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مجلس العوائل

تركز مدرسة بتلر المتوسطة على النمو األكاديمي والعاطفي لجميع طالبها.
وباعتبارنا مدرسة بيس ،فإننا نحافظ على نهج استباقي للدعم السلوكي من
أجل خلق بيئة مدرسية إيجابية.



ليالي المتعة العائلية
العنوان  1رابط العائلة



الهوائل ومتطوعي المجتمع

وف

المدرس



م ومات ام
الصفوف –8 / 5
انشئت المدرسة عام 1991
المنطقة 1

م ومات االتفا

مدرسة بتلر تمتد برنامج التعلم اليومي لتشمل األكاديميين بعد المدرسة مثل
نادي ستيم ،غي ايقاد العقول وعلم المعرفة .هناك مركز دعم الواجبات
المنزلية وأنشطة إثراء بما في ذلك نادي الفن ،جوقة والفرقة .فوائد المدرسة
من البحث عن المواهب التربوية ،وهو برنامج المنح الممولة اتحاديا تنسق
من خالل كلية ميدلسكس المجتمع ،حيث الطالب دراسة مجموعة متنوعة من
المهن وزيارة الكليات والجامعات المحلية .القراءة هو أساسي ،وهو برنامج
منحة مطابقة ،ويوفر للطالب مع ثالثة أو أربعة كتب مجانية كل عام.
وأخيرا ،نحن محظوظون لالنخراط في شراكات المجتمع مع محاذاة االتحاد
االئتمان ،كرونوس ،لوي ،بيل ريالتي ومعرض الفنون أديسون.

برامج ماف
تقدم مدرسة بتلر المتوسطة العديد من البرامج الخاصة
لطالبنا .وتشمل هذه البرامج:
البحث عن المواهب التعليمية
مجلس موقع المدرسة
العاب القوى الجماهيريه لمدارس لويل العامة
القراءة األساسية (ريف)

المدي

فرقة

-pena@lowel.k12.ma.us

جوقة

نائب المدير

وعاء المعرفة

zbest@lowell.k12.ma.us

فريق المصارعة

:االمرشد

نادي الجري

kdee@@lowell.k12.ma.us

ث من  3إلى  4مساء)(M-مركز الواجبات المنزلية

المرا ق
القاعة الرياضية
مكتبة المركز اإلعالمي
كافتريا
مالعب كرة السلة
قاعة محاضرات
قاعة الكومبيوتر
قاعة التنس
سا ات ال م

8:00-2:50

