      

 صباًحا 9:00األمور 

 تدرسها 

Empire Blue Cross 

الوطني للتقدم التعليمي اختبارات برنامج التقييم 
(NAEP)تحديد التالميذ( ) 

 

 Susan B. Anthonyعيد ميالد 

16 

 

 

 عطلة منتصف الشتاء

 

 

 

 

 العام القمري الجديد

17 

 

 

 ال يوجد برنامج ليوم السبت

18 

 

 

19 

 عطلة منتصف الشتاء

 

 يوم الرؤساء

20 

 عطلة منتصف الشتاء
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 عطلة منتصف الشتاء

22 

 الشتاءعطلة منتصف 

23 

 عطلة منتصف الشتاء

 

24 

 ال يوجد برنامج ليوم السبت

 

 

25  

 

26  

 

27 

 

28  

 

  

 

Teacher-A-Dial 

 مساعدة مجانية في الواجب المنزلي

 الخميس -االثنين 

4:00-7:00 

1-212-777-3380 

 Lois Avellino-Brunoمنسق شؤون أولياء األمور، 

 المكتب الرئيسي  1203داخلي.  659-0471 (718)

 Lbrunoavellino@schools.nyc.govالبريد اإللكتروني: 

 رابطة أولياء األمور 

 223غرفة   2230داخلي.  659-0471 (718) 

 Jaime Barresiرئيس رابطة أولياء األمور  

 D27Q137PA@schools.nyc.gov 

 

 

 

tel:(718)659-0471
http://www.heroesofms137.org/
mailto:Lbrunoavellino@schools.nyc.gov


  
                                                                                                                                                                

 

 

 

تالميذ التخرج في الصف الثامن مركز معلومات 
 

دوالر يتم دفعها من خالل  100.00رجاًء ال تنس إرسال مستحقات التخرج الخاصة بطفلك التي تبلغ 

. يُرجى كتابة اسم الطفل والصف في أمر America’s School of Heroesأمر دفع فقط إلى مدرسة 

 الدفع.  

 

 األحداث القادمة

 : يوم جيرسي لجميع الصفوف2018فبراير  2

البيع الخيري لحلويات مخبوزة لرابطة أولياء األمور والمعلمين )خالل جميع فترات : 2018فبراير  8

 الغداء(

 مساءً  2:30اجتماع فريق قيادة المدرسة  

 : الذكرى األلفية لرقصة الفاالنتين 2018فبراير  13

 مساءً  8:00 – 5:00

 MS 137: يوم الصداقة في 2018فبراير  14

 صباًحا 8:30أولياء األمور والمعلمين : اجتماع رابطة 2018فبراير  15

 صباًحا 9:00ورشة عمل أولياء األمور 

 : عطلة منتصف الشتاء2018فبراير  25فبراير إلى  16

 فبراير: العودة إلى المدرسة 26

 : اجتماعات أولياء األمور والمعلمين2018مارس  6

 صباًحا 11:30االنصراف: 

 مساءً  2:30 –مساًء  12:30اجتماعات بعد الظهر: 

 مساءً  7:30 –مساًء  4:30اجتماعات المساء: 

 : بدء التوقيت الصيفي2018مارس  11

 صباًحا 8:30مارس: اجتماع رابطة أولياء األمور والمعلمين  15

 ورشة عمل أولياء األمور حول مرض السكري 

 البيع الخيري لحلويات مخبوزة لرابطة أولياء األمور والمعلمين 

 مساءً  6:30وض الموسيقية للمدرسة : العر2018مارس  15

 مساءً  7:00: العروض الموسيقية للمدرسة 2018مارس  16

 : عطلة الربيع2018إبريل،  8 –مارس  30

 

 

 27مجلس التعليم بالمجتمع للمنطقة التعليمية  

 االجتماع الشهري

 2018فبراير  26االثنين، 

MS 202 

138-30 Lafayette Street 

Ozone Park, NY 11417 

 مساءً  7:30مساًء و  6:30

 

 

 

 

 الصحة النفسية والخدمات االجتماعية لشباب مدينة نيويورك

CCNS Wellness Center @ MS137: 0471-659-718   4251داخلي 

 1522-637-800 –اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال في والية نيويورك 

 4673-621-800 -الخط الساخن لإلبالغ عن العنف المنزلي 

 6100-533-212 –الخط الساخن للغذاء والقضاء على الجوع 

 4000-899-718 –الخط الساخن للهجرة )مدينة نيويورك( 

 LifeNet – 800-LIFENET         LifeNet  )3373-298-877 –)اإلسبانية 

 6984-619-212 –الخط الساخن لالجئين 

 2070-474-718 –مركز موارد األسرة 

 www.http.//apahelpcenter.orgمركز المساعدة: 

 

 مواقع ويب الدعم األكاديمي

www.khanacademy.org 

www.brainpop.com 

 Ashbpمعرف المستخدم: 

 Brainpoالمرور: كلمة 

 

 معلومات حول "مسار التلميذ" 

اآلباء األعزاء، يُرجى مالحظة أنه قد تم تسجيل كل طفل عبر اإلنترنت في موقع "مسار التلميذ" وينبغي لكم 

الدخول للحصول على جميع الواجبات المنزلية والمهام ودرجات االختبار وليتسنى لكم التواصل مع معلميهم 

تم تزويدهم أيًضا بكلمات مرور مؤقتة لتستخدموها كآباء في التسجيل على الموقع للحصول  عبر الموقع.  كما

على معلومات بشكل مستمر ومباشر فيما يتعلق بأعمالهم واختباراتهم ومستوى تقدمهم وكذلك للتواصل مع 

شؤون أولياء موظفي المدرسة. في حالة عدم تلقيكم لمعلومات "مسار التلميذ"، فالرجاء االتصال بمنسق 

حيث يجب تسجيل جميع أولياء األمور على  1152األمور على الرقم الداخلي 

WWW.PupilPath.com .في هذه المرحلة في العام الدراسي 

، مارس 16سيعقد مؤتمر أولياء األمور والمعلمين التالي يوم الخميس، 
2017. 

 صباًحا 11.30تمام الساعة االنصراف في 

 مساءً  2:30 –مساًء  12:30جلسة بعد الظهر: 

 مساًء في قاعة االجتماعات 4:00اجتماع رابطة أولياء األمور والمعلمين في الساعة 

 مساًء  7:30 –مساًء  4:30جلسة المساء: 

  يُرجى ضبط التقويم وفقًا لهذا.

 

 أولياء األمور 

الخاصة بطفلكم وأن جميع األوراق الالزمة قد تم  التطعيماتالرجاء التأكد من أنه قد تم تحديث معلومات 

 تقديمها إلى المدرسة.  تلزمنا اإلدارة التعليمية واإلدارة الصحية بمتابعة اإلرشادات.

ميع التالميذ.  إذا لم وجبة الغداء وتقديمها إلى المدرسة من قِبل أولياء أمور جيجب كذلك إكمال استمارات 

تكن قد قدمت االستمارة الخاصة بك حتى اآلن فقد تحصل على استمارة من المدرسة، الرجاء إكمالها 

وإعادتها إلى المدرسة مع طفلك.  يمكن كذلك إكمال االستمارة عبر اإلنترنت على 

nyc.applyforlunch.com. 

 

 

 

 

 

 2018-2017اللجنة التنفيذية للعام 

 Jaime Baressi   الرئيس           

 Faride Betancurنائب الرئيس األول            

 Anjanie Ramdinمساعد السكرتير                     

 Luisa Valentinمساعد السكرتير                     

 Ivonne Chavezأمين الصندوق                             

 

 M.S. 137رابطة أولياء األمور بمدرسة  

 اجتماع هذا الشهر لرابطة أولياء األمور  

 سيعقد يوم  

 صباًحا 8:30في الساعة  2018فبراير  15الخميس،  

 ويعقبه ورشة عمل أولياء األمور حول 

 "صحة القلب"  

 .Empire Blue Cross Blue Shieldتحت رعاية منظمة  

 

 سوف تكون هناك ورشة عمل في الشهر التالي في  

 بعد اجتماع رابطة أولياء األمور والمعلمين 2018مارس  15 

 "."مرض السكريوموضوعها هو  

 

 يمكنك االشتراك في ورشتي العمل هذين عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى

 .Lbrunoavellino@schools.nyc.govمنسق شؤون أولياء األمور على 

 

 موعد اجتماع فريق قيادة المدرسة لشهر فبراير هو  

 .2018فبراير  8الخميس،  

  

 T&I 27398- (Arabic) 

http://www.http./apahelpcenter.org
http://www.khanacademy.org/
http://www.brainpop.com/
http://www.pupilpath.com/
mailto:Lbrunoavellino@schools.nyc.gov

