واقع المدرسة
المراحل – ماقبل المدرسة 8 -
العدد الكلي 516 -
ساعات المدرسة االبتدائية30 :3-25 :9 :

واجباتنا
في في مدرسة بين الفنون المغناطيس ،من مهامنا
تطوير العقول المبدعة والمفكرين النقديين الذين هم
أكاديميا مهرة ومهارة أعدت للنجاح في المدرسة
الثانوية وخارجها .وسوف نحقق ذلك في بيئة
تعليمية آمنة وإيجابية من خالل الجهود التعاونية
للموظفين والطالب وأولياء األمور والشركاء
.المجتمع
قانون السلوك باين الفنون

مدرسة بين فنون
المغناطيس

إفطار المدرسة المتوسطة55 :8-40 :8 :
المدير :ويندي روبيرج
مساعد .المدير :لوري النج
انست .أخصائي :هايدي أوتيس
التوجيه :كاتي بيلتون
الباحث االجتماعي :جن روجرز-بورك

أ – دائما طالب مدرسة باين للفنون
ر – احترم نفسك واالخر

السكرتير :جوي سوروتا

ت – تحمل المسوؤلية الشخصية

حلقة وصل اولياء االمور :إيرين هيبيرت

س – الخيارات االمنة والذكية

الخ :ليزا كوسبوم

كن الفنون الذكية احصل على نقد االسد االمريكي

https://www.lowell.k12.ma.us/Domain/12

: Pyne Arts Magnet Schoolفيسبوك
: @PyneArtsتويتر

ساعات المدرسة المتوسطة30 :3-55 :8 :

الممرضة :ديبرا كونلون

مرحلة ماقبل المدرسة لغاية الصف 8
مدرسة عامة
اكاديميون & فنون
شارع بويلستون 145
, 01852لويل ماساشوتيس
978-937-7639

اإلفطار االبتدائي25 :9-10 :9 :

باين للفنون
:برنامج دعم السلوك اإليجابي

Pellentesque.

جمعية تعليم الفنون واالكاديمية

الفن البصري  /النحت ،والصحة .وباإلضافة إلى ذلك ،يتلقى
الطالب التعليم العاطفي االجتماعي من المناهج الدراسية التفكير
االجتماعي شهريا من األخصائي االجتماعي لدينا ومستشار
.التوجيه
ملف التكنلوجيا
ألواح الكتابة التفاعلية  /أجهزة العرض 19

أجهزة الكمبيوتر المكتبية عدد  2في الفصول الدراسية
كومبيوتر الب ماك
 12ماك مركز المحطة الوسطى
)عربات البتوب المحمول ( 5مابوك 1 ،إيباد 1 ،كروميبوك 7
صفوف الكوكل
تقنيات المساعدة  /الب توب للتعليم المصممة خصيصا

نظرة عامة على المناهج الدراسية
ويشمل المناهج األكاديمية األساسية بين الفنون األكاديمية
القراء والكتاب وورش عمل ،مجموعات العلوم فوس،
يوريكا و إنفيسيونس الرياضيات ،وكل من الدراسات
االجتماعية وبرامج التربية المدنية ،بما في ذلك اكتشاف
العدالة وجيل المواطن .الطالب لديهم أيضا التدخل اليومي
للرياضيات والقراءة مع دعم المستويات لتشمل لي،
ليكسيا ،قراءة بطبيعة الحال ،اللغة ! ،انا اقرأ ،والجبر  /ما
قبل الجبر .الدروس تتبع إطالق ،استكشاف ملخص التقدم
.وتشمل التقييمات التعلم القائم على المشروع
برامج الفنون
يشارك الطالب في مجموعة متنوعة من دورات الفنون
المتحالفة التي تبدأ في رياض األطفال .وتشمل الدراما،
والموسيقى العامة والفرقة ،وتعليم التكنولوجيا ،والمحتوى
ومحو األمية ،والحواسيب ،والتربية البدنية،

:نشاطات خارجية :
كرة السلة عبر البالد
نادي خدمة الكرة الطائرة
عشاء مسرح دلو الطبول
مسرح جوقة الموسيقية
فرقة الفرقة المعاصرة
نادي نادي ليغو
ستيم نادي الدرجة اإلسبانية
مستشار الطالب وعاء المعرفة
اقامة الفنان نادي بيت االسد االمريكي
تبادل الكتب مواطن الجيل
صوت الشاب االمريكي ادخال في الحاسوب

