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 2018  يناير/ كانون الثاني     
                                                                                                   

           

 السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد
                     

 

1       

 
 يوم رأس السنة الجديدة

2 

 مرحًبا 

 بعودتكم إلى المدرسة
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www.Heroesofms137.org 
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 مدرسة السبت   

 ظهراً  12:00 -صباحاً  9:00 

 

7 8 

 

 (Flynnرحلة )

 314و 310و 308الفصول 

 

9        

 

 إلى السينما 7رحلة الصف 

10         
 

 (Flynnرحلة )

 302و 229الفصول 

 

                يوم التوعية بالكليات 11

                

 2:30اجتماع فريق القيادة المدرسي ــ 

 بعد الظهر

اليوم التعويضي اللتقاط الصور 

 المدرسية
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 عطلة مدرسية 15

 
 الدكتور مارتن لوثر كينجيوم 
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18  

 صباحاً  8:30اجتماع جمعية اآلباء والمعلمين 
 حملة بيع المخبوزات

 صباحاً  9:00ورشة عمل لآلباء: 
 التعامل مع اإلجهاد

 8يوم التوائم بالصف   19 

 
 اليوم القومي للفشار

20 

 مدرسة السبت

 ظهراً  12:00 -صباحاً  9:00
 

21 

 

22 

 األسنان زيارة طبيب
 

(                   CECاجتماع مجلس التعليم المجتمعي )

 مكتب المنطقة التعليمية

82-01 Rockaway Blvd. 

Ozone Park, NY            
 مساءً  7:30

23 

 زيارة طبيب األسنان

 1امتحان الريجنت في الجبر     

 ظهراً  1:15

 اليوم القومي للفطائر

24 

 

25 

 زيارة الكاتب

Marion Blumenthal Lazan 

 في المكتبة 4و 3الحصتين 

26 

 

27 

 مدرسة السبت

 ظهراً  12:00 -صباحاً  9:00

 

 

29 

 

 الشهر القومي للعناية بالعين 31 30

& 

 والشهر القومي للتبرع بالدم

 يناير/ كانون الثاني

 العقيق جوهرة الميالد:

 القرنفل الزهرة:

 البرج:

 19/1 - 22/12 –الجدي 

 19/2 - 20/1 –الدلو 

 
 هل قمتم باعادة؟    

 البطاقات الزرقاء

 واللقاحات

 واستمارة وجبة الغداء المدرسية
        

 Lois Avellino-Brunoنسقة شؤون اآلباء، م 
 للمكتب الرئيسي:البريد اإللكتروني  1203(، خط فرعي رقم 718) 0471-659رقم الهاتف: 

 Lbrunoavellino@schools.nyc.gov البريد االلكتروني:
 جمعية اآلباء

 223، الغرفة 2230(، خط فرعي رقم 718) 659-0471رقم الهاتف:     
                   Jaime Barresiرئيسة جمعية اآلباء: 

D27Q137PA@schools.nyc.gov 

 
 
 

tel:(718)659-0471
http://www.heroesofms137.org/
mailto:Lbrunoavellino@schools.nyc.gov
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 2018-2017المجلس التنفيذي للعام الدراسي           
 Jaime Baressi        الرئيسة                    

                 Faride Betancur    نائبة الرئيس                
 Anjanie Ramdin                 السكرتيرة المشاركة

     Luisa Valentiالسكرتيرة المشاركة                    
 Ivonne Chavez                    أمينة الصندوق

 

 (M.S. 137جمعية اآلباء بمدرسة )   
 في  سُيعقد اجتماع هذا الشهر لجمعية اآلباء   
  

 صباحاً  8:30، في تمام الساعة  2018يناير/ كانون الثاني،  18يوم الخميس،           
 متبوعاً بورشة عمل لآلباء حول           

 "التعامل مع اإلجهاد"                      
 (.Empire Blue Crossبرعاية مؤسسة )           

       
 كما تم التخطيط لعقد ورش العمل التالية        

 كجزء من سلسلة ورش العمل لآلباء.             
 صحة القلب - 2018فبراير/ شباط،  15الخميس،        
 مرض السكري - 2018مارس/ آذار،  15الخميس،      

 يمكنكم التسجيل لحضور ورش العمل الثالث          
 عن طريق االتصال بمنسقة شؤون اآلباء             

 lbrunoavellino@schools.nyc.gov.عبر عنوان البريد اإللكتروني:      
 للتسجيل.     

 
 

 سوف يعقد اجتماع شهر يناير/ كانون الثاني لفريق القيادة المدرسي في:         
 بعد الظهر 2:30الساعة ، 2018يناير/ كانون الثاني،  8الخميس،           

 

 خدمات الصحة العقلية والخدمات االجتماعية من أجل شباب مدينة نيويورك
 4251، الرقم الفرعي: MS137 :0471-659-718( بمدرسة CCNSالمركز الصحي )

 800-637-1522 – ( Child Abuse Reporting NYSخط اإلبالغ عن استغالل األطفال )
 800-621-4673 – (( Domestic Violence Hotlineالخط الساخن للعنف العائلي )

 212-533-6100 – ( Food and Hunger Hotlineالخط الساخن لألغذية والجوع )
 Immigrant Hotline (NYC ) – 718-899-4000الساخن لشؤون الهجرة )الخط 

 (800-LIFENET)  - (LIfeNetمؤسسة )   
LifeNet )877-298-3373 –)باالسبانية 
 212-619-6984 – (Runaway Hotlineالخط الساخن للهاربين )

 718-474-2070 – ( Family Resource Centerمركز موارد العائالت )
 www.http.//apahelpcenter.org اعدة:مركز المس

 

 المواقع اإللكترونية للدعم األكاديمي
www.khanacademy.org 

www.brainpop.com 
 Ashbpهوية المستخدم: 

 Brainpopكلمة المرور: 
 

                          

 (Pupil Pathمعلومات موقع )
يرجى من اآلباء مالحظة أنه قد تم تسجيل كل طفل على اإلنترنت في موقع "مسار التلميذ" وينبغي أن 

وأن يكون قادراً على يتمكن من دخوله للحصول على جميع واجباته، والتكليفات، ونتائج االختبار 
التواصل مع معلميه عبر الموقع.  وقد خصصت له كلمة مرور مؤقتة كذلك الستخدامها من طرف اآلباء 

قصد التسجيل على موقع للحصول على معلومات حية ومستمرة عن عمله الدراسي، واالختبارات 
 pupilموا بعد معلومات موقع )والتقدم، فضالً عن التواصل مع جميع العاملين في المدرسة. إذا لم تتسل

path) حيث يتعين تسجيل 1203، نرجو منكم االتصال بمنسقة شؤون اآلباء، على الخط الفرعي رقم ،
 في هذه النقطة من العام الدراسي.  www.pupilpath.com جميع اآلباء على الموقع

 

 اآلباء
الخاصة بطفلكم محدثة وأن جميع المستندات الالزمة قد تم تقديمها التطعيمات  نرجو منكم التأكد من أن 

 إلى المدرسة.  إن إدارة التعليم وإدارة الصحة يلزماننا باتباع هذه التعليمات اإلجبارية.
 

كل تلميذ)ة(.  إذا لم ملزمة ويتعين تعبئتها وتقديمها إلى المدرسة بواسطة اآلباء عن استمارات الغداء 
تكونوا قد قدمتم تلك االستمارات بعد، يمكنكم الحصول عليها من المدرسة، والقيام بتعبئتها وإعادتها إلى 

المدرسة مع طفلكم. يمكن كذلك تعبئتها على اإلنترنت على الموقع اإللكتروني  
nyc.applyforlunch.com. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 8خريجي الصف معلومات                   
قط مدفوعة فدوالر يمكن دفعها بواسطة حوالة مالية  100رجاء تذكروا إرسال رسوم تخرج طفلكم وهي 

م فصله (. تأكدوا من كتابة اسم ابنكم/ابنتكم ورقAmerica’s School of Heroesلحساب مدرسة )
 على الحوالة المالية.  

 
 الفعاليات المقبلة

 : العودة إلى المدرسة2018يناير/ كانون الثاني،  2
 : إعادة التقاط صور التالميذ2018يناير/ كانون الثاني،  11

 : عطلة مدرسية2018يناير/ كانون الثاني،  15
ول التعامل مع ح( مع ورشة عمل PTA: اجتماع جمعية اآلباء والمعلمين )2018يناير/ كانون الثاني،  18

 اإلجهاد لآلباء، وحملة بيع المخبوزات
 : يوم التوائم بصف التخرج2018يناير/ كانون الثاني،  19
 : زيارة طبيب األسنان2018يناير/ كانون الثاني،  23، 22

 1:15   :امتحان الريجنت في الجبر2018يناير/ كانون الثاني،  23
 : يوم التيشيرتات2018فبراير/ شباط،  2 

 : رقصة عيد الحب 2018فبراير/ شباط،  13
 : يوم الصداقة2018فبراير/ شباط،  14

القلب لآلباء،  ( مع ورشة عمل حول صحةPTA: اجتماع جمعية اآلباء والمعلمين )2018فبراير/ شباط،  15
 وحملة بيع المخبوزات

 : عطلة منتصف الشتاء2018فبراير/ شباط  16-23
 
 

   سوف تعقد اجتماعات اآلباء والمعلمين القادمة لدينا تبعاً للجدول التالي:   
 2018مارس/ آذار،  6الخميس،                          

 صباحاً. 11:30االنصراف سيكون في تمام الساعة 
 بعد الظهر 2:30 -ظهراً  12:30اجتماعات فترة بعد الظهر: 

 مساًء في قاعة االستماع 4:00اجتماع جمعية اآلباء والمعلمين في تمام الساعة 
 مساءً  7:30 -مساًء  4:30اجتماعات فترة المساء: 

 نرجو منكم التعليم على هذه التواريخ الهامة في التقويم الخاص بكم 
 

 27مجلس التعليم المجتمعي للمنطقة التعليمية رقم          
 االجتماع الشهري

 2018يناير/ كانون الثاني،  22اإلثنين، 
 27مكتب المنطقة التعليمية 

 82-01 Rockaway Blvd 
Ozone Park, N.Y. 11417 

 مساءً  7:30
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