PSD to host in-person graduation ceremonies; grads can bring limited number of guests
ادارة بودر التعليمية تستضيف حفالت التخرج ,يمكن للخريجين احضار عدد محدود من الضيوف

بخريج  2020من طالب الثانوي ستقام يف اواخر
يرس ادارة بودر التعليمية ان تعلن عن ان مراسم التخرج الفعلية لالحتفال
ي
شهر يوليو .يمكن ان يرافق كل خري ج عدد محدود من الضيوف ,بناء عىل توفر مساحة المكان وحجم كل فصل تخرج
قالت المديرة العامة الدارة بودر التعليمية د\ ساندرا سمايزر " :يبدو ان هذا هو الخب السار االول منذ ر
فبة طويلة" .ان
خريج المرحلة الثانوية ف ادارة بودر التعليمية لدينا يستحقون هذه اللحظة ف دائرة الضوء ا ر
كب من اي وقت مض ,بالنظر
ي
ي
ي
اىل كل ما حدث عىل مدار االشهر القليلة الماضية ,وال يمكننا االنتظار ر
حت نراهم يمشون عب تلك المرحلة".
بالمض قدما بناءا عل خطة المقاطعة لالمتثال
منحت وزارة الصحة والبيئة يف مقاطعة الريمر بيانا يسمح لالحداث
ي
.
الحتياطات الصحة والسالمة .سيخصص الضيوف مقاعد وسيطلب من جميع الحاضين ارتداء االقنعة سنحدد ايضا
اوقات الوصول للسماح بالمسافة االجتماعية اثناء دخول الحفل.
يف  17يوليو ,سيحتاج الخريجون اىل التقاط ملف يحتوي عىل معلومات تفصيلية باالضافة اىل قناع للخريجي الرتدائه يف
الحفل وتذاكر الضيوف وبرنامج الحفل .ستقوم المدارس بتوصيل تفاصيل اضافية حول التقاط الملف قبل يوم  17يوليو.
سيتم بث كل حفل ر
مباشة عىل موقع اليوتيوب باللغتي االنجلبية واالسبانية ,حيث يمكن للعائلة واالصدقاء االضافيي
ر
ر
االحتفل بخريجيهم يف نفس الوقت او مشاهدة التسجيالت الحقا .سيتم ايضا بث البجمة الحية للبث المباش باللغة
االنبنت مع ا ر
باشة عب ر
االنجلبية .ستتم مشاركة الروابط اىل مقاطع الفيديو الم ر
قبابنا من االحتفاالت.
تفتخر ادارة بودر التعليمية بتهنئة ر
اكب من  1800خري ج من المدارس الثانوية الثماثية يف ادارة بودر التعليمية .اقرءا بعض
قصصهم وعرض قوائم الفصل حسب المدرسة والمزيد عىل موقع االدارة من خالل الرابطة هنا.
here.
كما قلنا من قبل ,لم يكن هذا موسم التخرج الذي تخيله الخريجي لدينا .ومع ذلك ,نحن متحمسون لهذه الفرصة لرؤية
العديد من طالبنا شخصيا وتكريمهم عىل انجازاتهم الهائلة.

اذا كانت لديكم اية اسئلة ,رجاء التواصل مع مدرستكم.
_____________________________________________________________________________
Ceremony Dates, Times and Locations
تواري خ و اوقات واماكن الحفالت
Thursday, July 23 – Event held at French Field at Rocky Mountain High School, 1500 W.
Swallow St., Fort Collins, CO 80526
5 p.m. Poudre High School IB Convocation

Friday, July 24 – Events held at French Field at Rocky Mountain High School, 1500 W. Swallow
St., Fort Collins, CO 80526
9 a.m. Fort Collins High School
English livestream: https://www.youtube.com/watch?v=f1zlo6-We2o
Spanish livestream: https://www.youtube.com/watch?v=HYmyYZA8n2Q
1 p.m. Fossil Ridge High School
English livestream: https://www.youtube.com/watch?v=aN0p-p2ybh4
Spanish livestream: https://www.youtube.com/watch?v=KR8_7xu2Bhw
Friday, July 24 – Event held at the gym at *Fossil Ridge High School, 5400 Ziegler Road, Fort
Collins, CO 80528
6:30 p.m. Polaris Expeditionary Learning School (*event venue chosen due to unpredictability of
Colorado’s evening summer weather).
English livestream: https://www.youtube.com/watch?v=_7kSEA-XmbU
Saturday, July 25 – Events held at French Field at Rocky Mountain High School, 1500 W.
Swallow St., Fort Collins, CO 80526
9 a.m. Rocky Mountain High School
English livestream: https://www.youtube.com/watch?v=wPBeBna_NkU
Spanish livestream: https://www.youtube.com/watch?v=NtB_RMGAKOI
1 p.m. Poudre High School
English livestream: https://www.youtube.com/watch?v=O4zWy06skKo
Spanish livestream: https://www.youtube.com/watch?v=1ZcQGoAhfYE
Saturday, July 25 – Event held at the gym at *Fossil Ridge High School, 5400 Ziegler Road, Fort
Collins, CO 80528
6:30 p.m. Poudre Community Academy (*event venue chosen due to unpredictability of
Colorado’s evening summer weather)
English livestream: https://www.youtube.com/watch?v=Y2bBEvU2lkM
Spanish livestream: https://www.youtube.com/watch?v=zxBtrBE-RmU

