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রবিিার স ামিার মঙ্গলিার িধুিার িহৃস্পবিিার শুক্রিার শবনিার  

সু্কল ওয়েি াইট 
www.Heroesofms137.org 

 
 

ডাোল-এ-টিচার 
সহামওোয়কে  বি  াহায্য 
স ামিার-িৃহস্পবিিার 

4:00-7:00 
1-212-777-3380 

1 2 
বিডার সু্কল এআরবি সটবটিং 

9 AM – 12 PM 

3 4 
বরিং কন াটে   
6:00P.M. 

5 
িটয়ন ব বনেরয়ের  ির  

6 
 িটয়ন ব বনেরয়ের  ির 

6 এিিং 7 সেড 
সমট  টিম  ির 

7 

সু্কল ছুটি 
বশক্ষার্থীয়ের জনয 
ব্রুকবলন-কুইন্স সড 

8 
8 সেড ব বনের ডান্স 

5 PM – 10 PM 

9 
বিডার সু্কল এআরবি সটবটিং 

9 AM – 12 PM 

10 11 
বশক্ষার্থীয়ের জনয সু্কল িন্ধ 

নিাগি 6 সেয়ডর বশক্ষার্থীয়ের 
জনয ওয়িন হাউ  

9 AM 

12 
7 সেয়ডর ক্লাি সগটঅ্যাওয়ে 

বিি 

13 14 
বিটিএ বমটিিং 8:30A.M. 
বিটিএ সিক স ল 

বময়লবনোম সিইন্ট নাইট  
5 PM – 7 PM 

15 

ঈেউল বিির 
বশক্ষার্থীয়ের জনয সু্কল 

িন্ধ 

16  

17 
বিিা বেি  

18 

ব বনের অ্যাওোডে    
6 PM 

19 

7 সেয়ডর অ্যাওোডে  
বিবরেড 1-2 এিিং 3-4 

20 

8 সেয়ডর বিল্ড সড 
অ্ল সড 

21 
8 সেয়ডর োজয়ুেশন  

স ন্ট জন  ইউবনভাব েটি 
9 AM – 12 PM 

22 

6 সেয়ডর অ্যাওোডে  
বিবরেড 5-6 এিিং 7-8 

নযাশনাল অ্নার স া াইটি 
প্রবিষ্ঠা উেয্ািন  

6 PM 

23 

24 25 26 

সশষ সু্কল বেি !!! 
27 28 

 

29 
ওয়েলকাম  ামার!! 

 

30 
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2017-2018 এবিবকউটিভ সিাডে  

সপ্রব য়ডন্ট  হাইয়ম িায়রব  
ভাই  সপ্রব য়ডন্ট  িাবরড সিটানকার 
সকা-য় য়ক্রটাবর  আনজাবন রামবডন 
সকা-য় য়ক্রটাবর  লুই া ভযায়লনটিন 
সিজারার  ইয়ভান চযায়ভজ 

এম.এ . 137 িযায়রন্টস্ অ্যায় াব য়েশন 
িযায়রন্টস্ অ্যায় াব য়েশয়নর িরিিী বমটিিং অ্নুবষ্ঠি হয়ি  

িৃহস্পবিিার, 14 জনু, 2018 
8:30A.M. 

কমুযবনটি এডুয়কশন কাউবন্সল বডবিক্ট 27  
স ামিার, 18 জনু, 2018 
Scholars Academy 

320 Beach 104th Street 
Rockaway Park, N.Y. 11694 

কায্ে  ভা 6:30 PM 
ওয়িন কযায়লন্ডার বমটিিং 7:30 PM 

 ামার কযাম্প 
বময়লবনোম 

আমায়ের বময়লবনোম আিটার সু্কল সপ্রাোম এমএ  137-এ এই  ামায়র 
লটাবরর মাধযয়ম একটি বি  ামার কযাম্প সপ্রাোয়মর আয়োজন করয়ি। 
এই সপ্রাোমটি চলয়ি 10 জলুাই, 2018 সর্থয়ক 18 অ্গাট, 2018 িয্েন্ত প্রবি 
স ামিার সর্থয়ক িৃহস্পবিিার িয্েন্ত 9 AM সর্থয়ক 4 PM িয্েন্ত। সু্কয়ল 15 

নম্বর রুন সর্থয়ক িরম বনয়ে সয্য়ি িায়রন এিিং িা িরূণ কয়র 
বময়লবনোয়মর অ্বিয়  16 জনু, 2018 িাবরয়ের ময়ধয লটাবরয়ি 

অ্িংশেহয়ণর জনয জমা বেয়ি হয়ি। ওবরয়েয়ন্টশয়ন অ্িংশেহণ করা ও 
সমবডয়কল িরম- হ িরমটি িরূণ কয়র জমা সেওো িাধযিামূলক। 
আরও িয়র্থযর জনয 718-659-0471 এিয়টনশন 2230 নম্বয়র সিান 

করুন। 

 
িয়েজ অ্যান্ড গালে  ক্লাি 

সময়িা কুইয়ন্সর িয়েজ অ্যান্ড গালে  ক্লাি একটি  ামার কযাম্প সপ্রাোম 
চালু করয়ি 110-04 Atlantic Ave, Richmond Hill N.Y. ঠিকানাে 

অ্িবিি িায়ের কায্োলয়ে। 11419 
সপ্রাোমটি চলয়ি 

5 জলুাই, 2018 সর্থয়ক 17 অ্গাট, 2018 িয্েন্ত 
স ামিার সর্থয়ক শুক্রিার 

8 AM – 6 PM 
কযায়ম্পর জনয বকছু মূলয িবরয়শাধ করয়ি হয়ি, িয়ি আয়গ িবরয়শাধ 
করয়ল হ্রা কৃি হায়র িবরয়শায়ধর  ুয়য্াগ বমলয়ি এ ছাড়াও একটি 
স্কলারবশয়ির িযিিা রয়েয়ছ য্ার সয্াগযিার বিচার করা হয়ি িায়ের 

িাবরিাবরক আয়ের উির বভবি কয়র। 
আয়িেনিত্র িাওো য্ায়ি এমএ  137-এর সমইন অ্বিয়  এিিং িা জমা 
বেয়ি হয়ি িয়েজ অ্যান্ড গালে  ক্লায়ি মায় র ময়ধয জমা বেয়ি হয়ি 

12 PM – 2 PM অ্র্থিা 6 PM – 8 PM. 
আরও িয়র্থযর জনয 718-441-6050 নম্বয়র সিান করুন। 

এনওোইব  িরূণয়ের জনয মানব ক স্বািয এিিং  ামাবজক 
িবরয়ষিা 

CCNS Wellness Center @ MS137: 718-659-0471, এিয়টনশন 4251 
চাইল্ড অ্যাবিউজ বরয়িাটিে িং এনওোইএ  - 800-637-1522 

সডায়মবটক ভায়োয়লন্স হটলাইন - 800-621-4673 
িুড অ্যান্ড হাঙ্গার হটলাইন - 212-533-6100 

ইবময়েশন হটলাইন (এনওোইব ) – 718-899-4000 
লাইিয়নট – 800-LIFENET 

লাইিয়নট (স্পাবনশ) - 877-298-3373 
রানঅ্যাওয়ে হটলাইন – 212-619-6984 

িযাবমবল বরয় া ে স ন্টার – 718-474-2070 
সহলপ্ স ন্টার: www.http.//apahelpcenter.org 

অ্যাকায়ডবমক  হােিার ওয়েি াইট মূহ 
www.khanacademy.org 
www.brainpop.com 

ইউজার আইবড: Ashbp 
িা ওোডে : Brainpop 

বিউিল িযার্থ ির্থয 
বিিামািাগণ, অ্নুেহ কয়র সজয়ন রােুন সয্ বিউবিল িযায়র্থর জনয প্রয়িযক 
বশক্ষার্থীয়ক অ্নলাইয়ন সরবজটার করা হয়েয়ছ এিিং িারা িায়ের  কল 

সহামওয্াকে , অ্যা াইনয়মন্ট, সটট সস্কার জানার  ুবিধা লাভ করয়ি এিিং এই 
 াইয়টর মাধযয়ম িায়ের বশক্ষকয়ের  ায়র্থ সয্াগায়য্াগ করয়ি  ক্ষম হয়ি। 

িায়েরয়ক বিিামািা বহয়শয়ি আিনার জনয অ্িেী িা ওোডে ও সেো হয়েয়ছ 
য্ায়ি বশক্ষার্থীয়ের কাজ, সটট ও অ্েগবি  ম্পবকে ি ির্থয অ্িযাহিভায়ি লাইভ 
সিয়ি  াইয়ট সরবজটার কয়র এটি িযিহার করয়ি িায়রন, এছাড়া সু্কয়লর  কল 

কমীর  ায়র্থও সয্াগায়য্াগ করয়ি িারয়িন। আিবন য্বে আিনার 
বিউবিল িযার্থ ির্থয না সিয়ে র্থায়কন অ্নুেহ কয়র 

এিয়টনশন 1203 নম্বয়র িযায়রন্ট সকাঅ্বডে য়নটয়রর  ায়র্থ 
সয্াগায়য্াগ করুন সয্য়হিু  কল বিিামািা সু্কল িছয়রর এই 
 মে সর্থয়ক www.PupilPath.com  াইয়ট সরবজটার র্থাকয়ি। অ্নুেহ কয়র 
সজয়ন রােুন িরিিী সু্কল িছয়রর শুরু  ম্পবকে ি ির্থয আিনার জনয বিউবিল 

িযায়র্থর মায়ধযয়ম িাঠায়না হয়ি। 

আিনার  ামার বনরািে ও আনন্দমে সহাক 
বনয়চ সেওো সু্কল সোলার বেনটি কযায়লন্ডায়র বচবিি কয়র রােুন  

িৃহস্পবিিার, 5 স য়েম্বর, 2018 

http://www.http./apahelpcenter.org
http://www.khanacademy.org/
http://www.brainpop.com/
http://www.pupilpath.com/

