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মার্চ   2018 

 

 

রলিিার টিামিার মঙ্গিিার িধুিার িহৃস্পলিিার শুক্রিার শলিিার 

   

সু্কল ওয়েবসাইট 
www.Heroesofms137.org 

 

  

1 সু্ট্ডেন্ট িাডভচ  কমলিশি লপ্লরয়ে 3 

লমডিলিয়াম আফ্োরসু্কি টলািে 

  

সূর্যায়ের সমে পুররম শুরু হে 

রপনাট বাটার লাভারস ডে 

2        স্মাইল টেলন্টডস্ট্র প্লরদশচি

 

 

ো. ডসয়সস ডে 
চাকররজীবীয়ের প্রশংসা রেবস 

3   

 

শলিিাডরর সু্কি 

িকাি 9:00 – দপু্রু 12:00 

 

নযাশনাল অ্যান্থাম ডে 

4 

োয়াি-এ-টির্ার 

টহামওয়াডকচ  লিিামূডিয িহায়িা 

টিামিার-িৃহস্পলিিার 

4:00-7:00 

212-777-3380 

5 

  

 

 

টিচার সায়ভয  কমরিশন  

রবয়কয়লর PD চলাকালীন সমে 

6 অ্লভভািক-লশক্ষক িডেিি 

টশষ হডি দুপ্রু 11:30 এ 

িডেিি 

দপু্রু 12:30– দুপ্রু 2:30 

লিডকি 4:30 – িন্ধ্যা 7:30 

 SLT আডিার্িা িভা 2:45 

7   

 

 

 

 

 

8       PTA আডিার্িা িভা িকাি 

8:30 

   PTA টিক টিি 

 পপকর্য লাভারস ডে 

আন্তজয ারিক নারী শ্রম রেবস 

9  

Elementary Feeder School 

“ড াট মৎসকনযা” অ্রভনে 
সকাল 10 – সকাল 11:30 

 

10 

 

শলিিাডরর সু্কি 

িকাি 9:00 –দপু্রু 12:00 

 

 

11 

                   

 

টেিাইে টিলভিং শুরু 

12 

 

গালয স্কাউটস রেবস 

13 

 

14 

 

1879: আলবাটয  আইনস্টাইয়নর 

          জন্মরেন 

পাই ডে                     

15 

“োয়াডিটিি” লিষয়ক প্যাডরন্ট 

ওয়াকচ শপ্ িকাি 9 এ রুম  223 

 

 

 “ট াে মৎিকিযা”  

অ্লভিয় িন্ধ্যা 6:30 

16  

8 ডেে 

সফলিার জনয ডপাষাক 

 

“ট াে মৎিকিযা” 
অ্লভিয় িন্ধ্যা 7:00 

 

17      শলিিাডরর সু্কি 

  িকাি 9:00 – দপু্রু 12:00 

 

St. Patrick’s ডে 

18      

 

 
ওটরমল কুরক ডে 

19 

 

 

 

 

 

অ্পায়রশন ইরারক রিেম ডে 

20 

 

েইু মঙ্গলবায়রর জনয চা 
আন্তজয ারিক আর্য ডে 

বসয়ন্তর প্রর্ম রেন 

21 

 

 

রবশ্ব করবিা রেবস 

22 

 

 

 

 

 

 

23                               

 

সু্কল জররপ সমাপ্ত 

7 ডেে মরুভ নাইট 
সন্ধ্যা 6:00 – রাি 8:30 

24 

শলিিাডরর সু্কি 

 িকাি 9:00 – দপু্রু 12:00 

 

নযাশনাল চয়কায়লট কভারে ডরইরজং ডে 

25 

 

 

26  রশক্ষকগর্ রুমগুয়লা পরীক্ষার জনয  
                      কভার করয়ি পায়রন               

 

রবজ্ঞান ডমলা রবয়কল 5:30 

27    28  

বসন্তকালীন  ুটিয়ি  

NYS ELA এবং মযার্ পরীক্ষার জনয 
প্রস্তুরি। 

পড়া, ডলখা এবং রক ু গরর্য়ির অ্নুশীলন 

রনরিি করুন। 

29  

 

 

30       ুটি শুরু 

(সু্কল প্রিযাবযির্ 
ডসামবার 4/9/18) 

 

সূর্যায়ের সমে পাসওভার শুরু হে 

গুে িাইয়ে 

31  

একটি ভাল বই পড়ুন এবং রবশ্রাম রনন 

 

 

পাসওভায়রর প্রর্ম রেন 

প্যাডরন্ট টকা-অ্লেচ ডিের, Lois Avellino-Bruno 

(718) 659-0471 এক্সয়টনশন 1203 প্রধান অ্রফস 

ইয়মইল: Lbrunoavellino@schools.nyc.gov 

প্যাডরন্ট অ্যাডিালিডয়শি 

(718) 659-0471 এক্সয়টনশন 2230 রুম 223 

PA ডপ্ররসয়েন্ট Jaime Barresi 

D27Q137PA@schools.nyc.gov 

 

 

 

tel:(718)659-0471
http://www.heroesofms137.org/
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             লিিচাহী টিােচ  2017 - 2018 

টিলিডেন্ট                                         Jaime Barresi 

িথম ভাইি টিলিডেন্ট                        Faride Betancur 

টকা-টিডক্রোলর               Anjanie Ramdin 

টকা – টিডক্রোলর                               Luisa Valentin 

টেজারার                  Ivonne Chavez 

 

 M.S. 137 প্যাডরন্ট অ্যাডিালিডয়শি     
প্যাডরন্ট অ্যাডিালিডয়শডির প্রিিী 

িভা 
িহৃস্পলিিার, মার্চ  15, 2018 িালরখ 

িকাি 8:30 োর িময় 223 রুডম অ্িুলিি হডি  
"োয়াডিটিি" লিষয়ক প্যাডরন্ট কমচশািার কিৃচ ক অ্িিুরণকৃি 

এম্পায়ার ব্লু ক্রি ব্লু লশল্ড এর মাধযডম উপ্স্থালপ্ি 

       

 কলমউলিটি এেুডকশি কাউলিি  
ওয়পন কযায়লন্ডার রমটিং:     ডসামবার, মাচয  19, 2018 

District 27 Office 

82-01 Rockaway Blvd. 

Ozone Park, N.Y. 11416 

সন্ধ্যা 7:30 

                 

                     সু্কল সায়ভয  
পযায়রন্টস! অ্নেুহপূবযক ময়ন রাখয়বন ডর্ NYC সু্কল সায়ভয সমহূ 
আপনার সন্তায়নর সায়র্ এই সপ্তায়হর ময়ধযই আপনার বারড়য়ি পাঠায়না হয়েয়  এবং ডসগুয়লা 
পূরর্ করা প্রয়োজন এবং ডফরি পাঠায়না জরুরর।  সায়ভয টি পূরর্ করা এবং ডফরি 
পাঠায়নার রভরিয়ি আপনার সন্তায়নর নাম $50.00 রগফট কায়েয র একটি লটাররয়ি অ্ন্তভুয ক্ত 
করা হয়ব এবং “ডেস োউন ডে” এর জনয কুপন েহর্ করয়ব।

8 টেে লিলিয়রডদর িথয 
America’s School of Heroes এর র্াইল্ডি লিলিয়ডরর কাড  িদািড াগ্য 

$100.00 শুধুমাত্র মালি অ্েচ ার এর মাধযডম প্াঠাডি ভুিডিি িা। অ্িেুহপ্িূচক মালি 
অ্েচ াডর আপ্িার িন্তাডির িাম এিিং লাি উডেখ করুি।   

 

আসন্ন ইয়ভন্টসমহূ 
মাচয  30 – এরপ্রল 8 – বসন্তকালীন  ুটি (প্রিযাবিয ন এরপ্রল 9) 

এরপ্রল 11 ও 12 – NYS ELA পরীক্ষা 
এরপ্রল 13 ডর্য়ক এরপ্রল 18 পর্যন্ত – NYS ELA MAKEUPS 

এরপ্রল 9 – ডম 18 – NYSESLAT রিরকং পরীক্ষা 
এরপ্রল 12 – SLT সভা েপুুর 2:45 

এরপ্রল 19 – PTA ডবক ডসল 

                         PTA সভা রবয়কল 5:30 

এলিি 19(িম্ভািয) – িলধচি িািংসৃ্কলিক অ্িুিাি িন্ধ্যা 6:30  

এলিি 20(িম্ভািয) – িলধচি িািংসৃ্কলিক অ্িুিাি িন্ধ্যা 7:00 

টম 1 ও 2 – NYS গ্লণি প্রীক্ষা 
টম 18 – 10 িালষচক কযালরয়ার লদিি 

 

কযাররোর রেবস 2018 

MS 137 এর 10 বারষযক কযাররোর রেবস শুক্রবার, ডম 18, 2018 িাররয়খ পারলি হয়ব।  
আমায়ের লক্ষয হল আমায়ের রশক্ষার্ীয়েরয়ক একটি অ্য়পক্ষাকৃি ডবাধগময সম্ভাবয কযাররোয়রর 
পররয়বশ প্রোন করা এবং ঐ সব ডক্ষয়ে রবেযমান সুরবধাগুরলর সায়র্ িায়েরয়ক পররচে কররয়ে 
ডেওো।  আমরা আমায়ের রশক্ষার্ীয়েরয়ক এই অ্বস্থানগুরল অ্জয ন করয়ি প্রয়োজনীে ধাপগুরলর 
বযপায়র গভীর েরৃি ডেবার সমে পড়ায়শানা চারলয়ে র্াবার গুরুত্ব ডবাঝায়ি চাই।  আমরা 
আশা করর ডর্ আপরন আমায়ের সায়র্ ডর্াগোন করয়ি সমর্যয হয়বন অ্র্বা এমন কাউয়ক 
পরামশয রেয়বন র্ারা আপনার ধারর্াময়ি আমায়ের রু্বকয়ের সায়র্ িায়ের অ্রভজ্ঞিা ডশোর 

করয়ি পায়রন।  অ্নেুহপূবযক আমরা আপনার সন্তায়নর সায়র্ ডর্ কযাররোর ডে ফরমটি পাঠাব 
ডসটির ডখাোঁজ করুন এবং ডসটি আমায়ের www.HeroesofMS137.org ওয়েবসাইয়ট 

পরবিী মায়সর ময়ধয পাওো র্ায়ব।  আপরন র্রে ইয়ভয়ন্ট ডর্াগোন করয়ি ইচ্ছকু হন িাহয়ল 
অ্নেুহপূবযক Lbrunoavellino@schools.nyc.gov এই ঠিকানাে ইয়মইল করুন এবং 

ইয়লকট্ররনক মাধযয়ম আপনার কায়  একটি ফরম পাঠায়না হয়ব।  আমরা আমায়ের সু্কল 
করমউরনটিয়ি আপনার ডর্াগোয়নর অ্য়পক্ষাে আর  এবং আমরা আশা করর আপনার ডর্াগোয়ন 

রেনটি চমৎকার হয়ে উঠয়ব। 

 

NYC রু্বকয়ের জনয মানরসক স্বাস্থয ও সামারজক ডসবা 
CCNS Wellness Center @ MS137: 718-659-0471 এক্সয়টনশন 4251 

রশশু রনর্যািন প্ররিয়বেন NYS – 800-637-1522 

পাররবাররক সরহংসিা হটলাইন – 800-621-4673 

কু্ষধা এবং খােয সম্পরকয ি হটলাইন – 212-533-6100 

অ্রভবাসী হটলাইন (NYC) – 718-899-4000 

   LifeNet – 800-LIFENET         LifeNet(িযারনশ) – 877-298-3373 

রানওয়ে হটলাইন – 212-619-6984 

ফযারমরল ররয়সাসয ডসন্টার – 718-474-2070 

সহােিা ডকন্দ্র: www.http.//apahelpcenter.org 

রবনামূয়লয আইরন ডসবাসমূহ: অ্রভবাসন, ভাড়াটিো এবং কমীসমূহ:  
কল করুন: 347- 472-3500 

 

 

 

একায়েরমক সহােিামলূক ওয়েবসাইটসমহূ 
www.khanacademy.org 

www.brainpop.com 

বযবহারকারীর আইরে: Ashbp 

পাসওোেয : Brainpop 

 

লপ্উলপ্ি প্াথ ইিডফ্া 
অ্িুেহপ্িূচক প্যাডরন্টগ্ণ মডি রাখডিি ট  লপ্উলপ্ি প্াডথর জিয িডিযক লশশুরই অ্িিাইি 
টরলজডেশি আড  এিিং িাডদর িকি টহামওয়াকচ , অ্যািাইিডমন্ট, টেস্ট্ টস্কার প্ািার 
িডিশালধকার আড  এিিং এই িাইডের মাধযডম িারা িাডদর লশক্ষকডদর িাডথ ট াগ্াড াগ্ 
করডি িক্ষম।  এ াড়াও আপ্িাডদরডক প্যাডরন্ট লহডিডি লিিলন্ধ্ি করার জিয িাডদরডক 
অ্স্থায়ী প্ািওয়ােচ  িদাি করা আড  ট ি আপ্িারা লিরলিলিন্নভাডি িাডদর কাডজর িরািলর 
িথয, প্রীক্ষা অ্েগ্লি এিিং টিইিাডথ সু্কডির িকি কমীডদর িাডথ ট াগ্াড াগ্ করডি 
প্ারডিি। ট ডহিু িকি প্যাডরন্টডক সু্কি িডষচর এই িমডয় WWW.PupilPath.com 
ওডয়িিাইডের ঠিকািায় লিিলন্ধ্ি হডি হডি িাই আপ্লি  লদ লপ্উলপ্ি প্াডথর িথয িা টপ্ডয় 
থাডকি িাহডি অ্িেুহপ্িূচক এক্সডেিশি 1203 এ প্যাডরন্ট টকা-অ্লেচ ডিেডরর িাডথ 
ট াগ্াড াগ্ করুি। 

 

 প্রিচিী প্যাডরন্ট টির্ার কিফ্াডরিটি িহৃস্পলিিার, মার্চ  6, 2018 িালরডখ অ্িুলিি হডি। 
 টশষ হডি িকাি 11.30 এ 

লিডকডির টিশি: দপু্রু 12:30 – দপু্রু 2:30 

িান্ধ্যকািীি টিশি: লিডকি 4:30 – লিডকি 7:30pm  

অ্িুেহপ্িূচক টি অ্িু ায়ী আপ্িার কযাডিন্ডারটি লর্লিি করুি এিিং  আপনার সন্তায়নর  
রপউরপল পায়র্র উপর অ্েগরি িার রশক্ষয়কর সায়র্ সভার পূয়বযই পর্যায়লাচনা করুন।        
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