يمشا ايساسي
كااريل بي
مدرس ستاكئوسا
المتوس
-1القت ات
إشءال والاعات عئة القت ات ال ا م ع ئ ة
احاتراق والا ى مل ال ال إلة المقئق
والموتعيل لئموتعيل عت ات سو
الا

تش ء يل

ا يجابي لئ م درس وزي اد ال ت ق ئ قى

 -2بي تق ئيم ي و ي
إشءالس وتهسيسس وتسفي التقئق العقا ف ي
جميو شوااي المدرس بهكمئفاى وجود تو ق ات
عالي لجميو ال ت ودعمفق لئو و إلة
ي
إم كا اشتف ق ا لك ام ئ ف
جاز -
واا

شارع برادوي 560
لويل -ماساشوتيس 45810
978-275-6330
: 978-275-6343فاكس

جيمس كارداسي

المدير
الدكتور روبرت فيتزجيرالد
مساعد المدير

ايكاديم ي ي لى

-3تمكيل المق ئ ق
السماع لئمقئميل باتاا رارات مس ت ش ي ر ى
و المدرس تهتي مل فقال ي ال م ق ئ قى

م

متوسط نسبة المدرسين  /الطالب1/25 :

ا

و

المدرس

احعتق

المدرسة انشئت عام 5441
المنطقة 1
كما نقدم مختبر علوم وجهاز كمبيوتر جديد.

مقئومات التت ا
jcardacci@lowell.k12.ma.usالمدير:
مساعد مدير:
rfitzgerald@lowell.k12.ma.us

وشال شعار عئة ءراكاتشا مو الجامقات والءركات
الءراكات تزيد مل العر
والوكاحت المجتمقي ى
التقئيمي ل تبشاى
شاافت عئة دجوال ودي ومعيد مو الموتعيل
التقئق
المتامسيل ال يل يتق استامار ق في بي
التي تاكد عئة ا المءاك والباو ى
الشء
لديشا مجموع متشوع مل ال ت مو دكار مل 22
ماتئع مستادم في المدرس ى
ل

البرامج الاا
تقدم مدرسة ستوكلوسا المتوسطة العديد من البرامج
الخاصة لطالبنا .وتشمل هذه البرامج:
برنامج القرن الحادي والعشرين بعد المدرسة
وساطة النظراء

knusky@lowell.k12.ma.usممرضة المدرسة:

إنجازات المدرسة &
واحولويات





بحث المواهب  //مسك
مركز العائلة
دروس االالت الموسيقى

وهناك جهد واسع النطاق على مستوى المدرسة للتركيز على احتياجات
التعلم من خالل التعليم المتمايز.

بطوالت في كرة السلة والكرة الطائرة
التعرف على الجمعيات الطالبية
محاكمة وهمية

ويشارك موظفونا بنشاط في مبادرات المقاطعات التي تدعم تعليم الرياضيات
ومحو األمية.

نادي الدراما
المشي الموحد
تجمع افطار شرفي

وقد وسع مدرسينا وقت التخطيط المشترك الذي يساعدهم على تحسين النتائج
للطالب.

التدخل االسري

الصفوف8-5 :
ساعات المدرس

7:20-2:10

عدد الفصول 24 :دورية

جوقة
التدريب على تحمل المسؤولية



اآلباء لدينا نشطون جدا في الحياة المدرسية .يتطوعون في موقع مجلس
المدرسة و بتو .كما أنها تساعد في تنظيم وعاء الحظ العشاء.

مقئومات عام

امانة المجتمع الوطني للصغار

مجلس الطلبة
المدرسة الموسيقية
برنامج الغمر اإلنجليزية المأوى (التخصص الخمير)

