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 ডিসেম্বর   2017 
                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

রডিিার সোমিার মঙ্গলিার িধুিার িহৃস্পডিিার শুক্রিার শডিিার 

   ডিসেম্বর 
জন্মপাথর: ডিসরাজা 
িুল: িাডেিোে 
রাডশচক্র ডচহ্ন: 

ধিু:11/22-12/21 
মকর: 12/22-1/19            

 
সু্কল ওসেিোইট 

www.Heroesofms137.org 
 

 
ইউডিভােিাল 

ডহউমযাি রাইটে মান্থ 

 
         িাোল-এ-টিচার 

ডিিামসূলয  িাডির কাসজ েহােিা 
সোমিার-িহৃস্পডিিার 

ডিসকল 4:00 - েন্ধ্যা 7:00 
       1 -212-777-3380 

11 
1 
হাই সু্কল অ্যাপ্লিকেশন প্লিউ 
 

8 গ্রেি প্লিপ  
“WONDER” গ্রেখার জনয 

 
িই সমলার েমাডি 

2          
 

শডিিাসরর সু্কল 

সোল 9:00 – েপুুর 12:00 

3       
 
 
অ্যািভাসের প্রথম ডিি 

4              
ক্লাে ডিপ: 8GTA 

সমসিাপডলটি অ্সপরা হাউসজ গমি 
 

5 
 6 সেি ডিপ  

“WONDER” সিখার জিয 
 

6 
6 সেি উইোর িযান্স 

ডিসকল 4:30 – েন্ধ্যা 7:30 
 

 

7 
7 সেি উইোর িযান্স 

ডিসকল 4:30 – েন্ধ্যা 7:30 
 
পালি হারিার সি 

8 
8 সেি উইোর িযান্স 

ডিসকল 5:00 – রাি 8:00 
 

9 
 

শডিিাসরর সু্কল 

সোল 9:00 – েপুুর 12:00 

 
10 
 
 
মািিাডধকাসরর েিিজিীি 
স াষণাপসের  
70 িছর পডূিি । 

11      PTA হডলসি সেল  
 

12     PTA হডলসি সেল  
 

 

13     PTA হডলসি সেল  
 

 
 
হািুকাহ এর প্রথম ডিি 

14     PTA হডলসি সেল  
 

শীিকালীি কিেিাট  

ডিসকল 6:30 – রাি 8:30 
 

SLT ডমটিিং – িপুরু 2:50 

15     PTA হডলসি সেল  
 
 

 
আন্তজজ াপ্লিে টি গ্রি      

16 
শডিিাসরর সু্কল 

সোল 9:00 – েপুুর 12:00 

 
রাইট ব্রািােি সি 

17 

 
 
 
 
রাইট ব্রািােি সি 

18 
 

  MS 137 হডলসি পাটিি  
িপুরু 2:30 – ডিসকল 4:10 

 
 

19 
পযাসরে ডমটিিং 

ELA অ্যান্ড মযাথ সেট সটে 
আপসিট 

লাইসব্রডর ডিসকল 3:00 –ডিসকল 
4:00 

20 

 
 
 
হািুকাহ এর সশসষর ডিি 
ডিসেম্বর েলডেে 

21 PTA ডমটিিং েকাল 8:30 
অ্যাজমা ডিষেক কমিশালা 

PTA িযাক সেল 
(লাঞ্চ চলাকালীি েকল সেি) 

22        গ্রেি 6 ও 7:   
অ্য়ার গ্ররি ও প্লেন গ্রি 

  8 সেি আগডল সোসেটার সি 

 
 

23       
 

এখি পর্িন্ত 8 ডিি িাডক 

ডিউ ইোর – “2018” 
 

 

24                
 
 
 
 
 
ডক্রেমাে ইভ 

25 

শীিকালীি ছুটি 

  
ডক্রেমাে সি                      

26 

শীিকালীি ছুটি 
 

আপিার সকাোিজা প্রস্তুি 
 
করা শুরু করুি 

27 

শীিকালীি ছুটি 
 
   ডিউ ইোর সরসজাডলউশি 

28 

শীিকালীি ছুটি 
 

29 

শীিকালীি ছুটি 
  
সু্কসল ডিসর আো জািুোডর 2, 2018 

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 

 
 
 

tel:(718)659-0471
http://www.heroesofms137.org/
mailto:Lbrunoavellino@schools.nyc.gov
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 2017 - 2018 PTA এক্সিক্সিউটিভ ব োর্ড  
       প্রেসিডেন্ট                        Jaime Baressi  
       ভাইি প্রেসিডেন্ট                Faride Betancur  
       প্র া-প্রিডেটারী                  Anjanie Ramdin  
       প্র া-প্রিডেটারী                  Luisa Valentin 
       প্রেজারার                        Ivonne Chavez 
 
 

M.S. 137 প্যোরেন্ট অ্যোরিোক্সিরেশন 
  প্যোরেন্ট টিচোে অ্যোরিোক্সিরেশরনে প্ে র্তী িভো 
                               অ্নুক্সির্ত হর  

              ৃহস্পক্সর্ত োে, জোনেুোক্সে 18, 2018 িিোল 8:30 এ 
     
প্যোরেন্ট ির্ডশোলোটিে আরেোজি MS 137 PTA এ ং প্যোরেন্ট বিো-অ্ক্সর্ড রনটে, Ms. Bruno 
Avellino বি িভোটি অ্নুিেণ িেোে জনয ক্সনর্ডোেণ িেো হরেরে।  ির্ডশোলোটিে ক্স ষে 

হরলো "অ্যোজর্ো"।   
ব্লু ক্রি/ব্লু ক্সশরেে এিজন ফ্যোক্সিক্সলরটটে লক্ষণ ও উপ্ির্ড, িোেণির্ূহ, িোেো ঝুুঁ ক্সিরর্ত 
আরে, িীভোর  িঠিিভোর  বেোর্ ক্সনণডে িেো যোে, ক্সচক্সিৎিো এ ং প্রক্সর্তিোে ক্স ষরে 
আরলোচনো িেরর্ত ির্ডশোলোটি প্ক্সেচোলনো িের ন।  
শীর্তিোরল এ ং এিটো ির্ে যখন অ্রনরিই প্রোদভুড োর  বভোরর্ র্তখন আর্োরদে এই খু  
র্তথ্যিরৃ্দ্ধ এ ং ক্সশক্ষোর্ুলি ির্ডশোলোরর্ত আপ্নোরদে অ্রনরিে বযোর্দোরনে আশোে উন্মখু 

হরে আক্সে।   
অ্নুগ্রহপ্ ূডি এি ক্সর্ক্সনট ির্ে ক্সনরে ইরর্ইল প্োঠোন: এই ির্ডশোলোটিরর্ত বেক্সজস্টোে িেোে 
জনয প্যোরেন্ট বিো-অ্ক্সর্ড রনটরেে ইরর্ইল Lbrunoavellino@schools.nyc.gov 
 
 

িক্সর্উক্সনটি এরু্রিশন িোউক্সিল ক্সর্ক্সিক্ট 27 
র্োক্সিি িভো:  বিোর্ োে, ক্সর্রিম্বে 18, 2017 @ িন্ধ্যো 6:30 

82-01 Rockaway Blvd, Ozone Park, NY 11416 
 

8বগ্র র্ ক্সিক্সনেে র্তথ্য 
অ্নুগ্রহপ্ ূডি আপ্নোে িন্তোরনে ক্সিক্সনেে ক্সর্উ $100.00 এে প্ক্সের্োণ প্ররদে অ্থ্ড 
শুরু্র্োত্র র্োক্সন অ্র্ড োে এ ং অ্যোরর্ক্সেিোি সু্কল অ্ফ্ ক্সহরেোি  েো ে প্োঠোরর্ত ভুলর ন 

নো। অ্নুগ্রহপ্ ূডি র্োক্সন অ্র্ড োরে আপ্নোে িন্তোরনে নোর্ এ ং ক্লোি অ্ন্তভুড ক্ত িরুন।   
 
                                 আিন্ন ইরভন্টিরু্হ 

জোনুেোক্সে 2:  যোি টু সু্কল  
জোনুেোক্সে 11th: ক্সপ্িচোে ক্সেরটি 

                                            SLT ক্সর্টিং: ক্স রিল 2:50 
জোনুেোক্সে 15: সু্কল  ন্ধ্ (র্োটিড ন লুথ্োে ক্সিং জকু্সনেে বর্) 

জোনুেোক্সে 18: PTA িভো িিোল 8:30 ও "অ্যোজর্ো" ক্স ষেি ির্ডশোলো 
                   PTA  যোি বিল (িিল লোঞ্চ ির্রেে জনয) 

জোনুেোক্সে 19: টুইন বর্ (8বগ্র র্) 
জোনুেোক্সে 27: 8বগ্র র্ বেি টু ইর্রপ্রি 

 
 

 

NYC যুব ডের জন্য মান্সি  ও িামাসজ  পসরডেবা 
CCNS ওডেলডন্ি প্রিন্টার @ MS137: 718-659-0471 ext. 4251 

সিশু সন্যযাতন্ েসতডবেন্ NYS – 800-637-1522 
পাসরবাসর  িস িংিতা  টলাইন্ – 800-621-4673 

কু্ষধা এবিং খােয িম্পস য ত  টলাইন্ – 212-533-6100 
অসভবািন্  টলাইন্ (NYC) – 718-899-4000 

   লাইফডন্ট – 800-LIFENET         লাইফডন্ট(স্প্যাসন্ি) – 877-298-3373 
রান্ওডে  টলাইন্ – 212-619-6984 

ফযাসমসল সরডিািয প্রিন্টার – 718-474-2070 
প্র ল্প প্রিন্টার: www.http.//apahelpcenter.org 

 
অযা াডেসম  ি ােতামলূ  ওডেবিাইটিম ূ 

www.khanacademy.org 

www.brainpop.com 
বযব ার ারীর আইসে: Ashbp 

পািওোেয : Brainpop 

 
                          ক্সপ্উক্সপ্ল প্োথ্ ইনফ্েরর্শন 
র্োর্তো/ক্সপ্র্তোর্ণ, অ্নুগ্রহ িরে লক্ষয িরুন বয প্রক্সর্তটি ক্সশশুরি ক্সপ্উক্সপ্ল প্োথ্ এে জনয 
বেক্সজস্টোে িেো হরেরে এ ং র্তোরদে ির্স্ত বহোর্ওেোিড , অ্যোিোইরনর্ন্ট, বটস্ট বস্কোে 
জোনরর্ত এ ং এই িোইরটে র্োর্যরর্ র্তোরদে ক্সশক্ষিরদে িোরথ্ বযোর্োরযোরর্ে জনয 
অ্যোরিি থ্োিরর্ত হর ।  এেোড়োও আপ্নোরদেরি ক্সপ্র্তোর্োর্তো ক্সহরির  ক্সন ক্সন্ধ্র্ত িেোে 
জনয র্তোরদেরি অ্স্থোেী প্োিওেোর্ড  প্রদোন িেো হর  যোরর্ত আপ্নোেো ক্সনে ক্সিন্নভোর  
র্তোরদে িোরজে িেোিক্সে র্তথ্য, প্েীক্ষো এ ং অ্গ্রর্ক্সর্ত এ ং বিইিোরথ্ সু্করলে িিল 

ির্ীরদে িোরথ্ বযোর্োরযোর্ িেরর্ত প্োের ন। আপ্ক্সন যক্সদ ক্সপ্উক্সপ্ল প্োথ্ ইনফ্েরর্শন 

প্রোপ্ত নো হন, র্তোহরল অ্নুগ্রহপ্ ূডি প্যোরেন্ট বিো-অ্ক্সর্ড রনটরেে িোরথ্ বযোর্োরযোর্ িরুন 
1203 এই এিরটনশন নম্বরে যোরর্ত ির্স্ত র্োর্তো/ক্সপ্র্তো WWW.PupilPath.com এ 

এই সু্কল  েরেে র্রর্য ক্সন ক্সন্ধ্র্ত হরর্ত প্োরেন। 
 
 

MS 137 আপ্নোরদে প্ক্সে োরেে িখু, িরৃ্ক্সদ্ধ এ ং েুটিিোলীন 

শুরভিো জোনোরি।  আর্েো আপ্নোে শুভ ন  ষড এ ং  নু্ধ্রদে িরে 

এিটি রু্ক্ত অ্ িোশ যোপ্ন আনরেে হর   রল আশো িক্সে। 

                 
 

আমরা জান্েুাসর 2, 2018 এ সু্কডল সফরব। 

 


