
 

 

"   "                                      مة المحتوى في النشرة االخباريةت لترجتوجيها  

اوبط  لترجمة صفحات الموقع المرتبطة باالدارة و المضمنة في هذه النشرة االخبارية, يرجى النقر فوق النص المرتبط باللون االزرق. ستعيد الر

, ثم انقر فوق  يارشادك الى موقع االدارة التعليمية على الموقع. بمجرد الوصول الى هناك, انقر فوق كلمة "                 " في الشريط االخضر العلو

 "                            " و اختر لغتك. بمجرد تحديده, سيتم ترجمة موقع االدارة بالكامل.  

 

2020وبر, اكت 51  

ج من التعلم المذدو 3المرحلة  ا في در معدارة بومرة اخرة ا  

رى اعينهم المبتسمة  ى نتواصل و ن يسعنا االنتظار حتذدوج, و المن التعلم الم 3الى المرحلة   12الى  3يوم االثنين, سينتقل الطالب في الصفوف من 

دناه للحصول على نظرة  رفق اد الفيديو المان االمور ستكون مختلفة في الفصول و الممرات. شاهالصحية  ي البروتوكوالتنف اغطية الوجه. تعمن خ

دة طالبك على فهم كيف يمكنهم القيام بدوهم للحفاظ على انفسهم و على االخرين بامان قدر االمكان.  من وراء الكواليس و مساع  

 

صقه الى متصفحكسخ الرابط و النا : https://youtu.be/T94LVfhrU5M  

 فيما يلي ارشادات حول كيفية تغيير لغى الفيديو: 

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

اضغط عل   . ب  

اختر  اللغة  ج.    

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

جمة االلية                                            ز.  اضغط عل التر  

اختر اللغة                                        و.   
 

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

Great Happens Here  
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في ادارة بودر التعليمية  19 – كوفيد بروتوكوالت المرض و حاالت   

تقوم ادارة بودر التعليمية  العامة بالوالية والمقاطعة للمدارس. سجيهات ادارة الصحة و, وفقا لت19  –د من انتشار كوفيد يتم وضع البروتوكوالت للح

رشادات الوالية و المقاطعة.  ديث البروتوكوالت في احبت  

, ولدى ادارة بودر التعليمية معلومات  غيرت وزارة الصحة بالوالية مؤخرا ارشادات العودة للتعلم مرضه؟متي يمكن ان يعود الطالب الى المدرسة بعد  

قراء المزيد في الرابط.  ثانوية. او العمل بعد تعرضهم العراض حرجة و كبيرة و  الى المدرسةجديدة حول متى يمكن للطالب و الموظفين العودة    

Read more >> 

الث  للمزيد من المعلومات حول الث                                                حة و السالمة  الخاصة بالص صفحة الموقعحة والسالمة: قم بزيارة الص 

, و المزيد.  ظيف و تعقيم المدارس, و تنلوجه, انتبه الى المسافة, اغسل يديك(طرق الوقائية )اتد قناعا ل   

قاطعة  ملوالية و الرفة المزيد حول ارشادات المع                                   : قم بزيارة صحفة الموقع هذه في ادارة بودر 19 –كوفيد  بوتوكوالت 

الب.  بروتوكوالت االدارة للموظفين و الطفي ادارة بودر التعليمية و راجع او تفشي    19 –حالة كوفيد   عندما تكون هنكلما يحدث   

غيل  ت التشتنشر ادارة بودر التعليمية حاالبالنسبة لكل مدرسة, س :19  –  ابة بكوفيداص المدرسة في حالة وجود الخاصة بوضع المعلومات  صفحة 

ت الصحة العامة  ارس, باالضافة الى المعلومات عندما تودي الحاالت الى الحجر الصحي لفصل دراسي او اغالق المدرسة, باتباع ارشادا الحالية للمد 

رابط.  زيد في الاء الم. اقرت في بعض المدارس االبتدائية ك حاال , كانت هنافحةما سترى في الصطعة. كفي الوالية و المقا  

 Read more >> 

صحة و البيئة في مقاطعة الريمر على العلى اخر المستجدات من ادارة احصل مقاطعة الريمر: الخاصة ب 19 –بيانات كوفيد  

.  حاليةال  19-ها االلكتروني, بما في ذلك بيانات كوفيد موقع  

website 

 

2021رادو لعام  المرشح النهائي الفصل معلم في والية كولوتريشيا كيرنز ",  " متوسطة درسة ويبر ال معلمة م يرت اخت  

معلم  لقب افضل حاصلة على نز, و هي حة في مدرسة ويبر المتوسطة تريشيا كيرلمة العلوم والص ية بامتياز االتصال بمعحظيت ادارة بودر التعليم

ل الرابع. اقراء المزيد في الرابطيعاما وهي معلمة من الج 17لتدريس لمدة نز باكير قامت دو.  في كولورا  2021للعام   

Read more>>   

 

ن  ية اودر التعليمرد. يسر ادارة ب ث جيري بامفوديدة في الجنوب الشرقي تم تسميتها تكريما الرجئية الجديدة: مدرسة  تقديم مدرسة بامفودر االبتدا

طقة ادارة بودر  منتحت االنشاء في  التي قية الجديدة شرقة على اسم المدرسة الجنوبية ال للموافضي  الماالثاء الثقد صوت    عليمتعلن ان مجلس الت

رد االبتدائية. اقراء المزيد في الرابط. : مدرسة بامفوالتعليمية  

. Read more>>   

ودر التعليميمة  ظات مهمة في ادارة بحفي االحتفال بل ساعدنا    

عتبر سرد القصص  كل طفل .....كل يوم" مهمة بالنسبة لنا. ي....لمكيفية دعمكم لبرنامج " عة, تعتبر لحظات مهمة المتعلقة بعليمي في ادارة بودر الت

لكن ايضا للمجتمع. نريد ان نكون قادرين على عرض  عبة امرا ذا قيمة ليس فقط لموظفينا و  رة الصته الفية حول ما يحدث في االدارة خالل هذ االيجاب

ة اليوم من خالل الرابط. ة مهمحظ لرين! ارسل م من يجعلنا # فخونعلم انه محل تقدير! انتالعمل الجيد الذي تقوم به و  

Submit a Mission Moment today. >> 

 

لوطن, نحن نقدر مبادئ ادارة بودر التعليمية  ا ميدري اكتوبر هو شهر    

جزء من حملة # اشكر مدير.  عليمية لالطالع على ابرز المبادئ ك يري ادار بودر التتابعونا على مواقع التواصل لمد  

Twitter and Facebook  

Health and Safety web page  

 
Visit this web page  

 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19
https://www.psdschools.org/News/2021CoTeacherofYearFinalist
https://www.psdschools.org/News/BamfordElementary
https://docs.google.com/forms/d/10dtbs6rm_F8Dv2kMUYFI73mIMPSezFs7NRhMBKv-0ss/edit?ts=5f7df9b2
https://twitter.com/PoudreSchools
https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict/
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety


قل و اعاما  18جبات الطعام مجانا على الطالب تواصل ادارة بودر التعليمية توزي و   

كنه سيبدو مختلفا مع  لويدهم بالوقود للتعلم! سيستمر توزيع الوجبات و ن اطعام طالبنا و تزد كان الكثير من الموظفين جزءا من الجهود المذهلة لضماقل

وجبات للحصول على مزيد من المعلومات  تعلم المذدوج. قم بزيارة صفحة الموقع الخاصة بالمن ال 3ى المرحلة عد البتحول ادارة بودر من التعلم عن  

ات في الرابط.  من المعلومج. مزيد ذدولتعلم الممن ا 3رحلة حول كيفية و مكان تلقي الطالب للوجبات في الم  

More information >> 

 

س دمبلدور الصحة النفسية مهمة: كلمات حكيمة من الب  

ضحكت فيها من  رة فكر في اخر م .لصعداء!(ضيف تحديا اضافيا )استمر في تنفس انود ان ن سبوع, . هذه االعبةدينا صال توجد طريقة للتغلب عليها: ال

قضاء  نفسك لتحدي  ضحكا على يوتيوب بدون سبب.  ق او شاهدت مقطع فيديو مركت فيها قصة مضحكة او مزحة مع صديفكر في اخر مرة شا.  قلبك

.  اشعال الضوء و االنارةفكاهة و بلحظة من الاالستمتاع  بضع دقائق فقط كل يوم في   

Read more of this week’s update here >> 

 

مجتمع حة الفراد الدورات مجانية لتعليم الصحة النفسية متا  
اسابيع مجانا الفراد   5صحة النفسية لمدة لتعليم ال فتراضية  ورات التدريبية اال من الدمالية سلسلة شتستضيف ادارة الصحة في مقاطعة الريمر ال

الى   5:30هامة في مجتمعنا و كيف يمكنك مساعدة نفسك و االخرين على التاقلم. الجلسات من الساعة ة الالمجتمع. تعرف على قضايا الصحة السلوكي

روني    االلكتبانا باسيني على البريد يل, اتصل و للتسجيل مطلوب. لمزيد من المعلومات اج ساء الخميس في شهر اكتوبر. التسم 6:30  

.  970-530-2842ف على رقم تاو عبر الها                                                  

 

جيا المعلومات للطالب و العائالتدعم تكنولو  

المجتمع  من التعلم المذدوج من خالل بوابة  3لطالب و العائالت خالل المرحلة دارة بودر التعليمية في دعم اتكنولوجيا المعلومات في ا سيستمر قسم   

بفني  صال مكنكم ايضا االتفني و ارشادات الكيفية و الوثائق و المزيد. يحيث تتوفر معلومات الدعم ال,                                                

.  970-490-3339او بخط دعم االسرة و الطالب على رقم     البريد االلكتروني                                                 نولوجيا على  التك  

جع الرابط المبين. راوكذلك   

, check out our Technical Support and Resources >> 

 

رياض االطفال اكثر من اي وقت مضي ؤهلين لمرحلة عدد الطالب الم   

ة يحتوي  بودر التعليميرة مرحلة رياض االطفال التابع الدا يم االساسي اولة ما قبل التعلعاد طالب رياض االطفال الى المدرسة! ال يزال برنامج مرح

ئالت  . قد تتاهل المزيد من العافالكمطمع ا  حتى يعملوارياض االطفال االنتظار ا وستطيع معلوم, و ال ي 21-2020على اماكن مفتوحة للعام الدارسي 

في مرحلة الطقولة المبكرة او رياض  موقع للتعليم  فحة الالنترنت, قم بزيارة صم طلب عبر افة المزيد و البدء في تقدي. لمعري وقت مضىن اكثر ن ااال

. 970-490-3204او اتصل على رقم  في الرابط ادناهاالطفال    

Early Childhood Education web page  

 

 االسئلة االكثر شيوعا و مصادر اخرى

 << Read more .اجابات على االسئلة االكثر  شيوعا في الرابط

Technical Support 

 

Health & Safety 

 

2020-21 School 

Year 

 

ParentVUE 

 

PSD Virtual 

 

 

PSD Community Tech Portal 
covidtechhelp@psdschools.org 

apasini@healthdistrict.org 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/mealsremotelearning
https://www.psdschools.org/COVID19-MentalHealthResources
https://www.psdschools.org/Remote-Learning-TechSupport
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
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
http://techportal.psdschools.org/
mailto:covidtechhelp@psdschools.org
mailto:apasini@healthdistrict.org?subject=Mental%20Health%20Speaker%20Series%20-%20Fall%202020

