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اتوار

پیر

4

بدھ

منگل

اسکول کی ویب سائٹ

جمعرات

1

فروری:

فروری
پیدائشی پتھر یاقوت
پھول :آئرس
برجی عالمات
برج دلو18/2-20/1 :
برج حوت20/-19/2 :

Laura Mastrogiovanni, Principal
Assistant Principals
Mark Main Elizabeth Orsini-Fox Michael Potwardski
Pamela Trincado Michael Troy Zoanne Wilkins

 Dolores Conners 2مصنف

یوم قومی آزادی
6

3

ہفتہ اسکول  9جون12 ،

8

7

جرسی ڈے تمام گریڈز
قومی سرخ رنگ پہننے کا دن
9

سوپربال
اتوار

سرطان کا عالمی دن
10

 PTAبیک سیل
تمام لنچ پیرئیڈ

ہفتہ اسکول  9جون12 ،

 SLTدوپہر  2:45کمرہ 115

 Rosa Parksڈے
11

جمعہ

سیاہ فام افراد کی تاریخ کا مہینہ ہے
امریکی دل کا مہینہ ہے

www.Heroesofms137.org

5

ہفتہ

12

13

لنکن کی سالگرہ

مارڈی گراس

19

20

 14الل یا گالبی پہننے کا دن
جمعہ
میلینیم ویلنٹائنز دن کا رقص
شام  5سے رات 8بجے تک

 PTA 15اجالس صبح  8:30بجے

17

16

والدین کی دل کی صحت

Workshop 9:00AM

سنچیر کوئی پروگرام نہیں

وسط سرما کی تعطیالت

سہولت کار
ایمپائر بلو کروس

 NAEPامتحان (منتخب طلبا)

18

وسط سرما کی تعطیالت

یوم دوستی
ایش بدھ
یوم ولینٹائن

 Susan B Anthonyسالگرہ

قمری نیا سال

21

22

23

وسط سرما کی تعطیالت

وسط سرما کی تعطیالت

وسط سرما کی تعطیالت

e Zoanne Wilkins
Michael Troy
Michael Potwardski
24

وسط سرما کی تعطیالت

سنچیر کوئی پروگرام نہیں

یوم صدر
25

26

27

28

ڈائل-اے-ٹیچر

ہوم ورک میں مفت مدد
پیر – جمعرات
شام  4تا 7
1-212-777-3380

گریڈ  8معلومات مرکز
برائے کرم اپنے بچے کے سینئیر کے واجبات 100۔ $00صرف بذریعہ منی آڈر اور بنام
امریکن اسکول آف ہیروز ارسال کیجئیے۔ براہ کرم ترتیب میں اپنے بچے کے نام اور کالس کو
شامل کرنا یاد رکھیں۔

آنے والی تقریبات

س انتظامیہ
 2017-2018کی مجل ِ

صدر
اول نائب صدر
ساتھی سیکریٹری
ساتھی سیکریٹری
خزانچی

Jaime Baressi
Faride Betancur
Anjanie Ramdin
Luisa Valentin
Ivonne Chavez

انجمن والدین
M.S 137
ِ

انجم ِن والدین کا اس مہینے کا اجالس
اس تاریخ کو ہو گا۔
جمعرات 15 ،فروری 2018 ،صبح  8:30بجے
اسکے بعد والدین کی ورکشاپ اس عنوان پر ہو گی۔
"دل کی صحت "
اسے ایمپائر بلو کروس کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
اگلے مہینے ایک ورکشاپ منعقد ہو گی
 15مارچ 2018 ،جسکے بعد  PTAاجالس ہوگا۔
اس کا عنوان ہو گا "ذیابیطس کی بیماری"
آپ ای میل کرکے ان دونوں ورکشاپس میں حصہ لے سکتےہیں
والدین رابطہ کار Lbrunoavellino@schools.nyc.gov.
فروری میں  SLTاجالس اس دن منعقد ہوگا
جمعرات  8فروری2018 ،
)T&I-27398 (Urdu

 2فروری 2018 ،جرسی ڈے تمام گریڈز
 8فروری PTA 2018 ،بیک سیل (تمام لنچ پیرئیڈذ)
 SLTاجالس دوپہر  2:30بجے
 13فروری  2018جمعہ ویلنٹائن دن کا رقص
شام  5:00سےرات  8:00بجے
 14فروری 2018 ،یوم دوستی  MS 137پر
 15فروری PTA 2018 ،اجالس صبح  8:30بجے
والدین کی ورکشاپ صبح  9:30بجے
 16فروری 25-فروری :2018 ،وسط سرما کی تعطیالت
 26فروری :اسکول واپسی
 6مارچ 2018 ،والدین اساتذہ کانفرنسیں
چھٹی :صبح 11:30
دوپہر کی کانفرنسیں :دوپہر  12:30تا  2:30بجے
شام کی کانفرنسیں :دوپہر  4:30تا  7:30بجے
 11مارچ 2018 ،ڈے الئٹ سیوینگز اوقات کا آغاز
 15مارچ PTA :اجالس صبح  8:30بجے
ذیابیطس پر والدین کی ورکشاپ
 PTAبیک سیل
 15مارچ 2018 ،اسکول موسیقی شام 6:30
 16مارچ 2018 ،اسکول موسیقی شام 6:30
موسم بہار تعطیالت
 30مارچ  8 -اپریل2018 ،
ِ

اجتمائی تعلیمی کونسل ضلع 27
ماہانہ اجالس
پیر 26 ،فروری2018 ،
MS 202
138-30 Lafayette Street
Ozone Park, NY 11417
شام  6:30تا رات  7:30بجے

نیویارک شہر نوجوانان کے لیے ذہنی اور سماجی صحت کی خدمات
CCNS Wellness Center @ MS137CCNS Wellness Center @ MS137:
. 4251توسیع 718-659-0471

نیویارک ریاست بچے پر زیادتی کی رپورٹ کے لیے – 800-637-1522
گھریلو تشدد ہاٹ الئن –800-621-4673
کھانا اور بھوک ہاٹ الئن – 212-533-6100
نقل وطنی ہاٹ الئن (نیویارک شہر) – 718-899-4000
الئف نیٹ – – 800-LIFENETالئف نیٹ (ہسپانوی) – 877-298-3373
گھر سے بھاگنے والوں کی ہاٹ الئن – 212-619-6984
خاندانی وسائل مرکز – 718-474-2070
امدادی مرکزwww.http.//apahelpcenter.org :

تعلیمی اعانت ویب سائٹس
www.khanacademy.org
www.brainpop.com
صارف آئی ڈیAshbp :
پاس ورڈBrainpo :
پیوپل پاتھ ( )Pupil Pathکے بارے میں معلومات
والدین برائے کرم متوجہ ہوں کہ ہر بچہ آن الئن پیوپل پاتھ میں درج ہو گیا ہے اور اسکی اپنے ہوم
ورک ،دئیے گئے کام ،امتحان کے نتائج تک رسائی ہو گئی ہو گی اور اس سائٹ کے ذریعے اپنے
اساتذہ سے رابطے میں ہوگا۔ ان کو آپ کے لئیے بھی وقتی پاس ورڈ دیا گیا ہے تاکہ آپ بحیثیت
والدین درج ہوں تاکہ انکے کام ،امتحانات ،پیشرفت سے متعلق معلومات ملتی رہیں اور اسکول عملے
سے رابطے میں رہیں۔ اگر آپ کو پیوپل پاتھ کی معلومات موصول نہیں ہوئی ہیں تو برائے کرم والدین
رابطہ کار سے توسیع  1152پر رابطہ کریں کیونکہ تمام والدین کا اندراج
 WWW.PupilPath.comاسکول سال کے اس مرحلے پر ہو جانا چاہئیے.
اگلی والدین اساتذہ کانفرنس جمعرات  16مارچ 2018 ،کو منعقد ہوگی
چھٹی صبح  11:20بجے ہو گی۔
دوپہر کا دورانیہ :دوپہر  12:30تا  2:30بجے
 PTAاجالس سہ پہر  4:00آڈیٹوریم میں
شام کا دورانیہ :شام  4:30سے  6:30بجے
برائے مہربانی اپنے کیلنڈر پر اس کے مطابق نشان لگالیں۔

والدین
برائے کرم اس کو یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے کو حفاظتی ٹیکے برابر لگ رہے ہیں اور اس سے
متعلق دستاویزات اسکول میں جمع کرا دی گئی ہیں۔ محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت ہمیں اس کا پابند
کرتا ہے کہ ان راہنما اصولوں پر عمل کریں۔
لنچ فارمز ہر بچے کے لئیے والدین کو اسے مکمل کرکے جمع کرانا ضروری ہے اگر آپ نے ابتک
اسے جمع نہیں کرایا ہے تو آپ اسکول سے فارم حاصل کرکے اسے مکمل کریں اور اپنے بچے کے
ہاتھوں اسکول کو واپس کریں۔ اس فارم کو ان الئن بھی بھرا جا سکتا ہے
nyc.applyforlunch.com

