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  السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد

 الموقع اإللكتروني للمدرسة

www.Heroesofms137.org 

 

 

 (Teacher-A-Dialخدمة "اتصل بمعلم" )

 مساعدة مجانية في إنجاز الواجب المنزلي

 الخميس -اإلثنين 

4:00 - 7:00 

3380-777-212-1 

1 2 

امتحان دورات اإللحاق المتقدم 

(ARPللمدارس الرافدة ) 

 (Feeder School  ) 

 ظهرًا 12 -صباحًا  9

3 4 

 الحفل الموسيقي لفصل الربيع

 مساء   6:00

5 

 رحلة صف التخرج إلى بوسطن

6 

 رحلة صف التخرج إلى بوسطن

 7و 6الصفان 

 ( Mets)رحلة لمشاهدة مباراة لفريق

7 

 عطلة مدرسية

 للتالميذ
 يوم بروكلين وكوينز

8 

 8 للصف للخريجين الراقص الحفل

 مساء   10 –مساء   5

9 

امتحان دورات اإللحاق المتقدم 

(ARP للمدارس الرافدة ) 

(Feeder School) 

 ظهرًا 12 –صباحًا  9

10 11 

 عطلة مدرسية للتالميذ

فعاليات المدرسة المفتوحة 

 6للتالميذ المقبلين على الصف الـ

 صباحًا  9

12 

( Club Getawayرحلة مخيم )

 7للصف 

13 14 

 8:30والمعلمين اجتماع جمعية اآلباء 

 صباحًا

حملة بيع المخبوزات من تنظيم جمعية 

 (PTAاآلباء والمعلمين )

 (Millenniumأمسية الرسم من برنامج )

 مساء   7 –مساء   5

15 

 عيد الفطر

 عطلة مدرسية للتالميذ

16 

 17 

 عيد األب

18 

 أمسية تكريم صف التخرج

 مساء   6

19 

حفل توزيع الجوائز لتالميذ 

 7الصف 
 4-3، و2-1الحصص 

20 

 رحلة ميدانية للصف الثامن

 طوال اليوم

21 

 8حفل التخرج للصف 

 St. John’s University جامعة 

 ظهرًا 12 –صباحًا  9

22 

 6حفل التخرج للصف 
 8-7، و6-5الحصص 

الجمعية الشرفية القومية للصغار 

(National Junior Honor Society 

Induction ) 

 مساء   6

23 

24 25 26 

 آخر أيام الدراسة!!!

27 28 

 

29 

 مرحبًا بالصيف!!

 

30 
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 2018 - 2017المجلس التنفيذي للعام الدراسي 

 Jaime Barresi الرئيس

 Faride Betancur نائب الرئيس

 Anjanie Ramdin السكرتيرة المشاركة

 Luisa Valentin السكرتيرة المشاركة

 Ivonne Chavez أمين الصندوق

 (M.S. 137جمعية اآلباء بمدرسة )

 سيُعقد االجتماع المقبل لجمعية اآلباء يوم

 2018يونيو/ حزيران،  14الخميس  

 صباحًا 8:30

 27مجلس التعليم المجتمعي للمنطقة التعليمية رقم 

 2018حزيران/ يونيو،  18االثنين، 

Scholars Academy 

320 Street thBeach 104 

Rockaway Park, N.Y. 11694 

 مساء   6:30اجتماع عمل  

 مساء   7:30اجتماع عام مفتوح  

 المعسكر الصيفي

 (Millenniumبرنامج )

( لما بعد الدوام الدراسي برعاية برنامج معسكر Millenniumسيقوم برنامج )

  ( في هذا الصيف.MS 137في مدرسة )صيفي مجاني عن طريق القرعة هنا 

، 2018أغسطس/ آب،  18إلى  2018يوليو/ تموز،  10سيستمر البرنامج من 

مساء .  يمكن  4صباحًا إلى الساعة  9من اإلثنين إلى الخميس، من الساعة 

، ويتعين تعبئتها 115الحصول على االستمارات من المدرسة، الغرفة رقم 

في موعدٍ أقصاه  223( في الغرفة Millenniumواعادتها إلى مكتب برنامج )

، للحصول على فرصة لدخول سحب القرعة. من 2016يونيو/ حزيران،  16

المطلوب إلزاميًا حضور إحدى الجلسات التوجيهية لدينا وتعبئة االستمارات بما 

 في ذلك االستمارة الطبية.

 للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال على رقم الهاتف 

 2230الرقم الفرعي  718-659-0471

 

 نادي الفتيان والفتيات

( Boys and Girls Club of Metro Queensسيعقد نادي الفتيان والفتيات )

 ,Atlantic Ave 04-110برنامج المعسكر الصيفي في مقره الكائن بالعنوان 

Richmond Hill N.Y. 11419 

 سيعقد البرنامج من

 2018، أغسطس/ آب 17يوليو/ تموز إلى  5

 من االثنين إلى الجمعة 

 مساء   6 –صباحًا  8

هناك تكلفة يتعين دفعها للمعسكر ولكن هناك خصم للدفع المبكر في موعد 

حزيران/ يونيو، كما تتوفر فرصة الحصول على منح دراسية ألولئك  1أقصاه 

 المؤهلون حسب دخل أسرتهم.

رئيسي ويتعين إعادتها ، في المكتب ال(MS 137تتوفر طلبات التقديم بمدرسة )

 إلى نادي الفتيان والفتيات طيلة الشهر من الساعة 

 مساء   8 -مساء   6بعد الظهر أو من الساعة  2 -ظهرًا  12

 للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال على رقم الهاتف 

718-441-6050. 

 خدمات الصحة العقلية والخدمات االجتماعية من أجل شباب مدينة نيويورك

 4251 ( الرقم الفرعي718) MS137: 0471-659( بمدرسة CCNSالمركز الصحي )

 Child Abuse Reporting NYS – 800-637-1522خط اإلبالغ عن استغالل األطفال 

 Domestic Violence Hotline – 800-621-4673الخط الساخن للعنف العائلي 

 Food and Hunger Hotline – 212-533-6100الخط الساخن لألغذية والجوع 

 Immigrant Hotline (NYC) – 718-899-4000الخط الساخن لشؤون الهجرة 

 800-LIFENET – (LifeNetمؤسسة )

 877-298-3373 –( )باإلسبانية( LifeNet)مؤسسة )

 Runaway Hotline – 212-619-6984الخط الساخن للهاربين 

 Family Resource Center – 718-474-2070مركز موارد العائالت 

 www.http.//apahelpcenter.org مركز المساعدة:

 المواقع اإللكترونية للدعم األكاديمي

www.khanacademy.org 

www.brainpop.com 

 Ashbpهوية المستخدم: 

 Brainpopكلمة المرور: 

 (Pupil Pathمعلومات موقع )

 pupilيرجى من اآلباء مالحظة أنه قد تم تسجيل كل طفل على اإلنترنت في موقع "

path وينبغي أن يتمكن من دخوله للحصول على جميع واجباته، والتكليفات، ونتائج "

ًا على التواصل مع معلميه عبر الموقع.  وقد خصصت له كلمة االختبار وأن يكون قادر

مرور مؤقتة كذلك الستخدامها من طرف اآلباء قصد التسجيل على موقع للحصول على 

معلومات حية ومستمرة عن عمله الدراسي، واالختبارات والتقدم، فضال عن التواصل 

ى معلومات حول موقع مع جميع العاملين في المدرسة. إذا كنتم لم تحصلوا بعد عل

(pupil path) .حيث  1203، يرجى االتصال بمنسق شؤون اآلباء على الرقم الفرعي

يتعين على جميع اآلباء أن يكونوا مسجلين على الموقع اإللكتروني 

WWW.PupilPath.com أن بحلول هذا الوقت من السنة.  الرجاء أخذ العلم ب

 (.  pupil pathالمعلومات المتعلقة ببدء العام الدراسي القادم سوف ترسل عبر موقع )

 نتمنى لكم صيفا آمنًا وممتعًا
 علموا على التقويم الخاص بكم، الدراسة ستبدأ في يوم

 2018أيلول/ سبتمبر،  5الخميس،  

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

