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 ہم کب اور کہاں مالقات کرتے ہیں؟

BSGE PTA  عموماً ہم ہر مہینے کے دوسرے منگل کو شام

ہیں. ہر  کے کیفے ٹیریا میں مالقات کرتےمیں اسکول  6:00

جاننے کے لیے وقت نکالتے ہیں،  مالقات میں ہم والدین کو

کوئی خاص موضوع اور / یا مہمان اور ساتھ میں پرنسپل 

 کے ساتھ سواالت جوابات۔

BSGE PTA 
The Baccalaureate School for Global Education 
Parent-Teacher Association 
36 34-12th Avenue ~ Astoria, NY 11106 

BSGEPTA@gmail.com 

  
    Co-President     Co-President     Vice President         Co-Treasurer                   Co-Treasurer             Recording Secretary 
    Serena Reisner     Paola Vita      Syed Rahman          Danka Illich                   Nick Leahy                Asha Sharma 
    PTAPres1@BSGE.org    PTAPres2@BSGE.org    PTAVP1@BSGE.org    PTATreas1@BSGE.org    PTATreas2@BSGE.org    PTASec1@BSGE.org     

 
  

 ہم کیا کرتے ہیں؟ 

تاکہ والدین اور اساتذہ کو ایک دوسرے کےقریب الیا فراہم کرتے ہیں   رضاکاریمیں  خاص تقریبات اور دوروں میں اضافی مدد ہم 

  جا سکے.
ہیں جس کی  اسکول کے بجٹ میں عطیات کا اہتمام کرتے تربیت کے لیے IBہم طلبا کے لیے اضافی تدریسی فروغ اور اساتذہ کی 

عملے کی معاونت کے لیے سرگرمیوں اور تدریسی  کی تیاری کالسوں، طلبا SATگنجائش نہیں ہے۔۔ ماضی میں والدین کے عطیات 

 تحائف دینے میں خرچ کیا جاتا تھا۔
 تاکہ ہم اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے ایک پُرزور آواز بنیں۔ وکالت کرتے ہیںہم اپنے بچوں اور اسکول کی 

 انجمِن والدین اساتذہ 

  2019/2020 -اجالس کا شیڈول 

  7:30رات  - 6:00ہر منگل شام 

 ستمبر 17

 اکتوبر 15 

 نومبر  12

 دسمبر 10

 جنوری 14

 فروری 11

 مارچ 10

 اپریل  7

 مئی 12

 جون 16
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 قد ادا کر رہے ہیں تو برائے مہربانی اس فارم کو مکمل کریں۔اگر چیک یا ن

 BSGE PTAچیک ان کے نام بنائِے: 

 اپنے چیک یا نقدی کو مکمل شدہ فارم کے ساتھ اس پر بھیجیں:

BSGE PTA 

Main Office 

Avenueth 36 12-34 
 Astoria, NY 11106 

یا، اپنے بچے سے کہیں کہ وہ آپ کے عطیے کو مرکزی دفتر میں  ایک لفافے میں 
 " لکھا ہو، ال کر دے دیں۔ PTA BSGAجس پر "

      _____________________________________نام: 

  میل: _____________________________________ -ای 

  پتہ:__________________________________

  _______________________________ 

    بچے کا نام: گرڈ: ___________________ _____ 

 ملفوفہ رقم: ___________________$

 

 

 

 

 

 

 BSGE !کی مدد آج کیجیے 

 ہر چھوٹے یا بڑے عطیات سے بڑا فرق پڑتا ہے۔

 

 عطیات جمع کرنے سے کونسی معاونت ہوتی ہے؟

تربیت کے مواقع میں مدد جیہیں اسکول کا بجٹ ادا  IBعطیات سے طلبا کی تعلیمی فروغ اور اساتذہ کی گَئ دیے  100٪

  نہیں کرتا۔

 

ا کو مختلف کے تعاون سے، طلب PTAبعد از اسکول پروگرام نہیں ہوتا۔  کی مدد کیے بغیرمثالً، ہماری اسکول 

لمپیاڈ، اسکول اخبار اور دیگر ٹیم کے کھیلوں میں حصہ لینے کا موقع وااحثہ، سائنسی مبس، سرگرمیوں، جیسے روبوٹک
 فیس اور دوروں میں مدد کی ہے۔ IBملتا ہے۔ ہم نے کالج مشیر، 

 

 میں عطیہ دے سکتا ہوں؟ PTAمیں کس طرح 

یں۔ چیکس کو ے چیک یا نقد ادا کر دیعیا بذر ئٹ پر آن الئن کا لنک کا استعال کرکےسا ویب  PTAماہانہ یا ایک بار 

BSGE PTA ڈاک مرکزی دفتر کو پشت پر مکمل شدہ فارم کے ساتھ ارسال کیے  ام بنائے جا سکتے ہیں اور بذریعہکے ن

ایک  BSGA PTAجا سکتے ہیں۔ نقد عطیات کو مرکزی دفتر آ کر مکمل شدہ فارم کے ساتھ بھی دیے جا سکتے ہیں۔ 

501(c)3  عطیات پر ٹیکس کی چھوٹ ہے اور کمپنی  کے متبادل تحائف پروگرام کے اہل ہیں،  مچئیرٹی ہے، لٰہذا تما

 اپنے آجر سے اسکی موجودگی کے بارے میں معلوم کیجیے۔ 

 

 مجھے کتنا عطیہ دینا چاہیے؟

 م ہر اہل خانہشرکت اصل کلید ہے۔ ہ 100ہے اور ٪ کسی بھی مقدار میں رقم سے بڑا فرق پڑتا -آپ جتنا دے سکتے ہیں 

صرف  جو تعلیمی سال کے دوران مہینے میں -کے عطیہ دینے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں  500$ کو  PTAسے 

دے سکتے ہیں اور  عطیہبار کو برقرار رکھنے کے لیے ماہانہ تحفہ یا ایک  BSGA$ بنتے ہیں۔ آپ 2یا فی یوم  50$

 سکتے ہیں۔ اپنے اہل خانہ اور دوستوں کو اسکول کی مدد کرنے کے لیے بھی کہہ

 

 ںیپروگرام م IBکا  نےیمہ کیطالبعلم کے ا کیہمارے ا $50

 مدد کرتا ہے

مدد  ںیم بیتقار یاور سراہنے ک تیترب یہمارے اساتذہ ک $250

 کرتا ہے

مدد کرتا  یںکھنے مربرقرار  سٹریسم کیکلب کو ا کیا $500 

 ہے

 سال  تک مدد کرتا ہے کیہمارے اسکول کے اخبار کو ا $750 

 تضمان یسال تک چلتے رہنے ک کیکلب کو ا کیا $1,000 

 ہے تاید

 ہے تایمد د ںیم یکالج صالح کار یک نےیمہ کیا $2,500

 آتا ہے اور ہر ڈالر سے فرق پڑتا ہے! ہر عطیہ گنتی میں

 

 


