
  

PSD selects interim principal for Boltz Middle School  

ز المتوسطة  تختار ادارة بودر التعليميمة مديرا مؤقتا لمدرسة بولت 
 

ن المتوسطة.   ي كمدير لمدرسة بولت 
ن جوش ريتش   يرس ادارة بورد التعليمية ان تعلن عن تعيي 

Boltz Middle School. 
 

ي 
ن ال مدير دائم فن ي من منصبه الحالي كمدير مؤقت لبولت 

يوليو.   15سيتتقل ريتش   
 

:" انا متحمس لقيول د ي
ن  قال ريتش  ن المتوسطة, و اتطلع ال مواصلة العمل مع مجتمع بولت  وري الجديد كمدير لمدرسة بولت 

 ." ن ن مكانا امنا نفسيا وسليما اكاديميا للطالب للتمت 
 المذهل. معا سنجعل بولت 

 
ي االدارة التعليمية منذ عام 

ي فن
ي بو  2009يعمل ريتش 

ي الغالب مؤخرا كمشاعد مدير ومدير العاب القوي فن
. قبل  وعمل فن ن لت 

ن الثانوية من  ي مدرسة فورت كوليتن
, كان عميدا للطالب فن ن ي بولت 

ي مدرسة  0182ال  2014العمل فن
. وكان ايضا مدرسا فن

ن قبل مجيئه ال ادارة بودر التعليمية.   ي فورت كوليتن
 وايفرلي فن

 
ن وتدريبهم.   ي مسؤوال عن تقييمات المعلمي 

, كان ريتش  ن ي دوره كمساعد مدير مدرسة بولت 
ف عىل طاقم عمل شي  فن لقد اش 

ي فريق القيادة الذي  
مجة. كان ايضا عضوا فن ي الخدمات المتكاملة والتر

ي ايضا عىل موظفن
ف ريتش  ي دعم الطالب. اش 

وساعد فن
ة   ي ثروة من الختر

ن الموحدة للمدرسة. يجلب ريبش  انيات المدرسة والجداول الزمنية وخطة التحسي  ن اتخذ قرارات بشان مت 
لمنصب.  والعلم لهذا ا  

 
ي االدارة لتنفيذ  

ن اخرين فن ن وعمل مع مديرين رياضيي  ن رياضيي  ي مدربي 
, استاجر ريتش  ن ي لمدرسة بولت 

بصفته المدير الرياضن
ي العاب  

اء المعدات وفحص الطالب للتاكد من انهم مؤهلون للمشاركة فن ي المدارس المتوسطة. قام ايضا برس 
العاب القوى فن

 القوى. 
 

ف عىل المدارس المتوسطة: " نحن متحمسون الن خلفية جوش له باخذ زمام المبادرة ليس فقط من  قال مساعد  المرس 
, حيث يعودون للعام الدراسي  ن "  22-2021 الناحية االكاديمية ولكن ايضا مع االجتياجات االجتماعية والنفسية لمجتمع بولت 

.  لثانوية, قال سكوت نيلسون مساعد مدير االدارة لمدارس المتوسطة وا  
 

  

  

https://bol.psdschools.org/

