الكثير يحدث هنا
ادارة بودر التعليمية | العام الدراسي  21-2020في ادارة بودر التعليمية
 3سبتمبر2020,
نامل ان تكون االسابيع القليلة االولى من دراستك بداية رائعة .كما وعدنا ,سوف ننتقل الى ارسال رسائلنا االخبارية كل اسبوعين للمساعدة في تقليل
عدد الرسائل التي تصل الى بريدكم االلكتروني الوارد .يمكنك ان تتوقع الرسالة القادمة يوم الخميس  17سبتمبر ,ثم بعد ذلك مرة كل اسبوعين يوم
الخميس.
تذكر :ال توجد دراسة يوم االثنين الموافق  7سبتمبر احتفاال بيوم العمال .استمتع بعطلتك الطويلة!

معا ادارة بودر :ندعم بعضنا البعض عندما نكون بعيدين #PSDTogether:

توجيهات لترجمة محتوى النشرة االخبارية
لترجمة صفحات الموقع االلكتروني لالدارة المضمنة في هذه النشرة االخبارية ,يرجى النقر فوق النص المرتبط باللون االزرق .ستعيد الروابط
توجيهك الى موقع ادارة بودر التعليمية .بمجرد الوصول الى هناك ,انقر فوق كلمة "  " Translateفي الشريط االخضر العلوي ,ثم انقر فوق كلمة
"  " Select Languageو اختر لغتك .بمجرد تحديده ,سيتم ترجمة موقغ االدارة التعليمية بالكامل.

التغيير الوارد من وزارة الزراعة االمريكية يعني ان جميع الطالب (و ليس فقط طالب ادارة بودر التعليمية) يمكنهم تلقي وجبات الطعام
نظرا لتتغيير الذي اعلنته وزارة الزراعة االمريكية يوم االثنين ,يمكن الي طالب ,بما في ذلك الطالب غير المسجلين في ادارة بودر,
الحصول على وجبات مجانية .تقدم ادارة بودر التعليمية وجبات االفطار و الغداء بدون تكلفة للطالب ( 18عاما او اقل) من االثنين الى
الجمعة في العديد من المدارس و مواقع الخدمة المتنقلة في جميع انحاء االدارة .يجب على العائالت و الطالب ارتداء اقتعة الوجه و
الحفاظ على التباعد االجتماعي عند استالم الوجبات.المزيد من المعلومات في الروابط ادناه.
>> More info
>> Breakfast and lunch menus are now available online
A map of the meal sites is available here.

تقد للعمل في المجلس االستشاري المجتمعي ,و المشاركة في مراجعة شاملة لبرنامج موظف الموارد المدرسية او الشرطة الدرسية
في مدارس ادارة بودر التعليمية
ت جرى في ادارة بودر التعليمية مراجعة شاملة لبرنامج مسؤول الموارد المدرسية او الشرطة المدرسية (  ) SROباالدارة و تبحث االدارة عن اولياء
االمور والطالب و اعضاء المجتمع للعمل في مجلس استشاري جديد سيكون امرا حاسما لهذه الجهود .اعرف المزيد عن كيفية التقديم في الرابط.

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

مطلوب اباء للجنة المسائلة المحلية باالدارة
تتطلع لجنة المسائلة في ادارة بودر التعليمية لملء العديد من المقاعد التمثيلية المهمة للعام الدراسي  .2021-2020مهتم؟ هنا معلومات عن اللجنة و
كيفية التقديم!
Here is information

الصحة النفسية مهمة :تحديث الدعم االسبوعي
في االسبوع الماضي ,بدانا مغامرة لم يكن احد منا يتوقعها ,لكننا ننمو و نكبر في هذه المغامرة و معها .احدى االدوات التي يمكن تطويرها او تكييفها

مع وضعنا الحالي هي ممارسة " اليقظة الذهنية" ,و التي غالبا ما يتم تشجيعها كمورد شخصي الدارة التوتر .تعرف على كيف يمكن الداة S.T.O.P

المساعدة .افتح الرابط.

>> . More info

دعم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة يف 21-2020
تعتبر احتياجات الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ذات اهمية قصوى ,و يعمل فريق الخدمات المتكاملة (  ) ISفي ادارة بودر التعليمية
بجد لضمان المساواة و الوصول لجميع الطالب هذا العام الدراسي .تعرف على المزيد حول مئات الساعات من التدريب و التخطيط التي
قام بها موظفو نظم المعلومات في ربيع و صيف  2020لدعم الطالب ذوي االعاقة في اي مرحلة تعليمية ,و الحصول على وصول
سريع الى معلومات االتصال بقسم نظم المعلومات ,و العثور على اجابات لالسئلة المتداولة .مزيد من المعلومات في الرابط.
>> . More information

يدعم قسم تكنولوجيا المعلومات في ادارة بودر الطالب و العائالت من خالل موقع جديد و موادر اخرى
اطلق قسم تكنولوجيا المعلومات في ادارة بودر التعليمية مؤخرا بوابة  , PSD Community Tech Portalحيث يمكن للعائالت و
الطالب العثور على معلومات حول استكشاف اخطاء الجهاز و اصالحها و الدعم الفني للتطبيق ,و ادلة ارشادية ,و تواريخ و مواعيد
مهمة قادمة تتعلق بتكنولوجيا ادارة بودر التعليمية و المزيد .ايضا ,تحقق من الدعم الفني و الموادر في الرابط.
>> check out our Technical Support and Resources

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

بوابة العائلة الذكية الجديدة متاحة
تعد بوابة  Cleverطريقة سهلة للطالب لتسجيل الدخول و التعلم باستخدام الموارد التي يختارها المعلمون و االدارة التعليمية .تتلقى
العائالت رسائل بريد الكتروني من ادارة بودر التلعيمية من > R-1 <no-reply@clever.comمع دعواتنا لكم باعداد حساب على
بوابة االسرة الذكية  . Clever Family Portal Accountsتسمح بوابة االسرة الذكية لالباء \ اولياء االمور بانشاء حساب و مساعدة
طالبهم في التعلم في المنزل .انقر الروابط للحصول على المزيد من المعلومات.
Clever, Clever Badges (K-2) and the Clever Family Portal.

عدد الطالب المؤهلي لمرحلة رياض االطفال للتعليم المبكر ر
اكث من اي وقت مض
اس  .21-2020قد
ال يزال برنامج ما قبل التعليم
االساس او رياض االطفال التابع الدارة بودر التعليمية به مساحات مفتوحة للعام الدر ي
ي
ر
ى
تتاهل المزيد من العائالت االن اكث من اي وقت مض .لدى ادارة بودر لتعليم رياض االطفال االن عدد محدود من االماكن المفتوحة
ر
ى
التعليم ,يتم استخدام معايث صارمة لتحديد
المباش و الدعم
لتلق التعلم
لمرحلة ما قبل التعليم االسا ي
ي
س او رياض االطفال المؤهلي ي
الطالب الذين يتقدمون لاللتحاق ب  ECEلديهم احتياجات استثنائية ( عىل سبيل المثال ,تعيش اشهم بدون ماوى او تواجه
صعوبات اقتصادية كبثة ,او ان الطالب لديه احتياجات تدخل كبثة بسبب اعاقات تم تشخيصها ,من ى
بي عوامل مؤهلة اخرى).
عث االنثنت  ,قم بزيارة الموقع ادناه او االتصال عىل الرقم 970-490-3204
لمعرفة المزيد و بدء التقديم ر
Early Childhood Education web page
هل تريد احدث المعلومات حول استجابة مجتمعنا لكوفيد – 19؟
احصل على االحدث من ادارة الصحة و البيئة في مقاطعة الريمر في الرابط website.
>> See what data PSD are monitoring on the Larimer County COVID-19 data dashboard
>> Need to be tested? More here

الثالث طرق
لتقليل خطر كوفيد 19

ارتداء قناع الوجة
غسل اليدين جيدا
راقب مسافاتاك
اذا كانت لديك ايه من
اعراض الكوفيد 19
ال تدخل هذا المبنى

االسئلة االكثر شيوعا ومصادر اخرى
تتوفر اجابات االسئلة االكثر شيوعا على موقع االدارة في ا>> . Read more
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