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الطرام الخا
تقدم مدرسة غرينهالغ االبتدائية العديد من البرامج الخاصة
لطالبنا .وتشمل هذه البرامج:

ام

المدير

إنجازات المدرسة &

مدرسة واسعة الجمعيات

أولويات

أفضل الجوائز الشخصية

: jneary@lowell.k12.ma.us

جوائز الحضور المثالي

مساعد المدير
mronan@lowell.k12.ma.us

@lowell.k12.ma.us

س خد المدرس ناا طيسم و و نق ل يليل مدرة
المدارس عي اايف جمين األ ام من خ م وير
سنام دع السيو الاا م عي الط و م عي مس وى
المدرس م وال وم الدراسي ال ي ؤدي ثل مدارس
سين مدرة
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مر طا ط
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خزانة كاتي
جمعة األصدقاء  -كل أسبوعين
بيس كل نجوم بازار واالحتفال
االفطار بقائمة الشرف
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قاغات الفن
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طوق في الهواء الطلق



قواعد الرياضة
مجيس مومن المدرس

ساعاس المدرس

معرض الكتاب

مرة سخرى ليي المرح اليا يي



