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Our Family, One Family! 

Please join us to show support for all families in our diverse PS 130 community! 
Friday, February 17th, at school drop off at the Upper and Lower School! 

On Friday, February 17th, before Family Friday, we invite all PS 130 families and school 
staff to join together in a show of support for the diversity of our school, as part of 
Respect for All and Loving Kindness week. 

We will gather outside of the lower and upper schools from 8:10 am to 8:30 am. 

Please bring signs with positive messages that show support for our community! 

Nuestra Familia, Una Familia!  

Por favor acompáñenos  para demostrar apoyo a todas las familias de nuestra diversa PS 130 
comunidad! Viernes, Febrero 17, en la entrada de las escuelas de arriba y abajo! 
  
El viernes, 17 de febrero antes del viernes familiar, invitamos a todas las familias de PS 130 y 
al personal escolar a acompañarnos a demostrar apoyo a  nuestra diversidad escolar, como parte 
de la semana de Respeto para todos, amor y nobleza. 
  
Nos juntaremos afuera de las escuelas de 8:10am a 8:30am. 
  
Por favor traiga carteles con mensajes positivos que muestren apoyo a nuestra comunidad! 

আমােদর পররবার, এক পররবার! 
অন ুহ পূ বক আমােদর সেদ য ◌ােগান ক ন আমােদর ব িচ যম চপ এস 
১৩০ কচমউচন স পচর ◌াদরর 



জনয সম বন ;◌ বন ক ন। ◌ার, ;য ◌াচর ১৭, উ ও চন ◌?  ;দর আপনােদর 
◌া ◌ােদর প করার 

সম । 

বার,;ফ যারর ১৭,“পররবার বার” এর আেদ,আমরা সব রপ এস ১৩০ এর 
পররবােরন এবং ◌? ল কেমীন “আমােদর ◌? ল ববির যময” এই সম থদন ফ 
;◌াে◌াদনর আহবান জানাই। এই স ◌াদহ আমরা “সবার জনয স ◌ান এবং 
ভালবাশা” সবাই ফক ;ফখােদ ি◌াই। 

আমরা ;কা ৮:১০ – ৮:৩০ প ব জড় হদ ◌া উ ও চন ◌?  ;দর সামদন। 

�

আমােদর ব িচ যম চপ এস ১৩০ কচমউচন স পচর ◌াদরর জনয সম বন 
;◌ বন করার য িচেদ 

�

সাইনদ ◌া ড আনদ ন, য খাদন সু র চনেচ ি◌াক ক ◌া ;যখা ◌াকদ । 


