
America’s School of Heroes 

Middle School 137 M.S. 137Q 

109-15 98th Street Ozone Park, N.Y. 11417 
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 টেব্রুয়ালি  2018 

                                                                                                   

            

িলিিাি টিামিাি মঙ্গিিাি িধুিাি িহৃস্পলিিাি শুক্রিাি শলিিাি 

টফ্ব্রুয়ালি 

জন্মপ্াথি: িীিা 
ফু্ি: িামধি ু

িালশলিহ্ন  

কুম্ভিালশ: 1/20-2/18 

       মীিিালশ: 2/19-3/20 

 

সু্কল ওয়েবসাইট 
www.Heroesofms137.org 

 

ফেব্রুোরি মাসটি: 

কায়লা ইরিহায়সি মাস 

আয়মরিকান হৃদয়েি মাস 
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জািীে স্বাধীনিা রদবস 

2  অয়্থাি ডয়লায়িস ফকানাসথ  
 

    

সকল ফেয়ডি জারসথ ফড 

জািীে লাল ফ াশাক রদবস 

3          

 

 শরনবায়িি সু্কল 9 - 12 

 

 

রবশ্ব কযান্সাি রদবস 

4        

  সু ািয়বায়েল 

িরববাি 

 

ফিাসা  াকথ স রদবস 
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PTA ফবক ফসল 

দ ুুয়িি খাবায়িি সমে 

 

SLT দ ুুি 2:50 কক্ষ 115 
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শরনবায়িি ফরাোম  9 - 12 
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রলঙ্কয়নি জন্মরদবস 
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রময়লরনোম ভ্যায়লন্টাইনস ফড ডযান্স 

রবয়কল 5 – িাি 8 

 

 

 

 

Mardi Gras 

14লাল অ্বা র িংক  রিধান 

                         

ফেন্ডরশ  ফড 

অযাশ ওয়েয়নসয়ড 

ভ্যায়লনটাইনস ফড 

15   PTA সভ্া সকাল 8:30 

হাটথ  ফহল্  যায়িন্ট      ওোকথ শ  

সকাল 9:00 

েযারসয়লয়টড কয়িরিয়লন  

Empire Blue Cross 

NAEP  িীক্ষা (রনবথারিি রশক্ষা্ী) 

 

 

Susan B. Anthony এি জন্মরদবস 

16 

 

 

মধয শীিকালীন িুটি 

 

 

 

 

লনুাি নিুন বর্থ 

17 

 

 

শরনবায়িি কমথসূরি ফনই 
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19 

মধয শীিকািীি ছুটি 

 

টিলিডেন্ট টে 

20 

মধয শীিকালীন িুটি 

 

21 

মধয শীিকালীন িুটি 

22 

মধয শীিকািীি ছুটি 

23 

মধয শীিকালীন িুটি 

 

24 

শরনবায়িি কমথসূরি ফনই 
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োয়াি-এ-টিিাি 

িালিি কাডজ লিিা খিডি িহায়িা 
টিামিাি-িৃহস্পলিিাি 

লিডকি 4:00 - িন্ধ্যা 7:00 

1-212-777-3380 

প্যাডিন্ট টকা-অ্লেি ডিেি, Lois Avellino-Bruno 

(718) 659-0471 এক্সট. 1203 রধান অরেস 

ই-ফমইল: Lbrunoavellino@schools.nyc.gov 

                  প্যাডিন্ট অ্যাডিালিডয়শি 

      (718) 659-0471 এক্সট. 2230 রুম 223 

             PA ফররসয়ডন্ট Jaime Barresi 

             D27Q137PA@schools.nyc.gov 

 

 

 

tel:(718)659-0471
http://www.heroesofms137.org/
mailto:Lbrunoavellino@schools.nyc.gov


  
                                                                                                                                                                

                                                 

 

                                                                                                                                                         

 

 

           2017 - 2018  রিিালক ফবাডথ  
          ফররসয়ডন্ট                        Jaime Baressi 

            র্ম ভ্াইস ফররসয়ডন্ট                Faride Betancur  

            ফকা-ফসয়েটারি                 Anjanie Ramdin  

            ফকা-ফসয়েটারি                   Luisa Valentin 

            ফেজািাি                           Ivonne Chavez 

 

             M.S 137  যায়িন্টস অযায়সারসয়েশন 

             এই মায়সি  যায়িন্ট অযায়সারসয়েশয়নি জনয সভ্া   
                                     অনরুিি হয়ব  

                 বৃহস্পরিবাি, ফেব্রুোরি 15, 2018 সকাল 8:30 

                 এম াোি ব্লু েস ব্লু রসল্ড কিৃথ ক  

                           স্পন্সিকৃি "হাটথ  ফহল্" রবর্েক     

           একটি  যায়িন্ট ওোকথ শয় ি মাধযয়ম অনুসিণ কিা হয়েয়ি। 
 

              িবিী মায়স কমথশালা  
           অনুরিি হয়ব 

                মািথ  15, 2018 “ডাোয়বটিস ফিাগ” এি রবর্য়ে PTA সভ্ায়ক অনুসিণ কয়ি। 
 

ইয়মইয়লি মাধযয়ম আ রন উভ্ে কমথশালাি জনয সাইন আ  কিয়ি  ায়িন 

এই Lbrunoavellino@schools.nyc.gov ঠিকানাে  যায়িন্ট ফকা-অরডথ য়নটয়িি কায়ি। 
 

           ফেব্রুোরি মায়সি SLT সভ্াি  ূবথ রিকল্পনাি জনয সমে হয়লা 
                      বৃহস্পরিবাি, ফেব্রুোরি 8, 2018: 

                

  T&I-27398 (Bengali)

8 টেে ইিফ্িডমশি টিন্টাি 

অ্িুেহপ্িূিক শুধুমাত্র মালি অ্েি াডিি মাধযডম America’s School of 

Heroes িিািি আপ্িাি লশশুি িাইল্ড লিলিয়ি লেউি $100.00 প্াঠাডি 
ভুিডিি িা। অ্িুেহপ্িূিক মালি অ্েি াডি আপ্িাি লশশুি িাম এিং ক্লাি উডেখ 

করুি।   

 

আসন্ন ইয়ভ্ন্টসমূহ 
ফেব্রুোরি 2, 2018: সকল ফেয়ডি জারসথ ফড 

ফেব্রুোরি 8, 2018: PTA ফবক ফসল (সকল লাঞ্চ সময়েি জনয) 
       SLT সভ্া দ ুুি 2:30 

ফেব্রুোরি 13, 2018: রময়লরনোমস ভ্যায়লন্টাইনস ডযান্স  

রবয়কল 5:00 – িাি 8:00 

টফ্ব্রুয়ালি 14, 2018: MS 137 এ টেন্ডলশপ্ টে 

টফ্ব্রুয়ালি 15, 2018: PTA িভা িকাি 8:30 

প্যাডিন্ট ওয়াকি শপ্ িকাি 9:00 

টফ্ব্রুয়ালি 16 – টফ্ব্রুয়ালি 25, 2018: মধয শীিকািীি ছুটি 

টফ্ব্রুয়ালি, 26: সু্কডি িিযািিি ি 

মািি  6, 2018: মািা/লপ্িা লশক্ষক িডেিি 

ছুটি: িকাি 11:30 

লিডকডিি িডেিি: দপু্িু 12:30 – দপু্িু 2:30 

িন্ধ্যাি িডেিি: লিকাি 4:30 – িন্ধ্যা 7:30 

মািি  11, 2018: লদডিি আডিা িঞ্চডয়ি িময় শুরু 

মািি  15: PTA িভা িকাি 8:30 

                                        োয়াডিটিি লিষয়ক মািা/লপ্িা কমিশািা 
                                        PTA টিক টিি 

মািি  15, 2018: সু্কি লমউলজকযাি লিডকি 6:30 

মািি  16, 2018: সু্কি লমউলজকযাি িন্ধ্যা 7:30 

মািি  30 – এলিি 8, 2018: িিন্তকািীি ছুটি 

 

 

  করমউরনটি এডুয়কশন কাউরন্সল রডরিক্ট 27 

মারসক সভ্া 
ফসামবাি, ফেব্রুোরি 26, 2018 

MS 202 

138-30 Lafayette Street 

Ozone Park, NY 11417 

রবয়কল 6:30 এবিং সন্ধ্যা 7:30 

 

 

 

 

NYC যুবকয়দি জনয মানরসক স্বাস্থ্য ও সামারজক  রিয়র্বা 
CCNS ওয়েলয়নস ফসন্টাি @ MS137: 718-659-0471 এক্সট. 4251 

রশশু রনযথািয়নি ররিয়বদন NYS – 800-637-1522 

 ারিবারিক সরহিংসিা সম্পরকথ ি হটলাইন – 800-621-4673 

খাদয এবিং কু্ষধা সম্পরকথ ি হটলাইন – 212-533-6100 

অরভ্বাসী হটলাইন (NYC) – 718-899-4000 

   লাইেয়নট – 800-LIFENET         লাইেয়নট (স্পযারনশ) – 877-298-3373 

িানওয়ে হটলাইন – 212-619-6984 

েযারমরল রিয়সাসথ ফসন্টাি – 718-474-2070 

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

 

অযাকায়ডরমক সহােিামলূক ওয়েবসাইটসমহূ 
www.khanacademy.org 

www.brainpop.com 

বযবহািকািীি আইরড:  Ashbp 

 াসওোডথ : Brainpo 

 

 লপ্উলপ্ি প্াথ ইিডফ্া 
মািালপ্িাগণ, অ্িুেহপ্িূিক িক্ষয করুি টে িডিযক লশশুডক লপ্উলপ্ি প্াডথি জিয 
অ্িিাইডি লিিলন্ধ্ি কিা হডয়ডছ এিং িাডদিডক িাডদি িালিি কাজ, 

অ্যািাইিডমন্টি, টেস্ট্ টস্কাি টপ্ডি এিং এই িাইডেি মাধযডম িাডদি লশক্ষকগডণি 
িাডথ টোগাডোগ িক্ষমিাি অ্যাডক্সি িদাি কিা হডয়ডছ।  এছািাও আপ্িাডদিডক 
মািা/লপ্িা লহডিডি লিিলন্ধ্ি কিাি জিয িাডদিডক অ্স্থায়ী প্ািওয়ােি  িদাি কিা 
হডয়ডছ োডি আপ্িািা লিিিলিন্নভাডি িাডদি কাডজি িিািলি িথয, প্িীক্ষা এিং 
অ্েগলি এিং টিইিাডথ সু্কডিি িকি কমীডদি িাডথ টোগাডোগ কিডি প্াডিি। 
আপ্লি েলদ আপ্িাি লপ্উলপ্ি প্াথ িথয িা টপ্ডয় থাডকি িাহডি প্যাডিন্ট টকা-
অ্লেি ডিেি এি িাডথ এক্সে. 1152 এ টোগাডোগ করুি টেডহিু িকি 
লপ্িামািাডক   WWW.PupilPath.com এ সু্কি িডষিি মডধযই লিিলন্ধ্ি হওয়া 
উলিি। 

প্িিিী লপ্িামািা লশক্ষক িডেিি অ্িুলিি হডি িহৃস্পলিিাি, মািি  16, 2017. 

টশষ হডি িকাি 11.30 এ 

লিডকডিি টিশি: দপু্িু 12:30 – দপু্িু 2:30 

লিডকি 4:00 এ লমিিায়িডি PTA িভা 
িন্ধ্যাি টিশি: লিডকি 4:30 – িন্ধ্যা 7:30  

অ্িুেহপ্িূিক টিই অ্িুিাডি আপ্িাি কযাডিন্ডাি লিলহ্নি কডি িাখিু।                

 

                                  মািার িাগণ 
অনেুহ ূবথক রনরিি করুন ফয আ নাি সন্তায়নি টিকাদান হালনাগাদ কিা হয়েয়ি এবিং সকল 
রয়োজনীে কাগজ ত্র সু্কয়ল জমা ফদওো হয়েয়ি।  রড াটথ য়মন্ট অব এডুয়কশন এবিং রড াটথ য়মন্ট 
অব ফহল্ আমায়দিয়ক রনয়দথশনাটি  ালন কিয়ি আয়দশ রদান কয়িয়িন। 
এিাড়াও লাঞ্চ েিমসমহূ  ূিণ কিা এবিং রয়িযক রশক্ষা্ীি জনয মািা/র িাি মাধযয়ম সু্কয়ল 
জমাদান কিা বাধযিামলূক।  আ রন যরদ আ নাি েিম জমা না রদয়েও ্ায়কন িাহয়ল আ রন 
আয়িকটি েিম েহণ কিয়ি  ায়িন, এটি  ূিণ করুন এবিং আ নাি রশশুি সায়্ সু্কয়ল জমা 
রদন।  েিমটি অনলাইয়নি মাধযয়মও nyc.applyforlunch.com এই ঠিকানাে  ূিণ কিা 
ফযয়ি  ায়ি। 
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