و ا اتتبتتا س ا لتتمتتد ر ت
متتد ر ت متتا ر لتتو ا
متتيتتر كتتت نتتد ا بت تتد ا ئتتيت

شارع ادامز 350
لويل -ماساشوتيس 45810
978-937-2826
: 978-937-2835فاكس

كيفن أندريولو
المدير
دينيس بيرين
نائب المدير

نحن ،موظفي مدرسة موركالند ،هي
مجموعة من المهنيين الذين يشتركون في
االعتقاد المشترك أن المعلم على دراية
يمكن أن يدعم جميع الطالب في تحقيق
معايير عالية .كما المعلمين ذوي
المعرفة ،ونحن نقدر كل فهم عميق
المحتوى ونهج مشترك لمعالجة المعايير
في بيئة تركز على الطالب .كموظفين،
ونحن ملتزمون باستكشاف التربية الفعالة
من خالل دراسة الدرس ،وتطوير
العادات واالستجابة للناتج الشفوي
والخطي للطالب ،وتشجيع الطالب على
طرح األسئلة التي لها صلة بها .ونحن
ندرك أن هذه الجهود ال يمكن أن تنجح
إال على المدى الطويل إذا عملنا كهيئة
تعاونية ومتوازنة من األفراد .وتحقيقا
لهذه الغاية ،فإننا نسعى جاهدين لالستماع
وفهم بعضنا البعض ،والمخاطرة
والتفكير في ما تعلمناه ،وتقاسم ملكية
النتائج.

المنطقة 5

حتتو د متتد ر ت متتيتتر كتتت نتتد ا بت تتد ا ئتتيت
لت صاد

:المدير
kandriolo@lowell.k12.ma.us
نائب المدير
dperrin@lowell.k12.ma.us

مرحبا بكم في مدرسة موركالند! وقد بنيت مدرسة موركالند في عام .1993
لدينا في الصالة الترحيب وفيها نسلط الضوء على شعار مدرستنا" ،توقع
أفضل" .هناك العديد من الجداريات على الجدران في جميع أنحاء المدرسة
التي تخلق بيئة صديقة للطفل تؤدي للتواصل مع القيم الهامة.
في مدرسة موركالند ،شعارنا هو "نتوقع األفضل" .وهذا يعني ،نحن نتوقع
أفضل من أنفسنا كموظفين من خالل تزويد األطفال بمناهج جذابة ،يحركها
المعايير التي تلبي االحتياجات الفردية لطالبنا .ونحن نتوقع األفضل من
الطالب ،الذين يأخذون تعلمهم بجدية وطرح أفضل جهدهم في مدرسة
موركالند.
يتم تدريس الطالب في مرحلة ما قبل المدرسة من خالل الصف  4معايير
حسب مستوى الصف المنصوص عليها من قبل وزارة التعليم ماساتشوستس.
نحن نعزز فرص التعلم التعاوني مع التركيز على المحادثة من طالب إلى
طالب .يتم تعليم األطفال ليكون قاريء رصين ،وكتاب مبدعين ودقيقون في
حل المسائل الرياضية ويستفسر منالعلماء .نحن نغرس في األطفال أن
جهدهم هو مهم لنجاحهم األكاديمي ،وأنهم يجب أن يؤمنوا بقداتهم وال
يتخلون عنها أبدا.
لدينا كادر مذهل  .وهم يعتقدون أن جميع الطالب يمكن أن يتعلموا. .
وبالنظر إلى الوقت والتعلم الصحيح ،فإنهم يعرفون أن الطالب يمكن أن يلبوا
توقعات عالية ومعايير مستوى الصف .وهم ملتزمون بالنجاح العاطفي
األكاديمي واالجتماعي لكل طفل .هدفنا هو تقديم أفضل تجربة تعليمية ودعم
للطالب حتى يتمكنوا من الوصول إلى مستويات عالية ويكونون مستعدون
للمدرسة المتوسطة.

البرامج الخاص
مدرسة موركالند االبتدائية تقدم العديد من البرامج الخاصة
لطالبنا .وتشمل هذه البرامج:

Inclusion SPED model
العالج الطبيعي
اخصائي اجتماعي
عالج اللغة والنطق
التربية البدنية التكيفية
SPED Adjustment Program
عالج وظيفي
ماوى الغمر االنكليزي

المنمأس
الوااباس ا

ري

محو األمية األسرية و ليالي الرياضيات
ليالي المتعة العائلية
متطوعون



غرفة الموسيقى



غرفة الفنون

الصفوف -الحضانه -المرحلة 0

8:30-2:50



مختبر الكومبيوتر
قاعة االلعاب الرياضية

معلوماس عام
تتا عتتا س ا لتتعتتمتتد

كافتريا

انشئت المدرسة عام 5991

مكتبة المركز اإلعالمي

