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পযালিন্ট সকা-অ্রেতলনটি, Lois Avellino-Bruno
(718) 659-0471 এক্সট. 1203 প্রধাি অনফস
ইডমইল: Lbrunoavellino@schools.nyc.gov
পযালিন্ট অ্যাল ার লয়শন
(718) 659-0471 এক্সট. 2230 রুম 223
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D27Q137PA@schools.nyc.gov
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জানুয়ারি
জন্মিারশ: গালনতট
িুল: কালনতশন
িারশরিহ্ন
মকি – 12/22-1/19
কুম্ভিারশ – 1/20-2/19

আপরন রক সিিি পাঠিলয়লছন?
ব্লু কােন
টিকাদাি
এবং
লাঞ্চ ফরম

8 সেে র রনয়ি ইনিিলমশন

অ্নুেহপূিতক শুধুমাত্র মারন অ্েতালিি মাধযলম America’s School of Heroes
িিািি আপনাি ন্তালনি িাইল্ড র রনয়ি রেউ $100.00 পাঠালি ভু ললিন না।
অ্নুেহপূিতক মারন অ্েতালি আপনাি ন্তালনি নাম এিং ক্লা অ্ন্তভুত ক্ত করুন।

আ ন্ন ইলভন্ট মূহ

2017 - 2018 অ্যারিরকউর্টভ সিােত
সপ্রর লেন্ট
প্রথম ভাই সপ্রর লেন্ট
সকা-স লক্রটারি
সকা-স লক্রটারি
সিজািাি

Jaime Baressi
Faride Betancur
Anjanie Ramdin
Luisa Valentin
Ivonne Chavez

M.S. 137 পযালিন্ট অ্যাল ার লয়শন
এই মাল ি পযালিন্ট অ্যাল ার লয়শলনি জনয ভা
অ্নুরিি হলি
জানুয়ারি 18, 2018 িৃহস্পরিিাি @ কাল 8:30
এমপায়াি ব্লু ক্র কিতৃ ক
স্পন্সিকৃি "সে মযালনজলমন্ট"
এি উপি পযালিন্ট ওয়াকতশপর্ট অ্নু িন কিা হলি সে মযালনজলমন্ট
রনলিি ওয়াকতশপর্ট এই পযালিন্ট র রিলজি
অ্ংশ রহল লি পরিকল্পনা কিা হলয়লছ।
িৃহস্পরিিাি, সেব্রুয়ারি, 15, 2018, – হাটত সহলথ
িৃহস্পরিিাি, মািত 15, 2018 – োয়ালির্ট সিাগ
আপরন পযালিন্ট সকা-অ্রেতলনটিলক
ইলমইললি মাধযলম রিনর্ট ওয়াকতশলপি জনয
এই ঠিকানায় lbrunoavellino@schools.nyc.gov
রনিন্ধলনি জনয াইন আপ কিলি পালিন।

জানুয়ারি মাল ি SLT ভার্ট অ্নুরিি হলি
িৃহস্পরিিাি, জানুয়ারি 8, 2018 দুপি
ু 2:30
T&I-27317 (Bengali)

জািুয়ানর 2, 2018: স্কু ডল প্রত্যাবত্ন ি
জািুয়ানর 11, 2018: পুিরায় ছনব ডত্ালা
জািুয়ানর 15, 2018: স্কু ল বন্ধ্
জািুয়ানর 18, 2018: পযাডরন্ট অযান্ড বযাক ডসডলর জিয ডেস মযাডিজডমন্ট ওয়াকনশডপর
সাডে PTA সিা
জািুয়ানর 19, 2018: নসনিয়র টু ইি ডে
জািুয়ানর 22 ও 23, 2018: স্মাইল ডেনন্টস্ট নিনজটিং
জািুয়ানর 23, 2018: অযালডজবরা নরডজন্ট 1:15
ডফব্রুয়ানর 2, 2018: জানসন ডে
ডফব্রুয়ানর 13, 2018: নমডলনিয়ামস িযাডলন্টাইিস ডে েযান্স
ডফব্রুয়ানর 14, 2018: ডেন্ডনশপ ডে
ডফব্রুয়ানর 15, 2018: পযাডরন্টস অযান্ড বযাক ডসডলর জিয হাটন ডহলে ওয়াকনশডপর সাডে
PTA সিা
ডফব্রুয়ানর 16-23, 2018: মধয শীত্কালীি ছু টি

পিিিী রপিামািা রশেক লেলন অ্নুরিি হলি
িৃহস্পরিিাি, মািত 6, 2018.
সশষ হলি কাল 11.30 এ
রিলকল স শন: দুপি
ু 12:30– দুপি
ু 2:30
রিলকল 4:00 এ রমলনায়িলন PTA ভা
ান্ধযকালীন স শন: রিলকল 4:30 – ন্ধযা 7:30
অ্নূেহপূিতক আপনাি কযাললন্ডাি িদানু ালি রিরহ্নি করূন

করমউরনর্ট এেু লকশন কাউরন্সল রেরেক্ট 27
মার ক ভা
স ামিাি, জানুয়ারি 22, 2018
রেরেক্ট 27 অ্রি
82-01 Rockaway Blvd
Ozone Park, N.Y. 11417
ন্ধযা 7:30

NYC িরূণলদি জনয মানর ক স্বাস্থ্য ও ামারজক স িা

CCNS ওডয়লডিস ডসন্টার @ MS137: 718-659-0471 এক্সট. 4251
নশশু নির্নাত্ডির প্রনত্ডবদি NYS – 800-637-1522
পানরবানরক সনহংসত্া হটলাইি – 800-621-4673
খাদয এবং ক্ষু ধা সম্পনকন ত্ হটলাইি – 212-533-6100
অনিবাসী হটলাইি (NYC) – 718-899-4000
লাইফডিট – 800-LIFENET
লাইফডিট(স্প্যানিশ) – 877-298-3373
রািওডয় হটলাইি – 212-619-6984
ফযানমনল নরডসাসন ডসন্টার – 718-474-2070
সহায়ত্া ডকন্দ্র: www.http.//apahelpcenter.org

অ্যাকালেরমক হায়িামূলক ওলয়ি াইট মূহ

www.khanacademy.org
www.brainpop.com
বযবহারকারীর আইনে: Ashbp
পাসওয়ােন: Brainpop

রপউরপল পাথ ইনলিা
মািারপিাগণ, অ্নুেহপূিতক লেয করুন সে প্রলিযক রশশুলক রপউরপল পালথি জনয
অ্নলাইলন রনিরন্ধি কিা হলয়লছ এিং িালদিলক িালদি িারিি কাজ,
অ্যা াইনলমন্ট , সটস্ট সস্কাি সপলি এিং এই াইলটি মাধযলম িালদি রশেকগলণি
ালথ সোগালোগ েমিাি অ্যালি প্রদান কিা হলয়লছ। এছািাও আপনালদিলক
রপিামািা রহল লি রনিরন্ধি কিাি জনয িালদিলক অ্স্থ্ায়ী পা ওয়ােত প্রদান কিা
হলি সেন আপনািা রনিিরিন্নভালি িালদি কালজি িা রি িথয, পিীো অ্েগরি
এিং স ই ালথ স্কু ললি কল কমীলদি ালথ সোগালোগ কিলি পািলিন। আপরন
েরদ রপউরপল পাথ িথয না সপলয় থালকন িাহলল অ্নুেহপূিতক এিট. 1203 এ
পযালিন্ট সকা-অ্রেতলনটলিি ালথ সোগালোগ করুন, কল মািারপিালক

www.pupilpath.com

এ স্কু ল িলষত রনিরন্ধি হওয়া উরিৎ।

মািারপিাগণ
অিুেহপূবনক নিনিত্ করুি ডর্ আপিার সন্তাডির টিকাদাি সম্পন্ন কডরডছি এবং
সকল প্রডয়াজিীয় কাগজপত্র স্কু ডল জমা ডদওয়া হডয়ডছ। নেপাটনডমন্ট অব এেু ডকশি
এবং নেপাটনডমন্ট অফ ডহলে আমাডদরডক নিডদন শিা অিুসরণ করডত্ আডদশ প্রদাি
কডরডছি।
লাঞ্চ ফরমসমূহ প্রডত্যক নশক্ষােীর জিয মাত্া/নপত্া কত্তন ক পূরণ এবং স্কু ডল জমাদািও
বাধযত্ামূলক। আপনি র্নদ আপিার ফরম জমা িা নদডয়ও োডকি ত্াহডল আপনি
আডরকটি ফরম েহণ করডত্ পাডরি, এটি পূরণ করুি এবং আপিার সন্তাডির সাডে
স্কু ডল জমা নদি। ফরমটি অিলাইি nyc.applyforlunch.com এ পূরণ করা
র্াডব।

T&I-27317 (Bengali)

T&I-27317 (Bengali)

