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    THE CLARION PARENT NEWSLETTER 
P.S. 205 IS A COMMUNITY OF LEARNERS WHO WORK HARD TO EXCEL 

FEIGA MANDEL, PRINCIPAL 
      Leonie Birmingham, Assistant Principal   Michael Silverman, Assistant Principal   Katherine Lynch, Assistant Principal  
 
 
 

 

 

 القادمة األحداث          
 

 8 أبريل 
لعم ورشة ةروض   :6-15 :5 "الرسم" ، العائلية ستوديو ماركيز أطفال 
 تشن سيندي مع سجل .مساءً  7:00 -15 :6 و مساءً  00

 9 أبريل 
 العائلية المشاركة عرض "فلور مع الثقافات متعددة أغاني"

ا 11:30 5-3 الصف  صباح 
بيرتكال رابط -مساءً  K-2 12:30 قبل ما الصفوف  للمتابعة 

 10 أبريل 
 Writopia  
 للمتابعة رابط -مساءً  00 :3-00 :2 الوالدين عمل ورشة

 12 أبريل 
 الحركة" ، العائلية K Marquis Studio قبل ما عمل ورشة -
 مع سجل .مساءً  7:00 -15 :6 و مساءً  00 :6-15 :5 "اإلبداعية
 تشن سيندي

لاألو للصف ماركيز استوديو عائلة عمل ورشة-  "السيرك فنون" ، 
اءً مس 00 :15-6 :5  تشن سيندي مع سجل .مساءً  7:00 -15 :6 و 

 15 أبريل 
 مساءً  2:30 المدرسية القيادة فريق اجتماع

 16 أبريل 
 مجنون جورب يوم -
 "الطهي" - والرياضية الروضة قبل ما األمور أولياء عمل ورشة -
 للمتابعة رابط -مساءً  6:00 -00 :5

 17 أبريل 
-Writopia  

 للمتابعة رابط -مساءً  00 :3-00 :2 الوالدين عمل ورشة
 الموسيقى" ، العائلية ستوديو ماركيز أطفال روضة عمل ورشة -
 سيندي مع سجل .مساءً  00 :7-15 :6 و مساءً  00 :6-15 :5 "واإليقاع
 تشن

  19 أبريل 
 الهيب" ، الثالث للصف ستوديو ماركيز عائلة عمل ورشة -        
اءً مس 7:00 -15 :6 و مساءً  00 :6-15 :5 "هوب  مع سجل .
 تشن سيندي

 20 أبريل 
 .مساء 9:00 األب لقاء

 22 أبريل 
 :6-15 :5 "اليوغا" ، الخامس للصف ستوديو ماركيز عائلة عمل ورشة
 .مساءً  7:00 -15 :6 و مساءً  00
يسيند مع سجل  تشن 

 •ً23ًأبريل 
 العائلية المشاركة عرض "وماريو أبريل مع األغاني مع بأمريكا احتفل" -
ا 11:30 5-3 الصف  صباح 
 للمتابعة التكبير رابط -مساءً  K-2 12:30 قبل ما الصفوف
 "الطبخ" - والثاني األول الصف من للوالدين عمل ورشة -
 للمتابعة رابط -مساءً  6:00 -00 :5

 • 24 أبريل 
-Writopia  للمتابعة رابط -مساءً  00 :3-00 :2 الوالدين عمل ورشة 

 • 29 أبريل 
 جيبك يوم في الخبر-
 ، الثاني للصف ماركيز استوديو عائلة عمل ورشة -
 .مساءً  00 :7-15 :6 و مساءً  00 :6-15 :5 "القناع صنع"
 تشن سيندي مع سجل
 ، الرابع للصف ماركيز استوديو عائلة عمل ورشة -
 مع سجل .مساءً  00 :7-15 :6 و مساءً  00 :6-15 :5 "الورقي النحت"
يسيند  تشن 

 • 30 أبريل 
ينالوالد عمل ورشة  "الطهي" - 4 و 3 للصفين 

 للمتابعة رابط -مساءً  6:00 -00 :5
 

   
 
 

 

 الوالدين منسق من مالحظة

ي  
  عائالت أعزائ 

 
PS 205 ، 
ات بعض !سعيد أبريل  :التذكير
ي • ي التسجيل ينته   

 
 قبل ما صف ف

ي الروضة  
 
 عىل أبريل من السابع ف

ي حسابك  
 
 إذا .myschools.nyc ف

 الرجاء ، مساعدة أي إىل بحاجة كنت
ي االتصال  .ئ  
ي • ي K-3 التسجيل ينته   

 
 أبريل 30 ف

ا
ً
ي حسابك عىل أيض  

 
 ف

myschools.nyc. 
 و الطبخ عائلة عمل ورش من تحقق •
Writopia عائلة عمل وورش 
Marquis Studios!     خالتواري  عىل 
 .اليسار
 لديك كانت إذا ، دائًما الحال هو كما
ي ، مخاوف أو أسئلة ج  ي التواصل فير  مع 
 أو 4556-563-347 عىل
cchen21@schools.nyc.gov 
 
ي ي كل لك أتمن   ،خير
 تشير ي سيندي
 الوالدين منسق           

  Dat 

 ، األمور وأولياء األمور أولياء أعزائي

لجميعا يكون أن أتمنى !سعيد ربيع       قد 
 .الربيع بعطلة استمتعوا

ا      لأبري 7 حتى مارس 24 من بدء   ، 
عدب ً عن الطالب أمور أولياء لدى سيكون  خيار 
ا كنت إذا .المدمج التعلم في االشتراك  ، مهتم 
 Cindy أرسلته الذي النموذج إكمال فيرجى
Chen تحديد يتم لم .311 بالرقم اتصل أو 
بونيرغ الذين الطالب بدء تاريخ عودةال في   
 .اآلن حتى الشخصي التعلم إلى

يدالمز إعادة بمجرد        إلى الطالب من 
 بها معمول جديدة لوائح هناك ستكون ، المبنى
 أن بمجرد .االجتماعي التباعد بخصوص
 هذا حول المعلومات من مزيد على أحصل
 .معك سأشاركها ، األمر

 التنازل نتيجة تنتظر NYS تزال ال       
قدمالم  في NYS اختبارات بإدارة يتعلق فيما 

ELA. و الرياضيات NYSESLAT و 
NYSAA. قدر بالتحضير نقوم ، كمدرسة 

إلمكانا  .االختبارات هذه سنجري كنا حال في 
 .بذلك علمنا بمجرد بالقرار سنخطرك

 الرائعة العمل ورش من العديد لدينا       
 تقام التي العائلية العروض إلى باإلضافة لآلباء
 األحداث عمود من التحقق يرجى .الشهر هذا
قةالوثي هذه في القادمة  من تتمكن أن آمل .
 .إلينا االنضمام

إخالصب ، 

 ماندل فيجا السيدة

      رئيسي

                                                  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

    Sincerely, 


