
  

 

حدث هناخبارية الكثير يالنشر اال محتوى جمة ارشادات لتر  

بط بط باللون االزرق. ستعيد الراوى النقر فوق النص المرتية, يرجة االخبارشرباالدارة و المضمنة في هذه النحات الموقع المرتبطة فلترجمة ص

م انقر فوق ثط االخضر العلوي, ريفي الش"        , انقر فوق كلمة "          هناك ىصول الالتعليمية على الموقع. بمجرد الو ك الى موقع االدارةارشاد

ه, سيتم ترجمة موقع االدارة بالكامل. لغتك. بمجرد تحديدو اختر  "           "                   

 

2020اكتوبر,  1  

2صف تى المرحبا بعودتكم رياض االطفال ح  

لرؤيتهم. كان الموظفون  تظارنستطيع االنمرحلة التعلم المذدوج, و ال من انتقالنا الى  يعود اصغر طالبنا الى المدرسة كجزءحتى بقيت ايام قليلة 

د لعودتهم. يعملون بجد لالستعدا  

 

صق هذا الرابط في متصفك على االنترنت: انسخ و ال  

https://www.youtube.com/watch?v=FLuxdcmbSJ0&feature=youtu.be  

 فيما يلي ارشادات حول كيفية تغيير لغى الفيديو: 

, اضغط عالمة    ن ي االسفل من جهة اليمي 
 ا.     فن

اضغط عىل ب.   

 ج.  اختر  اللغة

ي القائمة عند ضغطك عىل                           حينئذ:  
 د.  اذا لم تجد اللغة فن

جمة االلية                                         ز. اضغط عىل التر

 و. اختر اللغة                                   

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

Translate 
Select Language 

 
Subtitles/CC

C Select a language 

 
Subtitles/CC: 

Click Auto-translate 
 Select a language 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FLuxdcmbSJ0&feature=youtu.be


؟او        مجموعة يوجد طفلي     في اي   

ال. لة رياض االطفموعات لمرحال يوجد تقسيم مجحساب                   . في  12ضة الى الصف لطالب الرو يوجد تصنيف المجموعات       

  عائالت فيما يخص تعلم رياض االطفال. التواصل المباشر مع ال تمريسسوف 

 

ParentVUE or StudentVUE ؟ عدة معاتحتاج مس     
Accessing and Activating a ParentVUE Account, ParentVUE Frequently Asked Questions or 

 او تواصل مع مدرستك

 

يةليمبة في ادارة بودر التعاصاحالة عند وجود ماذا يحدث  \ة الصحة و السالم  

, وفقا لتوجيهات ادارة الصحة العامة بالوالية و المقاطعة للمدارس. ستقوم ادارة 19 –د من انتشار كوفيد سيتم وضح بروتوكوالت االدارة الهامة للح

                                      المقاطعة.  ارشادات الوالية وير عليمية بتحديث البروتوكوالت مع تغيبودر الت

قم بزيارة الموقع الخاص بالصحة و السالمة لمزيد من المعلومات   *   

حول الثالث طرق )ارتد قناعا, و انتبه الى المسافة, و اغسل يديك(, و تنظيف و تعقيم المدارس, و المزيد.        

تفشي في ادارة بودر التعليمية ستؤدي الى الحجر الصحي للفصول الدارسية و اغالق المدارس و التحول *  نتوقع حدوث  

على االرجح دون اشعار يذكر                                          . قم بزيارة –من التعلم عن بعد  1الى المرحلة      

معرفة المزيد حول ارشادات الوالية و المقاطعة لما يحدث عند وجود حالة  موقع االدارة                              ل     

او تفشي في ادارة بودر و مراجعة بروتوكوالت االدارة للطالب و الموظفين. يرجى العلم بان ارشادات  19 –كوفيد      

الصحة العامة الحالية تتطلب الحجر الصحي للفصل الدارسي باكمله في حالة وجود حالة ايجابية في الفصل.        

 

نبا الى , جمية صفحة جديدة حيث يتم ادارج كل مدرسةلي انشات ادارة بودر التلع :19 –فد كو لوماتموقع مع*  صفحة   

لى ت احاالالتعلم عن بعد(. اذا ادت المن   1و المرحلة ج ادوتعلم المذلل 3حالة التشغيل الحالية ) اي المرحلة جنب مع       

ة للمدارس,  حلي, باتباع ارشادات الصحة العامة الحكومية و المرسةراسي او اغالق المدالحجر الصحي للفصل الد      

حة في هذه الصفحة.  كون هذه المعلومات متافست      
Read more >> 

حص االعراض للطالببوتوكوالت ف  

ضر" من التطبيق للعمل قبل الدخول ء االخضوا على "الو يجب ان يحصلو 19 –حص اليومي لكوفيد يطلب من جميع الموظفين استخدام تطبيق الف

لرابطذ مايلي في اتنفيرضى البقاء في المنزل, و جب على الموظفين المبنى من مباني االدارة. يم  

staff protocols. >> 

درسة اذا كانوا يعانون من اي مما يلي, او يوميا وعدم ارسالهم الى الم 19 –د فيعن اعراض كوصهم بحثا يجب على العائالت التحقق من طالبهم وفح

لرابطلى المدرسة, يرجى اتباع االرشادات في اب اا مرضى جدا بحيث يتعذر عليهم الذهاكانو  

following student protocols. >>  

  19 –اعراض كوفيد 

فهرنهايت او اعلى 100.4حمى او القشعريرة او درجة الحرارة الشعور بال*    

و غير مبرر جديد اسعال مستمر *    

ق في التنفس *  ضي  

صعوبة في التنفس*    

حاسة التذوق او الشم*  فقدان   

ءعيا*  ا  

ضالت *  االم الع  

صداع الراس *    

 *  التهاب الحلق 

A B 

A/B ParentVUE 

Health and Safety web page  

 

Phase 1 – Remote education 

Visit this web page 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001CSj8bWiXI03aPA1R6q18IpMyAMfTbh8bIpzYtlhh_u67Mnxd8QDYHdnreTnR0LEKXeHY87cv5qs072p8SuZHJuwNiX3vGS9-KYXd6k-SO-HRZXdvEmMNgHfiINXGed-nxW7u7zWMqse4sym000QBScwEOAdAbQXDzebUtR0HVJvl6H6vk-GVubinAwXZCS_ACzRpZPKNd1yCiQTv7keu3qLNOnbXnseM1Dh9t36iw070T9O8ly0CEAgGh7Dm-s10MNT6uLkN2oLc9x4IowmIC2inTF--Be8iPFUettOmvsSv_IpsvXtcIt-afE9EOiqa_k8-ffsFpUtbFwKGgYMiwIv1GhRycodqZw_sTRN7n3LbzPGiEjwDaF5xAtas8ntku-awC1QspyPEPa1y25FsCu6hRkquIom-rhYFnW0ZZwZcXq42-J_UMU0GiXA5T5fROM17sUyJfIGu6vxOUZCaoXd6hR0Vo7nmS97-UlyjXKmlCHi1kCPM9t03OnrdI7iM9KSSXELZQXhxWx_n0EL7343tJyNbBQFVuiZ9A9W0cD0ohAmCD7OlOFLxCGB1vSA5%26c%3DKz3LheRbaJXrWz9yzG7XdKNcLoVZfd5nI9scH2K8I8rI9-tFS9RntA%3D%3D%26ch%3Dfuyqb9ngapxlXlWWzEQeeyI7eIJCvFZbiL7lsq2b28gf9Dlr9SCVIQ%3D%3D&data=02%7C01%7Cssiple%40psdschools.org%7C62b2ba9176054ceb56fa08d85b60e608%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637359819038079973&sdata=lbw%2FnZXNJwYCThBAhC5qNV8VJ5bfLWF8K8dfG6OnQtU%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001CSj8bWiXI03aPA1R6q18IpMyAMfTbh8bIpzYtlhh_u67Mnxd8QDYHdnreTnR0LEKi0fazDkP9PrFC03KrY1mbbYK7oWwIVW1aQHU5ds_FBYAhcdMLrGdI7A48hN5R_YgmoVVT6cm24QfAq62iYzFP1tJhd_r8LcN1jBYHaTqSNxWSAgQoc1iwRlhucn63j7KY8hVdM73C0QxM3uYGG1fMLyhHAXzaw0aKURuf4-TBuaciDEk0XQYEZaw71dr-p_Win609_oxBcGgxB7X8ct1CR3Bj9jfyXiRxFaZEgi6pQBOCpL9zW40-YoRkv8jIPUng4siaEo2trUBzqZoS_0mBNT-UGZGIrypTIeyMiOUl81BD8id9K4dTO3J5xpfoVuTQ9MVGt7wucZT25EqWHtvPg5Ms3mwrg6FK_aDG4dbkQa-fQfzx8hfnl2XZrxCL3Wpu-F7nYUKuMSvgIVtqu7vU7rexjk0j34pYxXlkD2a17GNwgck2giDPUkdaZnhoFV_Dsvk7xVVThTHEHDlC60XLCFnQyrGqS34HLmLm5dcywvYijH1Uc319g%3D%3D%26c%3DKz3LheRbaJXrWz9yzG7XdKNcLoVZfd5nI9scH2K8I8rI9-tFS9RntA%3D%3D%26ch%3Dfuyqb9ngapxlXlWWzEQeeyI7eIJCvFZbiL7lsq2b28gf9Dlr9SCVIQ%3D%3D&data=02%7C01%7Cssiple%40psdschools.org%7C62b2ba9176054ceb56fa08d85b60e608%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637359819038089964&sdata=UQPIhQK96jOXLuMwEZdjSulyduf2WhozeSNVoCNzHGE%3D&reserved=0
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/2020-21%20School%20Year%20Plans/COVID-19%20Protocols/2020-21_PSD-COVID-Protocols%20and%20Workflows%20for%20Staff.pdf
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/2020-21%20School%20Year%20Plans/COVID-19%20Protocols/2020-21_PSD-COVID-Protocols%20and%20Workflows%20for%20Students.pdf
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001CSj8bWiXI03aPA1R6q18IpMyAMfTbh8bIpzYtlhh_u67Mnxd8QDYHV7dQdvrOpozVTG_6bT0uiSf3Mg2AZISqqrnvqW2SjNGYaqWjEGbscTazPnDC-MTsf2dojjuYH8wcEl17ddJXUGmnrobilkmGQwKuUBx0gX9%26c%3DKz3LheRbaJXrWz9yzG7XdKNcLoVZfd5nI9scH2K8I8rI9-tFS9RntA%3D%3D%26ch%3Dfuyqb9ngapxlXlWWzEQeeyI7eIJCvFZbiL7lsq2b28gf9Dlr9SCVIQ%3D%3D&data=02%7C01%7Cssiple%40psdschools.org%7C62b2ba9176054ceb56fa08d85b60e608%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637359819038079973&sdata=hiAYamJpmaAOdumReawUskdlw8BlA6Ef4D%2FN7aZziHM%3D&reserved=0
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2020-21/phase1
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19


 *  الغثيان او القيئ 

 *  اسهال 

او احتقانهان االنف يال*  س  

 

ه, يرجى ابقاء طفلك في المنزل, اتصل بمدرستك و اترك رسالة على خط الحضور, و اتصل بمقدم في حالة وجود اي من االعراض المذكورة اعال

حية الخاص بك. ة الصالرعاي  

يتم عزل الطالب عن , و سولي االمر \ اخراجه من الفصل, و سيتم اخطار الوالدينثناء وجوده في المدرسة, فسيتم اذا ظهرت على طفلك اعراض ا

الحالية, يجب على الطالب الذين يعانون من اعراض كوفيد ولي االمر من اصطحابه. بموجب البروتوكوالت  \تى يتمكن الوالد لطالب االخرين حبقية ا

ساعة, و اذا تحسنت  24ت الحمى من الطالب لمدة اختفايام على االقل من ظهور االعراض الول مرة, و اذا  10نزل حتى مرور العزل في الم 19-

 االعراض االخرى. 

 

  ؟19 –نا لكوفيد مات حول استجابة مجتمعدث المعلوهل تريد اح

  19 –ها االلكتروني, بما في ذلك بيانات كوفيد ر على موقعة و البيئة في مقاطعة الريمالصحدارة دث من احصل على االحا

  3نتقال الى المرحلة توزيع الوجبات مع اال

يمية رنامج السداد في المقاطعة التعلزء من بعاما او اقل, كج 18غ اعمارهم تبلديسمبر للطالب الذين الوجبات مجانية حاليا لجميع الطالب حتى شهر 

نزل. كما سيتم توزيع لمغداءهم من اار حضاو ا 3رحلة تناول وجبات مدرسية خالل المكية. يمكن للطالب اختيار التابعة لوزارة الزراعة االمري

ا هو المكان الذي يمكن للطالب في ايام التعلم عن بعد و طالب التعلم ذواقع المتنقلة المعينة, هطلق في المدارس و الملفي الهواء ا وجبات الطعام

ءة المزيد في الرابط.ترنت تلقى وجبات الطعام. قرانلكتروني عبر االاال  

More information >> 

فالت ( من حاظهرا. )في ايام الدارسة 1عة حا و الساصبا 11سيتم توزيع الوجبات من الساعة : اجل غير مسمىى ال –اكتوبر  1من   *   

غالق جميع مواقع التنقل االخرى التى تم تشغيلها خالل التعلم عنتم اية المتوقعة في خمسة مواقع متنقلة فقط, يممدارس ادارة بودر التعل      

: هذه المواقع هي سبتمبر 30% في 001نسبة بعد ب      

o 2025 N. College Ave.  

o 820 Merganser Drive 

o 401 N. Timberline Road  

o Cloverleaf Community Clubhouse, 4412 E. Mulberry St. 

o Mummy Range at the Clubhouse   

موقع  18لخارج في ظهرا. )في ايام الدارسة( با 1صباحا الى الساعة  11سيتم توزيع الوجبات من الساعة اكتوبر:  9لى ا 1من   *   

وهي المدارس التالية:       

o Bacon, Bauder, Beattie, Cache La Poudre, Eyestone, Irish, Johnson, Laurel, Linton, 

Lopez, Olander, Riffenburgh, Tavelli, Timnath, Werner and Zach elementary schools; and 

Boltz and Lesher middle schools.  

o Some of these school sites will close at the end of meal service on Oct. 9. 

ط في مواقع ( بالخارج فقلدراسة. )في ايام اظهرا 1حا حتى الساعة صبا 11الساعة وزيع الوجبات من سيتم تبر: واكت 12ءا من بد  *   

  دارس التالية:الم    

o Cache La Poudre, Linton, Timnath and Eyestone elementary schools; and Lincoln, 

Webber, Boltz and Kinard middle schools. 

ب مهمحة النفسية مهمة: كل عمل طيلصا  

لعجز و حباط و ايشعر البعض باالرهاق و االفات سياسية, خال شكل الحياة, و احتجاجات وطنية, وغيرت  –مية الحة عبعد عدة اشهر من اندالع جائ

. يمكننا ان لدينا خياراتيدة التي ال يمكننا التحكم فيها, ال يزال حداث المؤثرة العدديهم. على الرغم من االون صعوبة في ان يكونوا افضل ما ليجد

ط. ءة المزيد انقر الرابيقين و الخوف. لقرانختار ان نكون لطفاء في مواجهة القسوة وعدم ال  

website,  

 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/meals2020-21
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19


Read more and get links to helpful kindness-boosting resources >> 

 

اكتوبر 13ولورادو المجاني في يوم نموذج ك  

ة الطالب رادو العامو جامعات كولوعفي جميع كليات توية في كولورادو على مواصلة تعليمهم, في المدارس الثان 12يع المزيد من طالب الصف لتشج

ية!ستوى الوالالخبار على ممتحمسون لمشاركة هذه ااكتوبر. نحن  13للجمعات في رسوم التقديم من   

Learn more from the Colorado Department of Higher Education>> 

 

(       فتراضي للجامعات )                 المعسكر التدريبي اال  

ية دارة للتعرف مع على عملدارس الثانوية في االالب من جميع المكبر على االطالق لجمع الطيمية االول و االدات ادارة بودر التعلمن مجهوجزء ك

رابط. معلومات في السبتمبر. مزيد من ال 18الخريجين في  12من طالب الصف  240القبول في الجامعة, شارك   

Read more about this tremendous educational event >> 

 

 قسم التكنولوجيا يدعم الطالب و العائالت 

من خالل بوابة من التعلم المذدوج  3خالل المرحلة  دعم العائالت و الطالبية في عليمالمعلومات في ادار بودر التسيستمر قسم التكنولوجيا و 

ئق و المزيد. يمكنك ايضا االتصال بفني دلة الكيفية و الوثاني و افات الدعم الالمساعدة                                                  , حيث تتوفر معلوم

قرءا المزيد في الرابط.ا .970-490-3339على رقم  تصاليد االلكتروني                                                    او االالبرعلى   

Also, check out our Technical Support and Resources >> 

 

ي وقت مضىال اكثر من اعدد الطالب المؤهلين لمرحلة رياض االطف  

. قد تتاهل الممزيد من العائالت االن اكثرمن 21-2020اماكن مفتوحة للعام الدارسي ه مية بارة بودر التعليدال التابع الاالطفرياض ال يزال برمناج 

الثاني ى الصف تهم من الروضة وحيبدءا فيه اقرانلذي اكتوبر, و هو نفس اليوم ا 5لتعلم المباشر في ال بااي وقت مضى. سيبدءا طالل رياض االطف

-490-3204صحفة الو اطلب رقم زيارة البنت, قم عبر االنتر التقديمبدء في مزيد و الفة التعلم عن بعد. لمعرال \المباشر  : التعملم 3مرحلة التعلم 

709  

Phase 3: Hybrid In-School/Remote Learning.  

Early Childhood Education web page or call 970-490-3204. 

 

ر اخرى يوعا و مصادكثر ش االسئلة اال  

 << Read more .انقر الرابط لقراءة المزيد من المعلومات 

Technical Support 

 

Health & Safety 

 

2020-21 School 

Year 

 

ParentVUE 

 

PSD Virtual 

 

 

Bee Prepared! 

PSD Community Tech Portal 

covidtechhelp@psdschools.org 

https://www.psdschools.org/COVID19-MentalHealthResources
https://highered.colorado.gov/colorado-free-application-day-is-october-13-2020
https://www.psdschools.org/node/1630
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://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
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