
 

 

او يحدث هنا لكثير خبارية اجمة المحتوى في النشرة االجيهات لتر تو  

ى النقر فوق النص المرتبط باللون االزرق. ستعيد الرابطة الو موقع ادارة  يرجضمنة في هذه النشرة االخبارية,  طة و الم وقع المرتب فحات الملترجمة ص

و  "               ثم انقر فوق "                 ط االخضر العلوي,  " في الشري        فوق "           الموقع, انقر صول الى بودر التعليمية. بمجرد الو 

موقع االدارة بالكامل.  , سيتم ترجمة اختر لغتك. بمجرد تحديد اللغة  

 

2020اكتوبر,  29  

العائالت, التباعكم  الطالب و ميع الموظفين و لجللتعلم المذدوج لجميع الطالب. شكرا لكم,  3تصديق اننا في االسبوع الثاني من المرحلة  من الصعب  

مضى, و نحن ممتنون للتعاون  ثر اهمية من اي وقت  مكان. تعد الشراكة االن اكصحية المصممة للحفاط على سالمة الجميع قدر االالبروتوكوالت ال 

هذه التجربة الذي نمر بها هذا العام.  ه و  الذي نرا   

 

تم تسميتها بمدرسة جيري بامفورد االبتدائية الجديدة التي مدرسة ال فال بحتشاهد االن: اال   

 

بي  ء الجنوية, الواقعة في الجز لالحتفال في موقع مدرسة بامفورد االبتدائية المستقبل  رد مؤخرا, اجتمعت مجموعة صغيرة عة بايوم جمظهيرة في 

داخل مدينة الفالند. صوت مجلس التعليم في ادارة بودر   ادارة بودر التعليمية تكونفي منظقة ادارة بودر التعليمية و اول مدرسة من مدارس  قي الشر

ية  يمفي ادارة بودر التعل ف  على تسمية المدرسة على اسم الراحل جيري بامفودر, و هو موظ                                            يمية مؤخراالتعل

شاهد الفيديو الملحق:  .  لة و محبوبمنذ فترة طوي   

 Watch the naming ceremony here >> 

 

هنا  يحدثالكثير   
رة بودر التعلييمة  في ادا 21- 2020 دارسي العام ال |ادارة بودر التعليمية   

Great Happens Here newsletter 

Translate Select Language 

voted to name the school 

https://youtu.be/euuYDENsOyw
https://www.psdschools.org/News/BamfordElementary


19 -ة كوفيد المرض في ادارة بودر التعليمية, بروتوكوالت حال  

تقوم ادارة بودر التعليمية  العامة بالوالية والمقاطعة للمدارس. سلتوجيهات ادارة الصحة , وفقا 19  –روتوكوالت للحد من انتشار كوفيد يتم وضع الب

 بتحديث البروتوكوالت كتغييرات في ارشادات الوالية و المقاطعة.  

مدارس, باالضافة  للحالية  حاالت التشغيل الدارة بودر التعليمية ستنشر ا :19 –حالة المدرسة و المعلومات الخاصة بكوفيد  موقع الخاصة بصفحة ال 

ى  العامة للوالية و المقاطعة. يرجتباع ارشادات الصحة غالق المدرسة, باصل الدارسي او ا صحي للفجر ال حت الى الحاال الى المعلومات عندما تؤدي ال 

باكمله, بدال من ذلك, هناك اتصال مباشر  مجتمع المدرسة المعني باكملها او ة  وات حول الحاالت الفردية الى االدارمالحظة ما يلي: ال يتم ارسال معل

اولياء االمور   \. و بالنسبة لالباء م على اتصال وثيقتم تحديدهم على انهولئك الذين  لديهم تعرض محتمل و اامور الطالب الذين ولياء ا  \والدين ال مع 

راء المزيد في الرابط:  اق يق بشخص ايجابي.كان على اتصال وث حاالت, فذلك الن طالبهم ال يعتقد انه ل احدى ا يتلقون اتصالت بشانالذين ال    

 Read more >> 

ومات  مية معل در التعليبالوالية مؤخرا ارشادات العودة للتعلم, و لدى ادارة بو ى يمكن ان يعود الطالب الى المدرسة بعد مرضه؟ غير وزارة الصحة مت

ءا المزيد في الرابط: . اقرةو ثانويو كبيرة  بعد تعرضهم العراض حرجة لعمل ة الى المدرسة و ا جديدة حول متى يمكن للطالب و الموظفين العود  

Read more >> 

ث  الثال  الخاصة بالصحة و السالمة لمزيد من المعلومات حول                                                  قم بزيارة صحفة الموقع  السالمة:الصحة و 

   غسل يديك(, و تنظيف و تعقيم المدارس, و المزيد. فات, و اطرق ) ارتد قناعا, انتبه الى المسا 

الية و المقاطعة لما يحدث عندما  رفة المزيد حول ارشادات الو هذه لمع                                فحة الموقع قم بزيارة ص : 19-بروتوكوالت كوفيد 

دارة.  بروتوكوالت مووظفي و طالب االية و راجع او تفشي في ادارة بودر التعليم   19 – تكون هناك حالة كوفيد   

في ذلك   ها بمامن ادارة الصحة و البيئة في مقاطعة الريمر على موقعالمعلومات   دثاحصل على اح :19 –وفيد  ت مقاطفة الريمر الخاصة بكبيانا

.                حاليةال 19  –بيانات كوفيد   

 

مهمتنا في ادارة بودر التعليمية ظات  ساعدنا في االحتفال بلح  

جابية  . يعتبر سرد القصص االيكل يوم" مهمة بالنسبة لنا لم...كل طفل... ج " عحظات مهمتك في كيفية دعمك لبرناملمية, تعتبر في ادارة بودر التعلي

لعمل الجيد  لكن ايضا للمجتمع. نريد ان نكون قادرين على عرض ا ة امرا ذا قيمة ليس فقط لموظفينا و عبة خالل هذه الفترة الصاالدارحول مايحدث في 

جعلنا # فخورون! ارسل لحظة مهمة اليوم على الرابط المبين:  ما يتعلم انه محل تقدير! انت الذي تقوم به و    

 Submit a Mission Moment today. >> 

Health and Safety web page  

 
Visit this web page  

 

website  

 

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


 

ئ ادارة بودر التعليمية : نحن نقدر مباد طنيين#المديرين الو شهر    اكتوبر هو  

# اشكر   جزء من حملةئ ك ع عىل ابرز المبادادارة بودر التعليمية لالطال ء لمدرا                              تابع عىل مواقع التواصل              

.                                                     مدير   

 

صور زي هالوين   دعوة لجميع   

على منصات وسائل التواصل  على صور فردية لك او صورة لعائلتك في زي الهالوين لمشاركتها  ضع عالمة مشاركتك للهاليون!  في ضع عالمة  

.                                                                       االجتماعي باالدارة ضع عالمة على   

 

Twitter and Facebook  

 
#ThankAPrincipal campaign 

Tag @PoudreSchoolDistrict or #PSDProud. 

 

Commented [BA1]: https://twitter.com/PoudreSchools/s
tatus/1319030389814546433/photo/1 

Commented [BA2]: https://twitter.com/PoudreSchools/s
tatus/1318955763881168896/photo/1 

https://twitter.com/PoudreSchools
https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict/


ية مؤخرا مع ممثلين عن  ملت ادارة بودر التعليمع 21-2020المدرسية للعام الدارسي مصادر االمنية  ال شغيل القياسية لموظفراجع اجراءات الت 

في مدارس ادارة بودر التعليمية لمراجعة و تحديث اجراءات التشغيل                 المن في المدرسة ظفو اتي يعمل بها مولوكاالت انفاذ القانون الثالث ا 

. اقراء المزيد في الرابط.  على موقع ادارة بودر التعليميةة هذه متوفر.    ن         المعيارية ل مسؤول االم  

Read more >>  

ة ليميتعالدارة بودر التمعي الجديد  س االستشاري المجمال المجلتابع اع  

  للمساعدة فيالمدرسية )          (  االمنراجعة برنامج مسؤول س االستشاري المجتمعي )         ( في ادارة بودر التعليمية االدارة في مجليساعد الم

ط:  لس وعضويته في الرابيد حول نطاق عمل المجلمز. تعرف على ا تحديد ما اذا كان البرنامج سيستمر في مدارس ادارة بودر  

 council’s scope of work and membership >> 

 

ادارة بودر التعليمية و الموظفين؟  البط هل تحب التعليم العام؟ هل تريد دعم   

خاص  نشتبحث المؤسسة عن اال سسة غير ربحية تدعم االدارة التعليمية, بتعيين اعضاء مجلس االدارة حاليا. , وهي مؤادارة بودر التعليمية تقوم مؤسسة  

هتما و ترغب في معرفة  نت م. اذا كيةعبر ادارة بودر التعليمنوعة من المهارات و يمثلون المجتمعات المتنوعة متحمسين للتعليم و لديهم مجموعة مت ال

دخل للرابط,  , االمزيد  

 go here. >>  

عات الدارة بودر التعليمية  ونة االخيرة, قدمت المؤسسة تبرصيحة كبيرة! في االمنح مؤسسة ادارة بودر التعليمية  ايضا ان تية تود ادارة بودر التعليم 

بما في ذلك توفير وصول موثوق باالنترنت   باالدارة, 19  –فيد د استجابة كودوالرا والتي ستخصص لدعم جهو 15000بلغ في مجموعها اكثر من 

حظ ادارة بودر التعليمية  را اساسيا, و من حسن ئ و المزيد. تعد الشراكات امغاثة االسرة في حاالت الطوارم عن بعد, و اصول الى التعلللطالب للو 

 ان لها عالقة طويلة االمد مع مؤسسة ادارة بودر التعليمية.  

 

19  -فيد ت و الوظفين خالل كوعائالللطالب و ال ادارة بودر التعليميةلوماتية في جيا المع جد قسم التكنولو كيف يتوا  

لمة هاتفية او اكثر من  مكا 3000ودر التعليمية على اكثر من معلومات في ادارة باكتوبر, اجاب فريق تكنولوجيا ال 20  –سطس اغ  24فيما بين  

ح في التعلم و العمل في وقت وباء  جان ضرورية للجيا التي تعد لويعملون على دعم الطالب و الموظفين بالتكنو سالة بريد الكتروني, حيث ر 125000

   .19  –كوفيد 

Read more >> 

اجه الحصول على الدعم الفني عندما تحتاجة و كيف تحت  

                                        وابة ادارة بودر التعليمية بمن خالل من التعلم  3و الطالب خالل المرحلة  دعم العائالت سيستمر قسم تكنولوجيا المعلومات في ادارة بودر التعليمية في 

  بفنيمكنكم ايضا االتصال  و المزيد. يو ادلة الكيفية و الوثائق فني , حيث تتوفر معلومات الدعم ال                                                 ,

. 970-490-3339و الطالب على دعم االسرة ط او االتصال بخ   لكتروني                                                   د االجيا على البريتكنولوال  

Also, check out our Technical Support and Resources >> 

تية صفح خط استرجاع الرسائل الصوتادارة بودر في هاتفك: سجل   

اولياء االمور والموظفين العالنات االدارة, المكالمات تاتي من   \لي الرسال مكالمات هاتفية الى االباء ارة بودر التعليمية نظام االخطار االستخدم ادت

,  970-490- 3050كنك االتصال بالرقم مئل, فيى الرجوع الى احدى الرساجة اللمة من هذا الرقم او كنت بحا. اذا فاتتك مكا970-490-3050رقم 

.  يوما 30رسائل من  10ى اخر  لات لالستماع البو اتباع المطا  

 

 (SROs)  

 
SRO 

 

CAC SRO 

 

PSD Community Tech Portal  

 
covidtechhelp@psdschools.org  

 

https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/school_safety_security/school_resource_officers/School%20Resource%20Officer%20SOP%20Final%202020-2021%20SY.pdf
https://www.psdschools.org/community/community-advisory-council
https://psdfoundation.org/contact-us/careers/
http://www.psdschools.org/News/PSDIT-COVIDSupport%22%20HYPERLINK%20%22https:/www.psdschools.org/News/PSDIT-COVIDSupport
https://www.psdschools.org/Remote-Learning-TechSupport
http://techportal.psdschools.org/
mailto:covidtechhelp@psdschools.org


 

                                                                          متوسة      ية وال مدرستي الثانو مفتوح فيالمتنقل مركز الصحة و السالمة 

                                                                                       ديرة   الذي تماكدونالد, رونالد و عربة تنقل, المز الصحة و السالمة مرك

م لالطفال خدمات  دلوطني, يقمن نموذج المركز الصحي المدرسي المعترف به على المستوى ا زءكج .19 –د  ين حاليا خالل وباء كوف, مفتوحا

وية و من خالل  ة و النفسية لطالب المدارس الذين يسجلون للحصول على الرعاية تتووفر الخدمات شخصيا في مدرسة سينتنيال الثانالصحة الطبي 

سطة.  ن المتوية المتنقلة التوقفه في مدرسة لينكولرعاال  

 Read More>> 

 

اما و اقل ع 18مجانا على الطالب در توزيع وجبات الطعام تواصل ادارة بو   

ب من مبر, سيطلنوف 2لم! اعتبارا من يوم االثنين  ذهلة لضمان اطعام طالبنا و تزويدهم بالوقود للتعجزءا من الجهود المد كان الكثير من الموظفين لق

الب و رقم قيده في االدارة.  تقديم اسم الطالطعام  يستلمون و جبات الطالب و العائالت الذين    

من   3صفحة الموقع الخاصة بالوجبات للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية و اين و متى يمكن للطالب تلقي الوجبات في المرحلة قم بزيارة 

ج. التعلم المذدو  

 More information >> 

 

المدرسة عمل و حضر كل انسان الى الحة النفسية مهمة: ا الص   

, او  حصنين للذات , يمكننا ان نصبح مجابية. تحت االكراهاوقات غير مسبوقة و صعبة, و من الطلبيعي ان نكافح بعقلية ايهذه    –نكن واقعيين ل

يما سيكون عليه االمر لتقديم  ير فكم على التفك, نشجع" اقوياء". على الرغم من ذلكمحترفين, و دين, روا , او سلبيين, او نتراجع لكي نكونمتجنبيين

ثير على االشخاص الذين  ؟ ماذا سيكون التاصلك و حياتك مختلفينافضل ما لديك من االنسانية الى العمل و المدرسة. كيف سيكون مكان عملك و ف

ان لديك للعمل )او  فكار الحضار افضل انسبشري لك؟ ضع في اعتبارك هذه اال و تقود؟ كيف تجلب افضل مظهر تعمل جنبا الى جنب تعلمهم و 

قائك و هواياتك و حياتك اليومية(. د لعائلتك و اص  

 Read more of this week’s update here >> 

 

Centennial High School, Lincoln Middle School 

  Health and Wellness Center and Ronald McDonald Care Mobile,  

 

Commented [BA3]: https://hwcenter.org/ - link to the 
video. 

https://www.psdschools.org/node/1642
https://www.psdschools.org/psd2020-21/mealsremotelearning
https://www.psdschools.org/COVID19-MentalHealthResources
https://www.psdschools.org/programs-services/student-health-centers
https://www.psdschools.org/programs-services/student-health-centers
https://hwcenter.org/


 

زرت كولينف فومتحفي " صحة النفسية مهمة رون معرض "المستشاري ادارة بودر التعليمية يزو  

ها.  مراض النفسية حقيقة و شائعة و يمكن عالجسية و المساعدة في زيادة فهم ان االحادثة المهمة حول زيادة الوعي بالصحة النفالمانضم الى هذه  

تعلى المزيد  تعرف  يناير.    10مكن تجربة المتحف و المعرض مجانا حتى يوم نز لالكتشاف. يتحف فورت كوليلصحة النفسية": في مجرب معرض "ا 

ي الرابط:  متحف فقع المسبقا على موحول المعرض و حجز التذاكر   

 www.fcmod.org. 

 

من اي وقت مضى اكثر عدد الطالب المؤهلين لمرحلة رياض االطفال    

,  21-2020  نوي على مساحات مفتوحة للعام الدارسيحت در يطفال التابع الدارة بواال برنامج رياض  طفال الى المدرسة! اليزال االعاج طالب رياض 

من العائالت االن اكثر من اي وقت  يد ز. قد تتاهل المالمهنيين االنتظار للعمل مع االطفال في حياتك فال المتعاقدين و و ال يمكن لمعلمي رياض االط

بدء في تقديم طلب عبر االنترنت, قم بزيارة الموقع الخاص بهم او االتصال على الرقم الموضح. لمعرفة المزيد و ال مضى.   

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

 

شيوعا سئلة االكثر  جابة على اال مصادر اال  

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

Technical Support 

 

Health & Safety 

 

2020-21 School 

Year 

 

ParentVUE 

 

PSD Virtual 

 

 

 

 

http://www.fcmod.org/
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
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