Nossa
Missão

Como uma comunidade de aprendizes, acreditamos
em:
- Fornecendo uma atmosfera escolar consistentemente segura, positiva e respeitosa

Quando os

- Sustentar um ambiente em que todos os alunos se
sintam confortáveis para atender altas expectativas

alunos(as) da

- Incentivar todos os alunos a fazer e atingir objetivos pessoais e acadêmicos positivos

escola do ensino
médio Daley ter-

James S.
Daley
Escola

- Fomentar o sucesso estudantil através do uso de
estratégias eficazes.

minarem a 8ª
série, estarão
avançados a
nível ou acima
do nível em leitura, escrita e

150 Fleming St.
Lowell, MA 01851
Como membros adultos da Comunidade do da Escola
Elementar Daley, estamos comprometidos com:

matemática, com

- Manutenção de um alto padrão de responsabilidade
profissional

acomodações

- Estabelecer um respeito equitativo para todas as
disciplinas

apropriadas

- Cultivando um espírito collegial equivalente e
colaborativo
- Melhorar as comunicação para que seja eficaz em
toda a escola

- Demonstrando a que todos nós somos responsáveis por todos os alunos

Tel: 978-937-8981
Fax: 978-937-7610

Liam Skinner
Diretor
Robert Doyle
Assistente de
Diretor

Programas
Especiais

Maiores Beneficios
da Escola
População diversa de estudante

A escola Elementar Daley oferece muitos programas especiais para os
alunos. Estes programas incluem:

Excelente funcionarios
PTO (programa ativo de suporte de pais e
professors)

Conselho do site da escola
de envolvimento do PTO
(Programa ativo de suporte
de pais e professors)
General Information

Programa Leap (Enriquecimento
avancado do aprendizado)

Informação geral

Programa CSA (Programa de especializacao dos funcionarios para melhor
atender ao estudantes)

Escola do ano construída: 1954;

Serviço de trabalho social

Zona 1

Graus: 5-8
Renovado 1993

Modelo de inclusão

Informacoes de Contato

Após atividades escolares

Diretor: lskinner@lowell.k12.ma.us

Programas de esportes extensivos
Centro para fazer trabalhos de casa

Assistente de Diretor:
rdoyle@lowell.k12.ma.us

Vários programas de enriquecimento
escolar após a escola

Orientação:

Instalações
Cafeteria
Tribunais exteriores
Auditório
Ginásio
Sala de arte
Sala de educação tecnológica

slepoer@lowell.k12.ma.us

Realizações escolares e prioridades
Professores altamente qualificados
Funcionarios profissionais e dedicados
Esforço eficaz e bem definido
Ambiente de aprendizado Seguro

Laboratório de informática
Sala de música

Veja nossa escola no facebook
lpsddaley

Horario Escolar

7:20-2:10

