مدرسة المدينة

Al-Madinah School
September 28, 2018
Dear Parents,

Assalamu Alaikum. On the back you will find our October Monthly Parent Calendar. Please note the
following important reminders:
 Monday, October 1 – High School’s Enrichment pull-out program and Early Graduation classes begin.
 Friday, October 5 – PSAT classes begin.
 Monday, October 8 – No NYC DOE yellow school bus services.
 Wednesday, October 10 – PSAT for Grades 10 & 11; Middle School’s trip to the NY Hall of Science
& SONYC elections; Elementary’s Extreme Science Assembly.
 Thursday, October 11 – High School’s Blood Drive Assembly.
 Monday, October 15 – Middle School’s ELA Benchmark.
 Tuesday, October 16 – High School’s Breast Cancer Awareness Assembly; Middle School’s Math
Benchmark.
 Thursday, October 18 – All Pre-K sites are CLOSED.
; Friday, October 26 – School closed for High and Middle School students; Elementary’s Mimic Hajj
end of 1st marking period for Middle and High Schools.
 Wednesday, October 31 – Blood Drive; Elementary’s I-Ready Parent Workshop.
Sincerely,
______ Br. Ahmed Jammoudy, Principal, HS
______ Dr. Farhana Masood, Principal, MS
_______ Sr. Zenab Elkady, Principal, Elem.
 88سبتمبر 8418

 18محرم 1114
إلى أولياء األمور
السالم عليكم
نود أن نوجه عنايتكم أن بخلف هذه الرسالة النتيجة الشهرية ألولياء األمور عن شهر أكتوبر  . 2418فالمرجو قراءتها واالحتفاظ بها للرجوع إليها.
نذكركم باآلتى:
 يوم االثنين  1أكتوبر بداية برنامج التخرج المبكر للثانوى.
 الجمعة  5أكتوبربداية .PSAT
 يوم االثنين  8أكتوبر ال توجد خدمات األتوبيسات المدرسية الصفراء .
 األربعاء  14أكتوبرامتحان  PSATللصفى العاشروالحادى عشر الثانوى.وبنفس اليوم رحلة للمدرسة االعدادية صالة نيويورك للعلوم
واالنتخابات الرئاسية وندوة للعلوم للمدرسة االبتدائية.
 يوم الخميس11أكتوبرندوة عن التبرع بالدم للثانوى.
 يوم االثنين  15أكتوبرامتحان  ELAلتحديد المستوى لطلبة المدرسة االعدادية.
 يوم الثالثاء  16أكتوبر امتحان لتحديد المستوى بمادة الرياضيات لطلبة المدرسة االعدادية.وبنفس اليوم ندوة توعية للثانوى حول كيفية الوقاية
من االصابة بسرطان الثدى.
 يوم الخميس18أكتوبرفصول  Pre-Kمغلقة بجميع فروعها.
 يوم الجمعة الموافق  86أكتوبر يوم اقامة مناسك الحج والتدريب عليها بالمدرسة.وذلك خاص بتالميذ المدرسة االبتدائية فقط وعلى طلبة
وطالبات المدرستين اإلعدادية والثانوية عدم الحضور إلى المدرسة فى ذلك اليوم حيث أن هذا اليوم ليس يوما دراسيا لهم.وبنفس اليوم نهاية
الفترة الدراسية األولى من العام وذلك للمرحلتين االعدادى والثانوى.
 األربعاء  11أكتوبر التبرع بالدم للثانوى.وبنفس اليوم دورة تدريبية ألولياء أمورتالميذ المدرسة االبتدائية . I-Ready
اإلدارة

