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الخبارية كل اسبوعين للمساعدة في تقليل ال رسائلنا اننتقل الى ارس , سوفنامل ان تكون االسابيع القليلة االولى من دراستك بداية رائعة. كما وعدنا

يوم اسبوعين مرة كل بعد ذلك سبتمبر, ثم  17س الرسالة القادمة يوم الخميارد. يمكنك ان تتوقع الو اللكترونيبريدكم االى  لرسائل التي تصلعدد ا

  الخميس. 

تك الطويلة! بعطلسبتمبر احتفاال بيوم العمال. استمتع  7سة يوم االثنين الموافق تذكر: ال توجد درا  

 

#PSDTogether: بعيدينعض عندما نكون ندعم بعضنا الب: دارة بودرمعا ا   

 

لنشرة االخباريةتوجيهات لترجمة محتوى ا  

ون االزرق. ستعيد الروابط لنص المرتبط باللى النقر فوق اه النشرة االخبارية, يرجمنة في هذني لالدارة المضلكترواالفحات الموقع لترجمة ص

قر فوق كلمةاالخضر العلوي, ثم ان" في الشريط         ول الى هناك, انقر فوق كلمة "         . بمجرد الوصتوجيهك الى موقع ادارة بودر التعليمية  

ده, سيتم ترجمة موقغ االدارة التعليمية بالكامل.لغتك. بمجرد تحديو اختر  "                       "          

 

 الكثير يحدث هنا 
في ادارة بودر التعليمية 21-2020ادارة بودر التعليمية | العام الدراسي   

Translate 

Select Language 



 

طعام مية( يمكنهم تلقي وجبات اليلتعلب ادارة بودر ا الالب )و ليس فقط ط ي ان جميع الطوزارة الزراعة االمريكية يعنرد من غيير الوا الت  

نظرا لتتغيير الذي اعلنته وزارة الزراعة االمريكية يوم االثنين, يمكن  الي  طالب , بما  في ذلك الطالب غير المسجلين في ا دارة بودر,  

الحصول على وجبات مجانية. تقدم ادارة بودر التعليمية وجبات االفطار و الغداء بدون تكلفة  للطالب )18  عاما او اقل( من االثن ين الى  

قلة في جميع انحاء االدارة. يجب على العائالت و الطالب ارتداء اقتعة الوجه و  د من المدارس و مواقع الخدمة المتن ي عة في العدالجم

وابط ادناه.  د من المعلومات في الر المزي استالم الوجبات.د  الحفاظ على التباعد االجتماعي عن   

More info >> 

Breakfast and lunch menus are now available online >> 

A map of the meal sites is available here. 

 

او الشرطة الدرسية  ية رنامج موظف الموارد المدرسجتمعي, و المشاركة في مراجعة شاملة لب ري المد للعمل في المجلس االستشاتق

يمية في مدارس ادارة بودر التعل   

الدارة عن اولياء ( باالدارة و تبحث اجرى في ادارة بودر التعليمية مراجعة شاملة لبرنامج مسؤول الموارد المدرسية او الشرطة المدرسية )        ت

لرابط.يم في اتقدلرف المزيد عن كيفية ااعاستشاري جديد سيكون امرا حاسما لهذه الجهود. اعضاء المجتمع للعمل في مجلس االمور والطالب و   

https://www.psdschools.org/node/1607  

 

المحلية باالدارةوب اباء للجنة المسائلة مطل  

. مهتم؟ هنا معلومات عن اللجنة و 2120-2020سي التعليمية لملء العديد من المقاعد التمثيلية المهمة للعام الدراتتطلع لجنة المسائلة في ادارة بودر 

 كيفية التقديم!

Here is information  

 

SRO 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/mealsremotelearning
https://psdschools.nutrislice.com/menu/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Aant_N6FWF_TlI2XxqN-CeYfZwhIXNQU&usp=sharing
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2Fnode%2F1607&data=02%7C01%7Caelkahwa%40psdschools.org%7Cd7cb9ce19074411bd3e408d8502dd3d2%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637347505037437342&sdata=5zUf%2Fb%2Bb3bHCqu8iElnMeEu9cvQ9TeyjehE9uiyrYM0%3D&reserved=0
https://drive.google.com/file/d/1kt6BbtJT9i0xRYO29bcMMvYfDk9fTowc/view?usp=sharing


 

ث الدعم االسبوعي حديمهمة: تفسية صحة النال  

ها او تكييفها ى االدوات التي يمكن تطويرالمغامرة و معها. احد لكننا ننمو و نكبر في هذها يتوقعها, في االسبوع الماضي, بدانا مغامرة لم يكن احد من

                    يمكن الداة يفكد شخصي الدارة التوتر. تعرف على ر, و التي غالبا ما يتم تشجيعها كموقظة الذهنية" الي حالي هي ممارسة " مع وضعنا ال

رابط. ح الافتمساعدة. ال  

. More info >> 

ي دعم الطالب ذ
 
21-2020وي االحتياجات الخاصة ف  

عليمية  ملة )     ( في ادارة بودر الت حتياجات الخاصة ذات اهمية قصوى, و يعمل فريق الخدمات المتكاجات الطالب ذوي اال تعتبر احتيا

لتخطيط التي  ب و اتدري اسي. تعرف على المزيد حول مئات الساعات من الب هذا العام الدربجد لضمان المساواة و الوصول لجميع الطال

ول  , و الحصول على وصلدعم الطالب ذوي االعاقة في اي مرحلة تعليمية 2020صيف قام بها موظفو نظم المعلومات في ربيع و 

زيد من المعلومات في الرابط.  ر على اجابات لالسئلة المتداولة. مسريع الى معلومات االتصال بقسم نظم المعلومات, و العثو  

. More information >> 

  

 

اخرى جديد و موادر الب و العائالت من خالل موقع رة بودر الطدعم قسم تكنولوجيا المعلومات في ادا ي  

, حيث يمكن للعائالت و                                        عليمية مؤخرا بوابة        ة بودر الت تكنولوجيا المعلومات في اداراطلق قسم 

واريخ و مواعيد  طالب العثور على معلومات حول استكشاف اخطاء الجهاز و اصالحها و الدعم الفني للتطبيق, و ادلة ارشادية, و ت ال

حقق من الدعم الفني و الموادر في الرابط.  ضا, ت المزيد. اي مهمة قادمة تتعلق بتكنولوجيا ادارة بودر التعليمية و   

 

S.T.O.P 

IS 

PSD Community Tech Portal 

check out our Technical Support and Resources >> 

 

https://www.psdschools.org/COVID19-MentalHealthResources
https://www.psdschools.org/psd2020-21/supportingstudentswithdisabilities
http://techportal.psdschools.org/
https://www.psdschools.org/Remote-Learning-TechSupport


Read more: PSD keeps students connected with devices, internet access and tech support >>  

احةمتالجديدة ذكية بوابة العائلة ال  

. تتلقى التعليمية يل الدخول و التعلم باستخدام الموارد التي يختارها المعلمون و االدارةطريقة سهلة للطالب لتسج  تعد بوابة            

دعواتنا لكم باعداد حساب على  مع                                             ني من ادارة بودر التلعيمية من  يد الكتروالعائالت رسائل بر 

لياء االمور بانشاء حساب و مساعدة  او \ ء بوابة االسرة الذكية لالباح تسم .الذكية                                              بة االسرة بوا

     . ول على المزيد من المعلوماتانقر الروابط للحص بهم في التعلم في المنزل. طال

Clever, Clever Badges (K-2) and the Clever Family Portal. 

بكر اكثر من اي وقت مض  ال للتعليم الماالطفرياض عدد الطالب المؤهلي   لمرحلة   

  د . ق21-2020راسي حة للعام الدحات مفتو مسا در التعليمية به بع الدارة بو االطفال التا برنامج ما قبل التعليم االساسي او رياض ال يزال 

.  تتاهل المزيد من ال  حة  المفتو حدود من االماكن فال االن عدد م لتعليم رياض االطودر ى ادارة بلدعائالت االن اكثر من اي وقت مضى

ي الاالطف سي او رياضلمرحلة ما قبل التعليم االسا 
ى لتلق  , يتم استخدام معايث  صارمة لتحديد  المباشر و ال تعلمال المؤهلي  دعم التعليمي

ه  شهم بدون ماوى او تواج) عىل سبيل المثال, تعيش ا لديهم احتياجات استثنائية   لتحاق ب         ب الذين يتقدمون لالالطال 

ة, او ان الطالب لديه احتيا  ى عوامل مؤهلة اخرى(.  صعوبات اقتصادية كبث  ة بسبب اعاقات تم تشخيصها, من بي  جات تدخل كبث 

نت , قم ب لمعرفة المزيد و بدء التقديم عثر اال  970-490- 3204التصال عىل الرقم  دناه او ا ا  زيارة الموقع نث   

Early Childhood Education web page  

   ؟19 –لكوفيد احدث المعلومات حول استجابة مجتمعنا  هل تريد 

website. احصل على االحدث من ادارة الصحة و البيئة في مقاطعة الريمر في الرابط 

See what data PSD are monitoring on the Larimer County COVID-19 data dashboard >> 

Need to be tested? More here >> 

 

 

 االسئلة االكثر شيوعا ومصادر اخرى

. Read more >> تتوفر ا جابات االسئلة االكثر شيوعا على موقع االدارة في ا  

Clever 

R-1 <no-reply@clever.com> 
Clever Family Portal Accounts 

ECE 

 الثالث طرق 
19لتقليل خطر كوفيد    

قناع الوجةارتداء   

اليدين جيدا غسل   

مسافاتاكراقب   

  
اذا كانت لديك ايه من  

   19اعراض الكوفيد 

 ال تدخل هذا المبنى 

Technical 
Support 

 

Health & Safety 
 

2020-21 School 
Year 

 

ParentVUE 
 

PSD Virtual 
 

 

https://www.psdschools.org/node/1601
https://it.psdschools.org/application/clever
https://it.psdschools.org/Guide/clever-what-are-clever-badges
https://techportal.psdschools.org/node/2552
https://www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education/apply-programs-preschool
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/larimer-county-positive-covid-19-numbers
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/home-care-and-testing-information/community-covid
https://www.psdschools.org/node/1565
https://support.clever.com/hc/en-us/articles/236113708-For-Families-What-is-Clever-
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftechportal.psdschools.org%2F&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Caa7867ad7c104424fafe08d84ace6f26%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637341597779674912&sdata=bn%2Br8lHozd9ZiVBSrPYcOX4hVc0R8AvsxroEm3qJs70%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftechportal.psdschools.org%2F&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Caa7867ad7c104424fafe08d84ace6f26%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637341597779674912&sdata=bn%2Br8lHozd9ZiVBSrPYcOX4hVc0R8AvsxroEm3qJs70%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2Fpsd2020-21%2Fhealthsafety&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Caa7867ad7c104424fafe08d84ace6f26%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637341597779674912&sdata=8HSn8w5Cm332XKT1nI8pHudNVFww08K45F5If6BoE94%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2Fpsd2020-21&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Caa7867ad7c104424fafe08d84ace6f26%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637341597779684907&sdata=yveBM%2BrRMxTx6G62vNON%2BSI37VFCXUJQBjBZIXQIewE%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2Fpsd2020-21&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Caa7867ad7c104424fafe08d84ace6f26%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637341597779684907&sdata=yveBM%2BrRMxTx6G62vNON%2BSI37VFCXUJQBjBZIXQIewE%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2FParentVUE&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Caa7867ad7c104424fafe08d84ace6f26%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637341597779684907&sdata=yo%2BNEwN4H8sCwUD6O5e6%2FGTYFsX5d8PFYxJXrguWpb0%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvrt.psdschools.org%2F&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Caa7867ad7c104424fafe08d84ace6f26%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637341597779694902&sdata=2nVWqEDGDewI5I63fic7FfjzFQo8vaX4MAVZ7QQWCSA%3D&reserved=0

