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 ہفتہ جمعہ جمعرات بدھ منگل پیر اتوار
 

 اسکول ویب سائٹ

www.Heroesofms137.org 

 

 

 ٹیچر-اے-ڈائل

 مددہوم ورک میں مفت 

 پیر تا جمعرات

4:00 7:00 

 ٹیلیفون 3380- 777- 212- 1+ 

1 2 

 ٹیسٹنگ اے آر پی فیڈر اسکول

 بجے 12بجے تا دوپہر  9صبح 

3 4 

 موسمِ بہار کانسرٹ

 بجے 6:00شام 

5 

 سینئیرز کا بوسٹن کا دورہ

6 

 سینئیرز کا بوسٹن کا دورہ

 گریڈ 7 اور 6

 میٹس کا دورہ

7 

 طلبا کے لیے

 ہوگااسکول بند 

 
 بروکلن ۔ کوئنز ڈے

8 

 سینئر گریڈ رقص 8

 بجے 10تا رات  5شام 

9 

( ARPاے آر پی ) فیڈر اسکول

 ٹیسٹنگ

 بجے 12بجے تا دوپہر  9صبح 

10 11 

 طلبا کے لیے اسکول بند رہے گا

گریڈرز کے لیے اوپن  6نئے آنے والے 

 ہاؤس

 بجے 9صبح 

12 

 کا کلب گیٹ وے دورہ 7گریڈ 

13 14 

PTA  بجے 8:30اجالس صبح 

PTA بیک سیل 

 میلینیم شبِ رنگسازی

 بجے 7تا رات  5شام 

15 

 عید الفطر*

طلبا کے لیے اسکول بند رہے 

 گا

16 

17 

 یوم والد

18 

 سینئیرز ایوارڈ

 بجے 6شام 

19 

 گریڈ 7
 3-4 اور 1-2-پیرئیڈز 

20 

8th گریڈ فیلڈ کا دن 

 تمام دن

21 

 گریڈ گریجوئیشن 8

 سینٹ جونز یونیورسٹی 

 بجے 12بجے تا دوپہر  9صبح 

22 

6th گریڈ 

 7-8اور  5-6پیرئیڈز 

نیشنل آنر سوسائٹی خیر مقدمی 

 تقریب

 بجے 6شام 

23 

24 25 26 

 اسکول کا آخری دن

27 28 

 

29 

 خوش آمدید گرمی!

 

30 
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 کا انتظامیہ بورڈ 2017-2018

 Jaime Barresi صدر

 Faride Betancur اول نائب صدر 

 Anjanie Ramdin ساتھی سیکریٹری

 Luisa Valentin ساتھی سیکریٹری

 Ivonne Chavez خزانچی

M.S. 137 انجمنِ والدین 

 انجمنِ والدین کی اگلی مالقات اس تاریخ کو ہو گی

 2018جون،  14جمعرات،  

 بجے 8:30صبح 

 27اجتمائی تعلیمی کونسل ضلع 

 2018جون،  18پیر، 

 اسکالرز اکیڈمی

Street thBeach 104 320 

Rockaway Park, NY 11694 

 بجے 6:30سرکاری اجالس شام 

 بجے 7:30اوپن تقویمی مالقات رات 

 کیمپگرمیوں کا 

 میلینیم

میں اس موسمِ گرما کا  MS 137ہمارہ میلنیم اسکول پروگرام یہاں 

ایک مفت الٹری کے ذریعےگرمیوں کا کیمپ پروگرام کی میزبانی کر رہا 

تک پیر تا  2018اگست،  18سے لیکر  2018جوالئی،  10یہ پروگرام  ہے۔

 سے 115فارم کمرہ نمبع  بجے تک چلے گا۔ 9سے  4جمعرات صبح 

 223حاصل کر سکتے ہیں اور انہیں مکمل کر کے میلینیم کو کمرہ نمبر 

الٹری میں حصہ لیا جا سکتے  تک جمع کرا کے 2018جون،  16میں 

ہیں۔ ہمارے واقفیتی تقریب میں آ کر طبی فارم سمیت دیگر فارم 

 الزمی ہے۔  مکمل کرنا

پر 2230توسیح  0471-659-718مزید معلومات کے لیے براہِ مہربانی 

 فون کریں

 

 

 لڑکوں اور لڑکیوں کا کلب

 میٹرو کوئینز کے لڑکوں اور لڑکیوں کا کلب اپنی جگہ

 Atlantic Ave, Richmond Hill NY 04-110.سے سمر پروگرام چال 

 رہا ہے۔  11419

 یہ پروگرام 

 اگست  17جوالئی سے  5

 پیر تا جمعرات

 بجے تک چلے گا 6بجے تا دوپہر  8صبح 

خرچہ ہے مگر پہلی جون تک جلد ادائیگی پر پیسے کم ہو کیمپ کا 

جائیں گے اور اہل خانہ کی آمدنی کی بنیاد وظیفہ کی دستیابی کا بھی 

 امکان ہے۔ 

کے مرکزی دفتر میں دستیاب ہین اور انہیں  MS 137درخواست فارم 

 مکمل کر کے لڑکے اورلڑکیوم کے کلب پورے مہینے 

بجے تک جمع کرائے جا سکتے  8تا  6شام مجے یا  2تا دوپہر  12دوپہر 

 ہیں

 مزید معلومات کے لیے، رابطہ کریں 

718-441-6050 

 نوجوانانِ نیویارک شہر کے لیے ذہنی صحت اور سماجی خدمات

 CCNS Wellness Center @ MS137: 718-659-0471 ext. 4251 

 800-637-1522 –بچے پر زیادتی کی رپورٹ کیلئیے نیویارک ریاست 

 800-621-4673–گھریلو تشدد ہاٹ الئن 

 212-533-6100 –کھانا اور بھوک ہاٹ الئن 

 4000-899-718 – نقل وطنی ہاٹ الئن )نیویارک شہر(

 -LIFENET-800 –الئف نیٹ 

 3373-298-877 –الئف نیٹ )ہسپانوی( 

 212-619-6984 –گھر سے بھاگنے والوں کی ہاٹ الئن 

 718-474-2070 –خاندانی وسائل مرکز 

 www.http.//apahelpcenter.org امدادی مرکز:

 (سائٹس ACADEMIC SUPPORTتعلیمی اعانت ویب )

www.khanacademy.org 

www.brainpop.com 

 Ashbpصارف آئی ڈی: 

 Brainpopپاس ورڈ: 

 ( کی معلوماتPupil Pathپیوپل پاتھ )

والدین برائے کرم متوجہ ہوں کہ ہر بچہ آن الئن پیوپل پاتھ میں درج ہو گیا ہے 

ان کے نتائج تک رسائی ہو گئی ہو اپنے ہوم ورک، دئیے گئے کام، امتحاور اسکی 

ان کو آپ کے  گا۔ا ہو ذریعے اپنے اساتذہ سے رابطے میں ہوگی اور اس سائٹ کے 

ہے تاکہ آپ بحیثیت والدین درج ہوں تاکہ انکے  یالئیے بھی وقتی پاس ورڈ دیا گ

کام، امتحانات، پیشرفت سے متعلق معلومات رہیں اور اسکول عملے سے رابطے 

ں تو برائے اگر آپ کو پیوپل پاتھ کی معلومات موصول نہیں ہوئی ہی میں رہیں۔

کیونکہ تمام والدین کا  پر رابطہ کریں 1203سے توسیع  کرم والدین رابطہ کار

اسکول سال کے اس مرحلے پر ہو جانا  WWW.PupilPath.com اندراج 

براہ کرم متوجہ ہوں کے اگلے تعلیمی سال متعلق معلومات اپ کو  چاہئیے.

  پاتھ کے ذریعے بھیج دی جائیں گے۔ پیوپل

 اور محفوظ تعطیالت کی دعا پُرلطفایک 
 اپنے تقویم میں اسکول کے شروع کی تاریخ لکھ لیں

 2018ستمبر،  5جمعرات، 

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

