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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  
 
 
 

 

 

یوال انے باتیتقر   

 8 8 لیاپر  
ویاسٹوڈ مارکوئس کنڈرگارٹن یملیف   :6-15 :5 "ڈرائنگ" ، ورکشاپ 
یسنڈ۔ بجے 7:00 -15 :6 اور بجے 00 ںیکر اپ سائن ساتھ کے چن   
 

 9 لیاپر  
یخاندان تیمصروف  ریکث والے فلور" شو  یالثقافت   .گانوں 
ڈیگر  3-5 11:30 AM 
ڈزیگر یپر   K-2 12:30 یک لنک زوم -بجے یرویپ  ںیکر   

 10 لیاپر  
ایرائپوپ رنٹیپ  یرویپ -PM 00 :3-00 :2 ورکشاپ  لئےیک کرنے   

 April 10لنک
Writopia رنٹیپ  فالو کو لنک -00 :00 :3-00 :2 ورکشاپ 
 کرنا

 12 لیاپر  
- یریپ سیمارک کے- ویاسٹوڈ  یملیف  " ، ورکشاپ  یقیتخل کیتحر  " 5: 
یسنڈ۔ بجے 7:00 -15 :6 اور شام 00 :15-6  اپ سائن ساتھ کے چن 

ںیکر  
ڈیگر ویاسٹوڈ مارکوئس 1  یملیف   "آرٹس سرکس" ، ورکشاپ 

یسنڈ۔ بجے 7:00 -15 :6 اور بجے 00 :15-6 :5  ساتھ کے چن 
ںیکر اپ سائن  

  15 لیاپر  
یک اسکول میٹ قائدانہ   بجے 2:30 اجالس کا 

  16 لیاپر  
یزیکر  دن کا جراب 

- یریپ رنٹیپ کے اور کے- " -ورکشاپ  یباورچ  "متعلق سے خانے 
یرویپ -شام 6:00 -00 :5 کنل Link ل کے کرنے   

  17 لیاپر  
- ایٹوپیر رنٹیپ  یرویپ -PM 00 :3-00 :2 ورکشاپ   ل کے کرنے 
Link لنک 
ویاسٹوڈ مارکوس گارٹن کنڈر- یملیف  " ، ورکشاپ  وزکیم نڈیا   :5 "تال 
15-6: 00 PM & 6: 15-7: 00 PM یسنڈ  اپ سائن ساتھ کے چن 

ںیکر  

 19 لیاپر  
ڈیگر -        ویاسٹوڈ مارکوئس 3  یملیف  -15 :5 "ہاپ ہپ" ، ورکشاپ 
یسنڈ۔ بجے 7:00 -15 :6 اور بجے 00 :6  اپ سائن ساتھ کے چن 

ںیکر  

 20 لیاپر  
یپ یٹ   بجے 7:00 شام اجالس کا اے 

 22 لیاپر  
ڈیگر ویاسٹوڈ مارکوئس 5  یملیف  " ، ورکشاپ  وگای  شام 00 :15-6 :5 "

۔بجے 7:00 -15 :6 اور  
یسنڈ ںیکر اپ سائن ساتھ کے چن   

 23 لیاپر  
- " لیاپر ویمار اور  کہیامر ساتھ کے گانوں ساتھ کے  ںیمنائ  یملیف "  

یمنگن  شو 
ڈیگر  بجے 11:30 3-5 
ڈزیگر یپر   K-2 12:30 یک لنک زوم -بجے یرویپ  ںیکر   

ڈیگر رنٹیپ 2 اور 1  ۔ورکشاپ   
یرویپ -شام 6:00 -00 :5  لنک Link ل کے کرنے 

 24 لیاپر  
- ایٹوپیر رنٹیپ  یرویپ -PM 00 :3-00 :2 ورکشاپ   ل کے کرنے 
Link لنک 

  29 لیاپر  
یبیج اپنے مینپیم ڈے   
- ڈیگر ویاسٹوڈ مارکوئس 2  یملیف   ، ورکشاپ 
۔شام 00 :7-15 :6 اور بجے 00 :6-15 :5 "بنانا ماسک"  

یسنڈ ںیکر اپ سائن ساتھ کے چن   
ڈیگر  4 

ویاسٹوڈ مارکوئس  یملیف   ، ورکشاپ 
" یکاغذ 00: 7-15: 6 اور بجے 00 :6-15 :5 "مجسمہ  PM یسنڈ۔   
ںیکر اپ سائن ساتھ کے چن  

 30 لیاپر  
ڈیگر رنٹیپ 4 اور 3  ۔ورکشاپ   

یرویپ -شام 6:00 -00 :5  لنک Link ل کے کرنے 
 

   
 
 

 

رنٹ ہمارے ر پی 
 ایک ےس کوآرڈینیی 

 نوٹ
 ، خاندانوں محترم 205 ایس پی
 
 :یاددہانی کچھ !اپریل ہو مبارک
 7 رجسٹریشن کی K کے پری •
 کے آپ کو اپریل
myschools.nyc پر اکاؤنٹ 
 کی مدد کسی کو آپ اگر ہوگی۔ ختم
 رابطہ سے مجھ ، تو ہو ضرورت
 کریں۔
mys 3-K اپریل 30 رجسٹریشن 
 myschools.nyc کے آپ کو
 ہوگی۔ ختم بھی پر اکاؤنٹ
Cooking خانے باورچی ہماری 
 ، ورکشاپس خاندانی متعلق سے
 اسٹوڈیوز مارکوئس اور ، رپوپیا
 !دیکھیں ورکشاپس خاندانی کے
 طرف۔ بائیں تاریخیں
 کے آپ اگر ، طرح کی ہمیشہ
 کرم براہ تو ہیں خدشات یا سواالت
 یا 4556-563-347 تک مجھ
cchen21@schools.nyc.g
ov پہنچیں۔ پر 
 
 ،کرے بہال ہللا
 چن سنڈی
  کوآرڈینیٹر والدین           
  Dat 

نیوالد محترم  ، سرپرست اور 

دیام !ہو مبارک بہار      کیا ہر کہ ہے   کو 
یانتہائ کیبر بہار اندوز لطف اور سکون پر   

۔مال  

لیاپر 7 سے مارچ 24       دراز دور تک 
نیوالد کے طلبا کے  اختالط پاس کے 

کھنےیس اگر۔ ہوگا انتخاب کا  یدلچسپ آپ   
ںیہ رکھتے ںیکر مکمل فارم وہ کرم براہ ، تو   
یسنڈ جسے جایبھ نے چن  ای تھا   پر 311 
ان۔ ںیکر فون یابتدائ جو لئے کے طلباء   

خیتار ںیم  یذات  ںیچاہ آنا واپس پر طور   گے 
یک اس خیتار  یابھ  ںینہ طے  یک  یگئ  ۔ہے   

کیا       دیمز ہم جب بار   عمارت کو طلبہ 
ںیم ںیالئ واپس  یمعاشرت تو گے  یدور   کے 

ںیم سلسلے ینئ   ہوں نافذ ضوابط و قواعد 
سےیج۔ گے یہ  ںیم بارے اس مجھے  دیمز   

یگ ہوں معلومات ںیم ،   کا اس ساتھ کے آپ 
۔گا کروں اشتراک  

       NYS یابھ یبھ   ELA ںیم  NYS 
ںیم بارے کے انتظام کے امتحانات  جمع 

یکرائ یگئ   رہا کر انتظار کا نتائج کے چھوٹ 
یاضیر۔ ہے  ، NYSESLAT اور 

NYSAA بطور۔  یجتن ہم اسکول  یبھ  یاریت   
ںیہ رہے کر سٹوںیٹ ان ہم  ںیکرائ انتظام کا   

ہم۔ گے یہ جانتے  صلےیف کو آپ   آگاہ سے 
ںیکر ۔گے   

نیوالد سارے بہت پاس ہمارے        یک   
نےیمہ اس ساتھ ساتھ کے ورکشاپس ںیم   

یملیف براہ۔ ںیہ رہے ہو شوز   اس کرم 
زیدستاو کیچ کو کالم کے واقعات آئندہ پر   

دیام۔ ںیکر  شامل ساتھ ہمارے آپ کہ ہے 
ںیہوسک ۔گے   

 ،مخلص

گایف مسز لینڈیم   

      پرنسپل

                                                  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


