ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA P.S. 144Q
Julho 2017

Quem faz parte da Associação de Pais?

Entre em contato
conosco

Você!

Visite nossa página: www.pa144.com

Primeiro e principalmente, VOCÊ é a Associação de Pais! Cada um dos pais ou
pessoas responsáveis por uma criança da escola PS144 é automáticamente
membro. O Conselho Executivo e os Diretores da AP são pais voluntários, assim
como você, e precisamos de todos os pais para ter sucesso.

O que faz a Associação de Pais?

Esta página é a melhor maneira de obter
mais informações sobre a Associação de
Pais. Por favor não deixe de explorá‐
la! Registre‐se na nossa lista de correio
eletrónico!

Adicione‐se a Facebook:
https://www.facebook.com/groups/pa144/

Residências
A Associação de Pais, em colaboração com a escola, oferece uma variedade de
programas de enriquecimento nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia,
Artes, e Matemática (STEAM). São vocês, os pais, os que fazem esses programas
possíveis com suas generosas doações: Aulas de Dança * Aprendendo através da
Arte do Guggenheim * Teoría e Interpretação Musical * Teatro para Crianças de NYC *
Teatro de Marionetes * Museu de Queens * Desenho de Arquitetura * Centro de
Aprendizagem de DNA * Missão Ser.

Nos siga no Twitter:
https://twitter.com/PA144Q

Programa de Atividades Extra Escolares

Adicione‐se a nossa lista de correio
eletrónico:
http://www.pa144.com/subscribe.html

Através do Central Queens Y, funcionários da escola PS144, e vários
provedores de serviços, o programa de atividades extra‐escolares está
disponível de segunda a sexta até 5:50 da tarde. Oferecemos uma variedade de
programas com diferentes preços.

Veja e Registre‐se ao calendário:
http://www.pa144.com/paevents.html

Ajuda Financeira para a Escola
A AP também oferece ajuda financeira para programas da escola, materiais
para as salas de aula, equipamento para o recreio, e apoio aos funcionários da
escola.

Se Envolva!

Receba messagens de texto
ocassionalmente:
http://www.remind.com/join/pa144 ou
envie a messagem “@pa144” para 81010.

Seja Voluntario
Há muitas formas para que os pais participem. Você pode se voluntariar na
escola, seja para colaborar na sala de aula ou na sala de almoço e no recreio, ou
pode se voluntariar para colaborar nos eventos da associação de pais. Mais
informações sobre os nossos eventos podem ser encontradas na nossa página
web em http://www.pa144.com/events.html. Assim que você possa se
comprometer por uma hora ou vários dias, qualquer ajuda é bemvinda.

Perguntas sobre o AP?
Escreva: info@pa144.com

Perguntas sobre a escola?
Ligue: (718) 268‐2775

Faça Doações
Você sabía? Se cada criança pagasse U$144 a AP não teria necessidade de coletar mais doações em todo o ano. Você pode doar de
diferentes maneiras:


Cheque em nome da “PA of PS144Q”



Doações online (uma vez, mensalmente, ou Paypal) em http://www.pa144.com/online.html

A Associação de Pais da escola P.S. 144 é uma organização 501(c)(3) e sua doação é deduzível do imposto de renda segundo
estabelecido por lei.
*

*

*

Esperamos que possam nos acompanhar em: Noite de Restaurantes (mensalmente) * Día de Fotografías (Outono) * Festa de Halloween * Venda de
Bolos (Dia de Ação de Graças) Festival de Comidas Culturais (Primavera) * Rifa de Cestas das Salas (Primavera) * Concurso de Talentos
(Primavera) * Bailes na Escola (Primavera) * Venda de Plantas (Dia das Mães) * Venda de Garagem (Outono ou Primavera).

