We are

Các giá trị
nòng cốt của
chúng tôi:

LMS

LANE  MIDDLE  SCHOOL  
Tổng Quan

Tự hỏi
Chịu trách nhiệm
Tôi có chịu trách nhiệm về tác
động do lời nói và hành động
của tôi gây ra đối với bản thân
và những người khác không?
An toàn
Tôi có đưa ra quyết định lựa
chọn an toàn về thể chất và tình
cảm cho bản thân và những
người khác không?
Tử tế
Tôi có nói và hành động theo
những cách hỗ trợ những người
khác không?

Thể  thao  

Các  môn  tự  chọn     Câu  l c  b   /t   ch c  
Ban nhạc
Ca đoàn
Lãnh đạo
Công nghệ
AVID
Y tế
Nghệ thuật
PE

Các nhóm cùng quan hệ
•
•
•
•
•
•

Hội Học Sinh Da Đen
Hội Học Sinh La Tinh
Hội Học Sinh Á Châu
Hội Học Sinh Bản
Địa
Hội Học Sinh Đa
Sắc Tộc
GSA

REAP
Tiếng Tây Ban Nha
Camp Fire
cho người bản ngữ
Latino Network
Song ngữ hội nhập tiếng SUN Community School
Chess for Success
Nga xô

Các trường trung học
trong khu vực của
chúng tôi - Cleveland
và Franklin tạo cơ hội
cho những học sinh
muốn tham gia Bóng
chuyền, Chạy việt dã,
Bóng rổ, Đấu vật và
Điền kinh.
Học sinh cũng có thể
tham gia Football qua
Cleveland, Football và
Cổ vũ qua Franklin.

Đến	
  tham	
  gia	
  cuộc	
  vui!

Nhóm lãnh đạo trường học
Mr. Rowell, Hiệu trưởng
Ms. Waltrip, Phó hiệu trưởng
Dr. Coleman, Phó hiệu trưởng
Ms. Turner, Huấn luyện viên tham gia
Mrs. Jett, Chuyên gia giảng dạy

Tại Trường Lane, chúng tôi coi trọng từng bên liên quan và luôn tận tâm để bảo đảm mọi
học sinh đều có cơ hội học tập trong một môi trường an toàn khuyến khích lòng khoan
dung và chấp nhận những người khác. Chúng tôi cam kết cung cấp cho mọi trẻ em một trải
nghiệm học tập nghiêm túc và hấp dẫn - một nơi mà mọi trẻ em có thể khám phá bản sắc
của mình, phát triển các mối quan hệ có ý nghĩa, vui chơi, xây dựng sự tự tin và cảm thấy
có giá trị và có cảm giác thân thuộc.

Ms. Garciaguirre, Chuyên gia môi trường
  

Để biết thêm thông tin, xin truy cập trang web https://www.pps.net/lane.

