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 2017   ديسمبر 
                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 السبت  الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد

 ديسمبر   
 فيروزجوهرة المولد: 

 النرجس الزهرة:
 عالمات األبراج:

 12/21-11/22برج القوس:
            1/19-12/22 الجدي:برج 

 
 الموقع اإللكتروني للمدرسة

www.Heroesofms137.org 
 

 
 شهر

 حقوق اإلنسان العالمية

 
         Teacher-A-Dial 

 مساعدة مجانية في الواجب المنزلي
 الخميس -االثنين 
4:00-7:00 

       1 -212-777-3380 

11 
1 

الموعد النهائي لتقديم طلبات االلتحاق بالمدارس 
 الثانوية

 
 رحلة الصف الثامن لمشاهدة "العجائب"

 انتهاء معرض الكتاب

2          

 
 Saturday Schoolبرنامج 

 مساءً  12:00 -صباًحا  9:00  

3       
 
 
 

 اليوم األول للحضور

4              
 إلى 8GTAالفصل: ذهاب رحلة 

 دار أوبرا العاصمة
 

5 
 رحلة الصف السادس لمشاهدة "العجائب"

6 
 رقصة الشتاء للصف السادس

 مساءً  7:30 –مساًء  4:30
 
 
 

7 
 رقصة الشتاء للصف السابع

 مساءً  7:30 –مساًء  4:30
 

 يوم بيرل هاربر

8 
 رقصة الشتاء للصف الثامن

 مساءً  8:00 –مساًء  5:00
 

9 
 

 Saturday School برنامج
 مساءً  12:00 -صباًحا  9:00  

 

10 
 
 

لإلعالن  70الذكرى السنوية الـ 
 العالمي لحقوق اإلنسان

خصومات العطالت لرابطة أولياء األمور       11
 والمعلمين 

 

خصومات العطالت لرابطة أولياء       12
 األمور والمعلمين 

 

 

خصومات العطالت لرابطة أولياء       13
 األمور والمعلمين 

 

 
 

 اليوم األول من عيد األنوار )حانوكا(

خصومات العطالت لرابطة أولياء       14
 األمور والمعلمين 

 
 حفل فصل الشتاء الموسيقي 

 مساءً  8:30 –مساًء  6:30
 

 2:50 –اجتماع فريق قيادة المدرسة  
 مساءً 

خصومات العطالت لرابطة أولياء األمور       15
 والمعلمين 

 
 

 
 اليوم العالمي للشاي     

16 
 Saturday Schoolبرنامج 

 مساءً  12:00 -صباًحا  9:00  
 

 عيد األخوان رايت

17 

 
 
 
 

 عيد األخوان رايت

18 
 

 MS 137حفلة عطلة   
 مساءً  4:10 –مساًء  2:30

 
 

19 
 اجتماع أولياء األمور

اختبارات الوالية في مهارات اللغة تحديثات 
 اإلنجليزية والرياضيات

 مساءً  4:00 – 3:00المكتبة 

20 

 
 
 

 اليوم األخير من عيد األنوار )حانوكا(
 االنقالب الشتوي

اجتماع رابطة أولياء األمور والمعلمين  21
 صباًحا 8:30الساعة 

 شامل ورشة عمل حول الربو.
لرابطة البيع الخيري لحلويات مخبوزة 
 أولياء األمور والمعلمين

 )جميع الصفوف خالل فترات الغداء(

 :  الصفان السادس والسابع        22
 يوم ارتداء المالبس باللونين األحمر واألخضر

 للصف الثامن  Ugly Sweaterيوم   

 
 

23       
 

 أيام على 8يتبقى 
 "2018" -العام الجديد 
 

 

24                
 
 
 
 
 

 عيد الميالدليلة 

25 

 عطلة الشتاء
  

                      عيد الميالد

26 

 عطلة الشتاء
 

 ابدأ في اإلعداد الحتفال
 

Kwanzaa 

27 

 عطلة الشتاء
 

 قرار السنة الجديدة   

28 

 عطلة الشتاء
 

29 

 عطلة الشتاء
  

 2018يناير  2العودة إلى المدرسة في 

30             
         

 
 

 

Parent Coordinator, Lois Avellino-Bruno 
(718) 659-0471 ext. 1203 Main Office 

E-mail: Lbrunoavellino@schools.nyc.gov 
                  Parent Association 
      (718) 659-0471 ext. 2230  Room 223 

PA President Jaime Barresi                                             
D27Q137PA@schools.nyc.gov 

 
 
 

America’s School of Heroes 
Middle School 137 M.S. 137Q 

109-15 98th Street Ozone Park, N.Y. 11417 
Tel:(718)659-0471 Fax:(718)659-4594 

Laura Mastrogiovanni, Principal 
Assistant Principal 

Mark Main   Elizabeth Orsini-Fox   Michael Potwardski  
  Pamela Trincado    Michael Troy   Zoanne Wilkins 
 
 

http://www.heroesofms137.org/
mailto:Lbrunoavellino@schools.nyc.gov
tel:(718)659-0471
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م اللجنة التنفيذية لرابطة أولياء األمور والمعلمين للعا    
2017-2018 

   Jaime Baress                   الرئيس            
 Faride Betancurنائب الرئيس                          

 Anjanie Ramdinمساعد السكرتير                          
 Luisa Valentin   مساعد السكرتير                      
 Ivonne Chavez   مين الصندوق                  أ       

 
 

 M.S. 137رابطة أولياء األمور بمدرسة 
 االجتماع القادم لرابطة أولياء األمور والمعلمين  

 سيعقد يوم                               
 صباًحا 8:30في تمام الساعة  2018يناير  18ميس، الخ             

     
سة تم جدولة ورشة عمل أولياء األمور باستضافة رابطة أولياء األمور والمعلمين بمدر

MS 137  ومنسق شؤون أولياء األمور، األستاذةBruno Avellino  لتكون بعد
   "الربو".االجتماع.  موضوع ورشة العمل هو 

لمناقشة  Blue Cross/Blue Shieldيقود ورشة العمل أحد الميسرين من منظمة 
العالمات واألعراض واألسباب والمعرضين لخطورة اإلصابة وكيفية الحصول على 

 التشخيص الصحيح والعالج والوقاية. 
ي ف ما أننابنتطلع إلى انضمام العديد منكم في ورشة العمل هذه التثقيفية للغاية والتعليمية 

 فصل الشتاء وهو الوقت الذي يعاني فيه الكثير من انتشار المرض.  
 الرجاء قضاء بعض الوقت ومراسلة منسق شؤون أولياء األمور عبر البريد اإللكتروني

 للتسجيل في ورشة العمل هذه. Lbrunoavellino@schools.nyc.govعلى: 
 
 

 27التعليمية مجلس التعليم بالمجتمع للمنطقة               
 مساءً  6:30في الساعة  2017ديسمبر  18االجتماع الشهري:  اإلثنين،   

            82-01 Rockaway Blvd, Ozone Park, NY 11416 
 

 8معلومات حول طالب التخرج في الصف 
مر دوالر يتم دفعها من خالل أ 100.00رجاًء ال تنس إرسال مستحقات التخرج الخاصة بطفلك التي تبلغ 

 . ُيرجى كتابة اسم الطفل والصف في أمر الدفع.  America’s School of Heroesدفع فقط إلى مدرسة 

 
 الفعاليات القادمة                        

 : العودة إلى المدرسة2يناير 
 : استعادة الصور11يناير 

 مساءً  2:50اجتماع فريق قيادة المدرسة:                                             
 : المدرسة مغلقة )ذكرى ميالد د/ مارتن لوثر كينغ(15يناير 

 صباًحا وورشة العمل حول "الربو 8:30: اجتماع رابطة أولياء األمور والمعلمين الساعة 18يناير 
 ء(ترات الغدافري لحلويات مخبوزة لرابطة أولياء األمور والمعلمين )خالل جميع البيع الخي                   

 : يوم التوائم )الصف الثامن(19يناير 
 تألق بارتداء الزي األنيق المبهر 8: الصف 27يناير 

 
 

 

 الصحة النفسية والخدمات االجتماعية لشباب مدينة نيويورك
CCNS Wellness Center @ MS137-0471-659-718: 4251داخلي 

 1522-637-800 –اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال في والية نيويورك 
 4673-621-800 -الخط الساخن لإلبالغ عن العنف المنزلي 
 6100-533-212–الخط الساخن للغذاء والقضاء على الجوع 
 4000-899-718 –الخط الساخن للهجرة )مدينة نيويورك( 

      LifeNet – 800-LIFENET         LifeNet  )3373-298-877 –)اإلسبانية 
 6984-619-212 –الخط الساخن لالجئين 
 2070-474-718 –مركز موارد األسرة 

 www.http.//apahelpcenter.orgمركز المساعدة: 
 

 مواقع ويب الدعم األكاديمي
www.khanacademy.org 

www.brainpop.com 
 Ashbpمعرف المستخدم: 

 Brainpopكلمة المرور: 
 

 معلومات حول "مسار التلميذ"                          
اآلباء األعزاء، ُيرجى مالحظة أنه قد تم تسجيل كل طفل عبر اإلنترنت في موقع "مسار التلميذ" وينبغي لكم 
الدخول للحصول على جميع الواجبات المنزلية والمهام ودرجات االختبار وليتسنى لكم التواصل مع معلميهم 

ا كآباء في التسجيل على الموقع للحصول عبر الموقع.  كما تم تزويدهم أيًضا بكلمات مرور مؤقتة لتستخدموه
على معلومات بشكل مستمر ومباشر فيما يتعلق بأعمالهم واختباراتهم ومستوى تقدمهم وكذلك للتواصل مع 

موظفي المدرسة. في حالة عدم تلقيكم لمعلومات "مسار التلميذ"، فالرجاء االتصال بمنسق شؤون أولياء األمور 
 WWW.PupilPath.comيجب تسجيل جميع أولياء األمور على  حيث 1203على الرقم الداخلي 

 في هذه المرحلة في العام الدراسي.
 
 

لجميع أسر طالبها موسم سعيد وصحي.  نتمنى لكم قضاء عطلة جميلة  MS 137تتمنى 
 وعاًما سعيًدا مع األسرة واألصدقاء.

                 
 

 2018يناير  2نعود إلى المدرسة في 

 


