
 

Please join us for Lowell’s Multi-Cultural Night 

When: Thursday, December 8th 6-7:30pm 

Where: Lowell’s Cafeteria 

Who: All Lowell students and their families! 

Come travel the world with us as we explore a variety of 
holiday traditions! We will be making crafts, enjoying 

treats & learning about a variety of cultures.  

There will also be a representative from the Community 
Health Plan of WA to assist families interested in learning 

more about/signing up for health insurance!  

We can’t wait to see you there! 

 

 

 

 



Translated via Google Docs: 

Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на мультикультурном вечере празднования праздников по всему миру. 
Когда: Четверг, 8 декабря, с 18:30 до 19:30. 
Где: Кафетерий Лоуэлла 
Кто: все студенты Лоуэлла и их семьи! 
Путешествуйте с нами по миру, пока мы изучаем разнообразные праздничные традиции! Мы будем делать 
поделки, наслаждаться угощениями и узнавать о различных культурах. 
Также будет представитель Community Health Plan of WA, чтобы помочь семьям, заинтересованным в получении 
дополнительной информации о медицинском страховании или регистрации в нем! 
Нам не терпится увидеть вас там! 
 
Únase a nosotros para la noche multicultural que celebra las festividades en todo el mundo. Cuándo: jueves 8 de 
diciembre de 18:00 a 19:30 
Dónde: Cafetería Lowell's 
Quién: ¡Todos los estudiantes de Lowell y sus familias! 
¡Ven a viajar por el mundo con nosotros mientras exploramos una variedad de tradiciones navideñas! Haremos 
manualidades, disfrutaremos de golosinas y aprenderemos sobre una variedad de culturas. 
¡También habrá un representante del Community Health Plan of WA para ayudar a las familias interesadas en obtener 
más información o inscribirse en un seguro de salud! 
¡No podemos esperar a verte allí! 
 
Hãy tham gia cùng chúng tôi để có một đêm đa văn hóa kỷ niệm các ngày lễ trên khắp thế giới. Thời gian: Thứ Năm, ngày 
8 tháng 12 6-7:30 tối 
Địa điểm: Quán cà phê của Lowell 
Ai: Tất cả học sinh Lowell và gia đình của họ! 
Hãy đi du lịch thế giới với chúng tôi khi chúng tôi khám phá nhiều phong tục nghỉ lễ! Chúng tôi sẽ làm đồ thủ công, 
thưởng thức các món ăn và tìm hiểu về nhiều nền văn hóa khác nhau. 
Cũng sẽ có một đại diện từ Chương trình Y tế Cộng đồng của WA để hỗ trợ các gia đình quan tâm đến việc tìm hiểu thêm 
về / đăng ký bảo hiểm y tế! 
Chúng tôi rất nóng lòng được gặp bạn ở đó! 
Будь ласка, приєднуйтеся до мультикультурної ночі Лоуелла, яка святкує свята по всьому світу. 
Коли: четвер, 8 грудня, 18:00-19:30 
Де: Lowell’s Cafeteria 
Хто: всі студенти Лоуелла та їхні родини! 
Подорожуйте світом разом з нами, ми досліджуємо різноманітні святкові традиції! Ми будемо виготовляти 
вироби, насолоджуватися частуваннями та вивчати різноманітні культури. 
Також буде представник Плану охорони здоров’я громади штату Вашингтон, щоб допомогти сім’ям, які 
бажають дізнатися більше про медичне страхування та підписатися на нього! 
Ми не можемо дочекатися, щоб побачити вас там! 
 

 في ليلة لويل متعددة الثقافات لالحتفال بالعطالت حول العالم. يرجى االنضمام إلينا

 مساء   30: 7-6كانون األول )ديسمبر(  8الزمان: الخميس 

 المكان: كافتيريا لويل

 من: جميع طالب لويل وعائالتهم!

تعال سافر حول العالم معنا ونحن نستكشف مجموعة متنوعة من تقاليد العطالت! سنقوم بصنع 

 وية واالستمتاع بالمذاق والتعرف على مجموعة متنوعة من الثقافات.الحرف اليد

لمساعدة العائالت المهتمة بمعرفة  Community Health Plan of WAسيكون هناك أيض ا ممثل من 

 المزيد عن / االشتراك في التأمين الصحي!

 ال يسعنا االنتظار لرؤيتك هناك!
 

 


	multiculturalnight22-23
	Multi_cultural Night Translations

