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[ Phase 3: Elementary Schools in Phase 3: A/B groups in-person, remote ] 

 

ةيلمدرس ادارة بود التعليمية: عودا امنا الى الفصول ا  
كرا جزيال!ال في حياتك. شدعم االطفنري العمل الجاد الذي تقوم به ل  

 

 

 

 

 

 االسئلة االكثر شيوعا لديك

 اغطية الوجه: سيطلب من الموظفين و الطالب ارتداء اغطية وجه من القماش في المدرسة.

غطية االنف و الفم(. طعة و تمقاغطية وجه من القماش ) و التي يجب ان تتبع ارشادات الولي االمر مسؤولين عن توفير ا \*  سيكون الوالدان   

غطية للوجه. ق للوقت الذي توافق عليه وزارة الصحة بدون ا" بشكل دوري وفي الهواء الطل استراحة من االقنعة *  سيتم اجراء "   

صحة العامة. , باتباع اراشدات الة الوجه القماشية في فترة الراحةقنع*  سيسمح للطالب بازالة ا  

ذوي  ين يعانون من بعض الحاالت الطبية او الطالبالذب او الموظفين مكن فيها اعفاء الطال*  قد تكون هناك حاالت نادرة ي  

االعاقة.     

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

:3قم مرحلة التعلم رس االبتدائية في طالب المدار  3المرحلة   

دن بع عو ب تبدءا التعلم المباشر و  ا جموعات م                            

من اخبار الكثير يحدث هنا لمساعدت دار هذا االسبوع صميم اصتم ت   

من   3على استيعاب التحول القادم الدارة بودر التعليمية الى المرحلة    

                                                               الهجينلتعلم ا

Hybrid In-School/Remote Learning.  

Missed the Sept. 15 announcement? Read it here>> 

Watch Superintendent Dr. Sandra Smyser’s video>> 

   

 

 

 follow county guidance 

https://www.psdschools.org/node/1622
https://youtu.be/QGmUPmq_PYM
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/face-coverings-and-masks


لتعليمية ماذا يحدث عند وجود حاله اصابه في ادارة بودر ا \الصحة و السالمة   

ارس. ستقوم ادارة العامة بالوالية و المقطعة للمد, وفقا لتوجيهات ادارة الصحة 19 –منطقة الهامة للحد من انتشار كوفيد سيتم وضع بروتوكوالت ال

  مقاطعة. غييرات في ارشادات الوالية و الكتيمية بتحديث البوتوكوالت بودر التعل

و  غسل يديك(,فات, االى المسانتبه الث طرق )ارتد قناعا, اموقع الخاصة بالصحة و السالمة لمزيد من المعلومات حول الثفحة ال*   قم بزيارة ص  

لمزيد. , و اتنظيف و تعقيم المدارس      

غالق الدارس و التحول الى المرحلة دي الى الحجر الصحي للفصول الدارسية و اة بودر التعليمية ستؤ*   نتوقع حدوث حاالت تفشي في ادار  

زيدقع هذه لمعرفة الم. قم بزيارة صفحة المو                                                عار يذكردون اشاالرجح على  –تعلم عن بعد ولى للاال      

وكوالتاو تفشي في ادارة بودر التعليمية و راجع بروت 19 –بة بكوفيد تكون هناك حالة اصايحدث عندما  حول ارشادات الوالية و المقاطعة لما      

ظفين. االدارة للطالب و المو      

 

؟          هل طالبي في المجموعة     

لة . ال توجد مجموعات مقسمة             لمرحب                    سافي ح  ب         لطالجموعات            يوجد تحديد الم*     

رياض االطفال في التواصل المباشر مع العائالت. يستمر تعليم ف سول. ض االطفاريا      

؟                   دة مع حساب                    تحتاج لمساع  

تواصل مع مدرستك.و الزيارة الرابط ارجاء   

Accessing and Activating a ParentVUE Account, ParentVUE Frequently Asked Questions  

؟خياراعن بعد                    تعلم ى النقل اللد ايع هل  

ال عملية النقل. كم% بشرط ا 100ولي االمر بالتبديل الى خيار                 عبر االنترنت بنسبة  \قد يسمح للوالدين   

                                                                                         بين في سياسة االدارة    امل مع عملية النقل على النحو الم*  سيتم التع

, شيريبعدن ة للتعلم عويى مديرة المدرسة الثانه, يجب ارساله النموذج التحويل هنا          . عند اكتمالالتسجيل المفتوح.  \االختيار  -     

هيريك )                                        (.رة المدرسة االبتدائية انجل ياو مد ( ن )                                       فنالسو     

 

 هل تستمر ادارة بودر التعليمية في تقديم الوجبات؟ 

بصدد ان االدارة .           عاما و اقل(                                      18حة لجميع الطالب )غداء المجانية متاالار وجبات االفطنعم. ستظل و

قرب وقت ممكن. االنتهاء من خطط التوزيع. سيتم مشاركة المزيد من المعلومات في ا  

 تحديث االدارة

   قعمو الصيانة 
ون  يمية دارة بودر التعل ال  االلكتر  

ن بسبب الصيانة, قد ال يكون موقع ادارة بورد التعليمية متاحا  . سب 18,  يوم الجمعةم,   06:3لساعة م و ا  :305الساعة بي  تمبر  

Poudre School District website  

 
التخاذ القرارات؟ ما هي البيانات التي تراقبها ادارة بودر   

ال توجد , من المهم لموظفينا و عائالتنا و مجتمعنا ان يفهموا انه تتغير دائما. لهذا السبب 19 –كوفيد جائحة هناك شيئ واحد ثابت, فهو ان اذا كان 

حول شراكة ادارة بودر التعليمية مع ادارة . تعرف على المزيد در التعليميةنقطة بيانات و احدة ستحدد المرحلة التعليمية التي تعمل فيها ادارة بو

الرابط. خرى. اقراء المزيد في تها و المعلومات الرئيسية االالصحة المحلية, وبيانات المخاطر االجتماعية التي يتم مراقب  

Read more >> 

  ؟19 –استجابة مجتمعنا لكوفيد هل تريد احدث المعلومات حول 

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

 

Health and Safety web page 

Phase 1 – Remote education 

Visit this web page 

A/ او   B 

A/ او   B K-12 ParentVUE A/ او   B 

ParentVUE, Student VUE 

PSD Virtual 

PSD Virtual 

district policy JFBA - Choice / Open Enrollment. 
here 

cherylf@psdschools.org angelh@psdschools.org 

Free breakfasts and lunches 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2Fnode%2F1316&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7C7057432f63e14140a36708d85a505783%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637358648422618012&sdata=6zJrWxBmhv2%2FhusDS1LiQWrIYOMGtB5zfqBSjTDCWzg%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2FParentVUE&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7C7057432f63e14140a36708d85a505783%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637358648422618012&sdata=zTu1IA4hpmuwRQ9Cp58RWvsIyoGYzn02U8eV9dWkAAI%3D&reserved=0
https://www.psdschools.org/
https://www.psdschools.org/node/1612
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2020-21/phase1
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/policies/JFBA.pdf
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/school_services/School%20Transfers/School_Transfer_Request.pdf
mailto:cfenlason@psdschools.org
mailto:angelh@psdschools.org
https://www.psdschools.org/psd2020-21/mealsremotelearning


ة لشراء الطعامل لمرة واحدتتوفر اموا -غذائية بسبب الجائحةمساعدات سبتمبر:  23قدم بحلول   

ئالت التي صل العا, للعائالت المؤهلة امواال للمساعدة في شراء الطعام منذ اغالق المدارس هذا الربيع بسبب الوباء. قد تح  يوفر                     

المدرسة في المشاركة في في دراسي الماضي وحضروا العام الا مؤهلين للحصول على وجبات مدرسية مجانية او مخفضة السعر ال كانولديها اطف

دوالرا لكل طفل مؤهل في مزايا لشراء الطعام. 279غداء المدرسي على ما يصل الى البرنامج الوطني لل  

Learn more through a short video and other information >> (English and Spanish) 

 

 الصحة النفسية مهمة: تحديث الدعم

ء يجدون , و االبايشاركونالب التعلم, و الط منصاتتقنون ين خطوتنا" المعلمووجدنا  ية,بعد عدة اسابيع من التعلم عن بعد في ادارة بودر التعليم

لة باالحداث الجارية و المخاوف و عقولنا مثقض االحيان. يمكن ان تكون ع, يمكن ان تظل الحياة معقدة و مرهقة في بروتينية. ومع ذلكاجراءات 

ية السامة التي ينتجها هذا الحمل يميائد الكدارة المواد عقولنا على اتساع سيطة انالب مكن لالستراتيجياتدني. يو الب \هاق النفسي غيرات و االرالت

حديث هذا االسبوع. . اقراء المزيد في تالزائد  

Read more in this week’s update >> 

 

: اليك ما تحتاج الى معرفته                مرحباالتجول المهني االن   

االصدار االحدث الجديد من                             : فلنرحب ب  يمية ان تقدمتود ادارة بودر التعل  

قبل من خالل ليكونوا مستعدين للمستبناء المهارات و المعرفة و الخطط ( على 12الى  6الصفوف من هو برنامج عبر االنترنت يساعد الطالب )

  ر االنترنت لختبارجاني عبد الماالعداواالت مع الشركات المحلية,, و االتصلمهنا استكشاف فترات التدريب, و التدريب المهني, و

  و المزيد. 

, منسقة التعليم الفني و                                          او تواصل مع تانيا الكاراز  وقع                                 تحتاج مساعدة؟ قم بزيارة م

ىلية عدر التعليمالتعليم الفني في ادارة بو  

Learn more about Career and Technical Education in PSD>> 

 

رىئالت من خالل موقع جديد و موارد اخالعاعليمية الطالب و دارة بودر التنولوجيا المعلومات في ايدعم قسم التك  

 الب, حيث يمكن للعائالت و الط                                    لق قسم تكنولوجيا المعلومات في ادارة بودر التعليمية مؤخرا بوابة            اط

تتعلق بتكنولوجيا بمواعيد مهمة قادمة , و تقويم رشاديةللتطبيق, و ادلة افني دعم الا و الء الجهاز و اصالحهالعثور على معلومات حول استكشاف اخطا

د.قق من الدعم الفني و الموارتح ,. ايضاادارة بودر و المزيد  

check out our Technical Support and Resources >> 

 

حةبوابة العالئلة الماهرة متا  

ية. تتلقى العائالت رسائل علم باستخدام الموارد التي يختارها المعلمون و االدارة التعليميقة سهلة للطالب لتسجيل الدخول و التيعد                طر

و مساعدة طالبهم في التعم في المنزل. مور بانشاء حساب اولياء اال \لالباء  د الحساب تسمحمعى دعوات العداعليمية بودر الت ادارةبريد الكتروني من 

لحصول على المزيد من المعلومات. فوق الروابط لانقر   

 

رياض االطفال اكثر من اي وقت مضىعدد الطالب المؤهلين لمرحلة   

ئالت االن اكثر من اي وقت من العاد . قد تتاهل المزي21-2020الدارة بودر به اماكن مفتوحة للعام الدارسي رياض االطفال التابع ج ال يزال برنام

: 3المرحلة  2ف روضة و حتى الص, و هو نفس اليوم الذي يبدءا فيه اقرانهم من الاكتوبر 5لتعلم المباشر في . سيبدءا طالب رياض االطفال بامضى

رياض االطفال في فحة بدء في تقديم طلب عبر االنترنت, قم بزيارة صفة المزيد و الالتعلم عن بعد. لمعر \اخل المدرسة ج دزدوالتعلم الهجين او الم

970-495-3204ل برقم و اتصوالنا اف  

Phase 3: Hybrid In-School/Remote Learning.     Early Childhood Education web page  

EBT, or P-EBT 

Xello 

Say Hello to Xello! Career Cruising 

SAT and ACT 

xello.psdschools.org talcaraz@psdschools.org. 

PSD Community Tech Portal 

Clever 

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

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hungerfreecolorado.org%2Fp-ebt%2F&data=02%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7C1dc6d91d7c5a45aa6f0208d850e8a4a8%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637348307404247334&sdata=Vr09SC3U5Eh%2BBY3jdKGzhNc8GL8tkE4EJGE5WTwuBqk%3D&reserved=0
https://www.psdschools.org/COVID19-MentalHealthResources
https://www.psdschools.org/CTE
https://www.psdschools.org/Remote-Learning-TechSupport
https://www.psdschools.org/node/1559
https://www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education/apply-programs-preschool
https://sites.google.com/psdschools.org/xelloinpsd/students
http://xello.psdschools.org/
mailto:talcaraz@psdschools.org
http://techportal.psdschools.org/
https://support.clever.com/hc/en-us/articles/236113708-For-Families-What-is-Clever-
https://it.psdschools.org/application/clever
https://it.psdschools.org/Guide/clever-what-are-clever-badges
https://techportal.psdschools.org/node/2552


 

 االسئلة االكثر شيوعا

 اقراء المزيد في الرابط

Answers to common questions are available on the PSD website. Read more >> 

Technical Support 

 

Health & Safety 

 

2020-21 School 

Year 

 

ParentVUE 

 

PSD Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.psdschools.org/node/1565
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

