
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 

 

نیوالد محترم نیوالد اور   ، 
یہمار      یپہل  رنٹیپ ورچوئل  چریٹ   
ںیم اساتذہ اپنے لئے کے کانفرنس  شامل 
ہیشکر کا آپ لئے کے ہونے  مجھے 

نیقی ںیم بارے اس آپ کہ ہے  رتیبص   
 کا آپ کہ تھے قابل کے کرنے حاصل
یانتہائ اس بچہ ریغ  یمعمول   کے سال 
یسیک دوران یکارکردگ   مظاہرہ کا 
سےیا۔ ہے کررہا  دار شراکت شاندار 
ہیشکر کا آپ لئے کے بننے  آپ ہم جب 
یک بچوں کے میتعل  یباہم لئے کے   
۔ںیہ کرتے کام سے تعاون  
نہیمہ کا نومبر اگرچہ       اسکول پورے 
یک دراز دور لئے کے میتعل   ساتھ کے 
ریپذ اختتام یبھ تب ، تھا ہوا   پاس ہمارے 
ہم۔ تھا تجربہ واال اترنے پورا  الفاظ نے 
ایمنا دن کا  خوبصورت سارے بہت اور 
یقیتخل اور ۔کھےید لباس   
 اور الفاظ کردہ منتخب اپنے طلباء

ںیفیتعر انیب  ۔تھے قابل کے کرنے   
کمی ہم       اسٹوڈنٹ اپنے کو دسمبر 
کشنیال گورنمنٹ ۔ںیہ منتظر کے   
ںیم آخر     ںیم ،  کیا ہر   ہو مبارک کو 

اںیچھٹ این اور                                         !ہو مبارک سال 
                         
Feiga Mandel                                              
 پرنسپل
 
 
 

     
     
     
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 خبریں کی پرنسپل

        June 2013 
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ئریکل رنٹیپ  ٹریوزلین   
یپ سیا  کھنےیس 205  کھنےیس والے کرنے کام مشکل لئے کے  یک والوں  کیا   ہے جماعت 

FEIGA MANDEL, پرنسپل 
  Leonie Forde, Assistant Principal             Michael Silverman, Assistant Principal             Kate Lynch, Assistant Principal      

 

 
P.S. 205 IS A COMMUNITY OF LEANERS WHO WORK HARD TO EXCEL 
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 2020 دسمبر                        
 یوال انے باتیتقر   

 1 کمی  دسمبر 

 ڈزیا یعالم کا   دن 

 7 7دسمبر 13۔ 

  وٹریکمپ شنیجوکیا سائنس   

      ہفتہ 

 15 15 دسمبر 

 نیوالد - اجالس حفاظت  اور 
 2:20 کھال لئے کے سرپرستوں
PM- یرویپ  لنک لئے کے کرنے 

 رنٹیپ موٹیر -ورکشاپ   لرننگ 

ادہیز سے ضرورت دوران کے  
ویڈیو مزیگ   2:30 کرنا انتظام کا 

یک شام بجے یرویپ   کرنا 

 - یپ یٹ  ٹنگیم اے   -بجے 7:00 
یرویپ  link ل کے کرنے 

 17 17 دسمبر 

      ڈرشپیل اسکول میٹ   اجالس کا 

      2:30 بجے 

 24 24 2020 ، دسمبر یجنور۔  
1 ، 2021 

     ںیم سرما موسم لیتعط   کا 
 بند اسکول

     آئے واپس اسکول طلباء 
یجنور 4      ، 2021  

      
 
 

 

رنٹیپ ہمارے ٹرینیکوآرڈ  کیا سے   نوٹ 
 
نیوالد محترم  ، سرپرست اور 
                           
یہمار !دسمبر ہو مبارک یسٹ  سٹیہارو   فوڈ 

ویڈرائ ںیم  اتیعط کے آپ  ۔ ہیشکر بہت بہت کا 
ےیآئ یجار کو رفتار اس  ںیرکھ   اپنے اور 
وںیپڑوس یک مندوں ضرورت کو  ددم  ۔ ںیکر 

ںیم ٹاپس باکس اپنے کرم براہ یبھ  جنایبھ   
یجار ہم۔ ںیرکھ  ںیہ کرتے جمع   ٹاپ باکس ہر 

P.S یک ۔205۔ ہے کرتا مدد   
 
حیتفر کچھ لئے کے دسمبر یخاندان  اںیسرگرم  : 
کریڈ - ) الئٹس  کریڈ نیبروکل ، ہائٹس   ، 12/1 
/ -12 / 30/2019) 
- NYC یسرمائ نیاللٹ  ولیسٹیف   ، ہاربر سنگ) 

ٹنیاسٹ نڈیآئل   (تک 1/12/2020 ، 
 
 اپنے کرم براہ ، تو ہے پڑتا سرد موسم جب
یک بچے کٹسیج  ٹریسو ، دستانے ، اسکارف ،   
اںیٹوپ ، رہیوغ  بلیل کا  ینیقی لگانا  ۔ ںیبنائ 
 پاس ہمارے آئٹمز گمشدہ سے بہت پاس ہمارے
نڈیا لوسٹ ںیم فاؤنڈ  ںیہ موجود   وہ اگر اور 
ںیمل کو مالکان اپنے ںیکر پسند تو  ۔گے   
 
یاپن آکر کرم برائے یکھوئ  یہوئ  اءیاش   تالش 

براہ۔ ںیکر  ، 4556-563-347 سے مجھ کرم 
ای  cchen21@schools.nyc.gov پر 
ںیم کرنے رابطہ مبارک۔ ںیکر نہ سنکوچ   ہو 

وںیچھٹ این اور   !ہو مبارک سال 
 
کین کو آپ                      ، خواہشات 
یسنڈ                      چن 
نیوالد                     ٹرینیکوآرڈ   
 


