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سنیچر اسکول
صبح  9:00سے دوپہر 12:00
بجے

www.Heroesofms137.org

خوش آمدید
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گریڈ  7کا تفریحی دورہ موویز

 Flynnفلِن دورہ
کالسیں 308 310 & 314
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جنوری کالج شناسائی دن
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 Flynnفلِن دورہ
کالسیں 302 & 229
 SLTاجالس  -دوپہر  2:30بجے.

دوبارہ تصویر لینے کا دن
اسکول بند ہوگا
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 8 19گریڈ  Twin Dayدوہرا دن
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سنیچر اسکول
صبح  9:00سے دوپہر  12:00بجے

PTA

اجالس صبح  8:30بجے.
بیک سیلز
والدین ورکشاپ صبح  9:00بجے.
ذہنی دباو پر قابو پانا؛

قومی پوپ کورن دن

ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ڈے
21

22

29

ضلعی دفتر
 CECاجالس
Rockaway Boulevard 82-01
رات  7:30بجے
Ozone Park, NY
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 SMILEدانتوں کے ڈاکٹر کی آمد
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 SMILEدانتوں کے ڈاکٹر کی آمد
الجبرا  1ریجنٹس
دوپہر  1:15بجے.
قومی پائی دن
31

26

25

مصنف کی آمد
Marion Blumenthal Lazan
الئیبریری میں
 3 & 4پیرئیڈز

آنکھوں کی نگہداشت
اور
قومی خون ہدیہ کنندہ مہینہ

جنوری
پیدائشی پتھر :یاقوت
پھول :کارنیشن
برجی عالمات
برج جدی 1/19-12/22
برج لود – 2/19-1/20

27

سنیچر اسکول
صبح  9:00سے دوپہر  12:00بجے

کیا آپ واپس آچکے ہیں؟
نیال کارڈز
مدافعتی ٹیکے
اور
لنچ فارمز

نیویارک شہر نوجوانان کے لیے صحتی اور سماجی خدمات
 718-659-0471CCNS Wellness Center @ MS137:توسیح4251 .
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
میاجرین ہاٹ الئن (نیویارک شہر) – 718-899-4000
(LifeNet – 800-LIFENET LifeNetہسپانوی) – 877-298-3373
گھر سے بھاگنے والے بچوں 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 ورڈBrainpop :
پیوپل پاتھ ( )Pupil Pathمعلومات
والدین برا ِہ مہربانی متوجہ ہوں کہ آپ کا بچہ پیوپل پاتھ میں آن الئن درج کر لیا
گیا ہے اور اسکی رسائی اپنے ہوم ورک ،دیئے گئے کام ،امتھانی اسکور تک ہو
سکے گی۔ اور اس سائٹ کی مدد سے اپنے اساتذہ سے رابطی کر سکے گا۔ انہیں
آپکے کیلئیے بھی عارضی پاس ورڈ دے دیا گیا ہے تاکہ آپ والدین کی حیثیت سے
سائٹ پر اندراج کرئیں تاکہ آپکو انکے بارے میں مستقل ہوم ورک ،امتحانات اور
پیشرفت کی آگایہ ہو سکے اور تمام اسکول عملے سے رابطے میں رہ سکیں۔ گر
آپکو پیوپل پاتھ معلومات موصول نہیں ہوئی ہیں تو اولدین رابطہ کار سے توسیح
 1203پر رابطہ کریں کیونکہ تمام والدین ککا اندراج ہو جانا چاہئیے
 www.pupilpath.comاسکول سال میں اسوقت.تک
والدین:
برائے مہربانی اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپکے بچے کو اب تک کے مدافعتی
ٹیکے لگ چکے ہوں اور اس سے متعلق کاغذات اسکول میں جمع ہو چکے ہوں۔
محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت نے ہمیں ذیل کی ہدایات پر ضروری عمل کرنے کی
تاکید کی ہے۔
لنچ فارمز کو بھی مکمل کرکے جمع کرانا والدین کو ہر بچے کیلئیے ضروری ہے
اگر آپ نے ابھی تک اپنا فارم جمع نہیں کرایا ہے تو اسکول سے فارم لیکر مکمل
کیجئیے اور اپنے بچے کے ساتھ اسکول کو واپس کیجئیے۔ اس فارم کو آن الئن
بھی بھرا جا سکتا ہے۔nyc.applyforlunch.com

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 کے نام اور کالس لکھنا یاد رکھیں۔

مستقبل کی تقریبات
 2جنوری 2018 ،کو اسکول واپسی
 11جنوری۔  :2018دوبارہ تصویر لینے کا دن
 15جنوری :2018 ،اسکول بند ہوگا
 18جنوری  :2018والدین ورک شاپ برائے ذہنی دباؤ دیکھ بھال اور بیک
سیل
 19جنوری  :2018سینئیرز دوہرا دن
 23 & 22جنوری SMILE :2018 ،دانتوں کے ڈاکٹر کی آمد
 23جنوری :2018الجبرا ریجنٹس AM 1:15
 2فروری  :2018جرسی ڈے
 13فروری :2018ملینیم کا ویلنٹائنز ڈے رقص
 14فروری  :2018دوستی کا دن
 15فروری 2018 ،والدین ورک شاپ برائے ذہنی دباؤ دیکھ بھال اور بیک
سیل
 16-23فروری :2018 ،وسط سرما کی تعطیالت
اگلی والدین استاد کانفرنسیں ،جمعرات 5 ،نومبر 2018 ،کو منعقد ہونگی۔
جمعرات 6 ،مارچ.2018 ،
چھٹی صبح  11:30بجے ہو گی۔
دو پہر دورانیہ :دوپہر  12:30تا سہ پہر 2:30
PTAجالس  -شام  4:00بجے آڈیٹوریم میں
شام دورانیہ :شام  4:30تا شام 7:30

برائے مہربانی اپنے کیلنڈر پر اس کے مطابق نشان لگالیں۔
سماجی تعلیمی کونسل ضلع 27
ماہانہ اجالس
پیر 22 ،جنوری :2018
اضالع  27دفتر
82-01 Rockaway Blvd
Ozone Park, N.Y. 11417

رات  7:30بجے
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ایگزیکیوٹو بورڈ 2017-2018
Jaime Baressi
Faride Betancur
Anjanie Ramdin
Luisa Valentin
Ivonne Chavez

صدر
نائب صدر
نائب سیکرٹری
نائب سیکرٹیری
خزانچی

انجمن والدین M.S. 137
انجمن والدین کا اجالس
اس ماہ کا
ِ
کو منعقد ہو گا
جمعرات 18 ،جنوری  2018 ،صبح  8:30بجے
اسکے بعد والدین ورکشاپ ہوگی
"ذہنی دباو پر قابو پانا"
کی طرف سےEmpire Blue Cross
والدین تسلسل کے حصے کے طور پر
ذیل کی ورکشاپس بھی ترتیب دی گئی ہیں۔
جمعرات 15 , ،فروری ،دل کی صحت
جمعرات 15 ،مارچ 2018 ،ذیابیطس کی بیماری
آپ تینوں ورکشاپس میں اندراج کر سکتے ہیں
اپنے والدین رابطہ کار کو ای میل کر کے
اندراج کیلئیےlbrunoavellino@schools.nyc.gov..
جنوری اجالس ہو گاSLT
جمعرات 8 ،جنوری  ،2018 ،دوپہر 2:30
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