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التدا

البرامج ال اص

ا سري

يتم نشر النشرة اإلخبارية لدينا ،مكوليف المكوك وتقويم المدرسة على مدار
السنة للحفاظ على اآلباء واألمهات على علم.

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

ف سةا ي
pcorrente@lowell.k12.ma.us
عك س ي سةا

ع

lthompson@lowell.k12.ma.us

تلتقي جمعية ماكوليف مدرسة ةلع س د سسةلث ءسفةا يد) مساء
الثالثاء ،مرة واحدة في الشهر ،وهو دعم رائع للمدرسة من خالل جمع
التبرعات وجهودهم التطوعية .االعضاء الجدد هم دائما موضع
ترحيب!



يتم تنظيم العديد من األنشطة واألحداث لآلباء واألمهات واألسر.
وتشمل هذه األنشطة مثل قراءة بصوت عال ،الضفدع الليل ،وورش
العمل والدورات األبوة واألمومة والمناهج الدراسية وليال التكنولوجيا،
يوم التقدير المتطوع وعيد الحب اآليس كريم االجتماعية برعاية
جمعية األسرة ماكوليف األسرة

يتد تشجيع المت ورين وبتقدير كبير! يسارد المت ورون في العديد من
المشاريع بما في ذلك القراء مع ال الب ،ومسارد المعلمين ،والنسخ،
والرحالت الميداني  ،والمناسبات ال اص ا ن ماد للينا لتباد حماسك،
وال اق  ،واإلبداع!

المنشأت
كسث سةا ك سةلول
ك فس ي سف ع ح
تسث سةاكف ثيفس
سةا هج
ف سةا فعي ج
ص و سةا ي
سهها رهها ت ا لههمههد ر سه

9:10-3:30

ف سةا فد

د ي س و ي سةا

ع

القراءة هي ةلع سس(ريف) توزيع الكتب
تبادل الكتب اليومية للطالب
الفصول الدراسية المستجيبة
Universal Breakfast

فعاليات مابعد المدرس
برنامج القرن الحادي والعشرين
برنامج كتي بعد المدرسة

