
 

 

2020, اغسطس  27  

سامات كبيرة من وراء االقتعة,  , اال ان اسبوعنا االول في المدرسة كان مليئا بابت ن مختلفا عن اي وقت مضى م من ان االمر كاعلى الرغ

ة.  .  معا ادارة بودر التعليمي صعبة عام الجديد. يمكننا القيام باشياء هواء و االثارة للو عناق ال  

يعد ذلك ما اذا  سنقرر سبتمبر. و   1ني الوارد في االخبارية في بريدك االلكترو         , ستتلقى نشرة اخبار الكثير يحدث هنا   بعد اليوم

غمر الجميع.  ال           كل اسبوعين, مع العام ان المعلومات ت نا سنحافظ على التحديثات االسبوعية او ننتقل الى ارسك  

 

ارية ى النشرة االخبمحتوجمة يهات لترتوج  

جى النقر فوق النص المرتبط باللون االزرق. ستعيد  ية, يرنشرة االخبارباالدارة المضمنة في هذه الفحات الموقع المرتبطة لترجمة ص

" في الشريط  , انقر فو كلمة "                   كى موقع ادارة بودر التعليمية على الموقع. بمجرد الوصول الى هناك الالروابط توجيه

ارة بودر التعليمية  . بمجرد تحديده, سيتم ترجمة موقع اد" و اختر لغتك               "                ثم انقر فوق كلمة  االخضر العلوي, 

 بالكامل.  

 

وم في المدرسة ال مثيل لهالتقاط اول ي

 

 .PSD’s Facebook page << شاهد المزيد من الصور 

 

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

#PSDTogether  
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طالب ادرة بودر التعليمية اثناء التعلم عن بعدة لحة متاغذائيوجبات   

سطس  اغ 24مدارس االدارة من االثنين الى الجمعة بدءا من الب مسجلين في الغداء الي طارة بودر التعليمية وجبات االفطار وستوفر اد

ية او بسعر مخفض  جبة مجان لى ولمؤهلين للحصول عانحاء االدارة. سيحصل الطالب اجميع متنقلة في في العديد من مواقع الخدمة ال

غداء العادية على حساب الوجبة  لء تكلفة االفطار و ااغدال فة االفطار و ميل الطالب الذين يدفعون تكلعلى اي من الوجبتين مجانا, سيتم تح

 الخاصة بهم.  

More info >> 

Breakfast and lunch menus are now available online >> 

A map of the meal sites is available here. 

ن بعد ثناء التعلم عاساسية فوية للتدريس ا, و مهارات ة من التدريب ساع 20.000, يخصصون ليمية معلمو ادارة بودر التع  

لى التدريس عن ب عرياعية من التدساعة جم 20.000ر من مدارس ادارة بودر التعليمية في اكث, شارك معلمو و موظفو 2020صيف بين ربيع و 

عام الدراسي. ا الالمكان لدعم جميع الطالب في هذبعد لضمان استعدادهم قدر ا  

Read more about training and how it supports teaching and learning >> 

 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/mealsremotelearning
https://psdschools.nutrislice.com/menu/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Aant_N6FWF_TlI2XxqN-CeYfZwhIXNQU&usp=sharing
https://www.psdschools.org/node/1604


نفسية مهمة الصحة ال  

ء المرونة الشخثسة و مرونة فرقنا و عائالتنا و مجتمعنا. يرجى  اعيا و مدركا لبناب اهتماما وبالغ االهمية و تتطلالصحة النفسية امر 

ة حتى  مل في توفير معلومات و موارد و روح الدعابة و التواصل عالية الجودالتحث عن التحديثات المستقبلية لدعمك في هذا العمل. نا

ب و تذكر انك لست وحدك.  ة اذا كنت تمر بوقت عصي حلة الى الشفاء. اطلب المساعدحدنا في هذه الريعلم موظفونا و طالبنا اننا لسنا و   

Read more >> 

Mental Health Resources >> 

 

مبدئيا في شهر اكتوبر المقررة   اختبار                          

زيد من المعلومات في  . م2020ؤقتا لخريف بيع الماضي مغاؤها في الرالات                           التي تم بارخت لة ا تمت اعادة جدو

لرابط ا  

. More information about rescheduled dates >>  

 

جلة االدارة مؤلفصل الخريف في ى رسوم العاب القو  

سئلة ديكم اية اي تم تاجيلها حتى الربيع. اذا كانت لااللعاب الرياضية لفصل الخريف في االدارة التمدفوعات رسوم المشاركة الرياضية في سيتم رد 

وني                                                             ى التواصل من خالل البريد االلكترتتعلق باسترداد رسوم المشاركة الرياضية في االدارة يرج

تك. مزيد من المعلومات. باية رسوم اخرى الى مدرسجب توجيه االسئلة المتعلقة ي  

More info >> 

 مطلوب اباء للجنة المسائلة المحلية

فهل انت مهتم؟  . 2021-2020للعام الدراسي ء العديد من المقاعد التمثيلية المهمة ة لملتتطلع لجنة المسائلة في ادارة بودر التعليمي   

Here is information معلومات عن اللجنة وكيف يمكنك التقديم في الرابط 

 

 

من خالل موقع جديد و موارد اخرى ودر التعليمية الطالب و العائالت لومات في ادارة بالمعيدعم قسم التكنولوجيا و   

حيث يمكن للعائالت و     عليمية مؤخرا بوابة                                           دارة بودر الت اطلق قسم التكنولوجيا و المعلومات في ا

واعيد مهمة  بملة ارشادية, و تقويم ني للتطبيق, و ادلدعم الفالطالب العثور على معلومات حول استكشاف اخطاء الجهاز و اصالحها و ا

في الرابط.    حقق من الدعم الفني والموارد, ت ية و المزيد. ايضاتتعلق بتكنولوجيا ادارة بودر التعليمقادمة   

finance@psdschools.org. 

SAT and PSAT 
SAT and PSAT 

PSD Community Tech Portal, 

https://www.psdschools.org/FamilyResources-Closures
https://www.psdschools.org/COVID19-MentalHealthResources
https://www.psdschools.org/psd2020-21
https://www.psdschools.org/COVID19-ActivitiesStatus
https://drive.google.com/file/d/1NGaayLEoIDofc6xcIb9LEGCqtxDuFkqe/view?usp=sharing
mailto:finance@psdschools.org
http://techportal.psdschools.org/


check out our Technical Support and Resources >> 

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

 

الجديدة متاحة ماهرةلعائلة البواية ا  

من خالل   . مدرسة ال ها فييستخدمون ي و التعلم باستخدام البرامج عبر االنترنت الت  )           ( طريقة لتسجيل دخول الطالب  ماهراليعد 

تسمح                               . يةشخصية, يمكن للطالب التعلم باستخدام الموارد المختارة من قبل معلميهم و االدارة التعليمهم البوابت 

. في الرابط  زيد من المعلومات. م هم في التعلم في المنزلاولياء االمور بانشاء حساب و مساعدة طالب  \لالباء   

. Read more on the PSD Tech Portal>>  

 

يقبل الطلبات لمرحلة ما قبل التعليم االساسي االطفالكرة او رياض تعليم الطفولة المب  

. قد  21-2020حات مفتوحة للعام الدارسي يمية به مسارة بودر التعلالتابع الدارة او رياض االطفال يم الطفولة المبكتعلال يزال برنامج 

التصال على رقم ء ارجابر االنترنت, م عالتقدي بدء . لمعرفة المزيد و مزيد من العائالت االن اكثر من اي وقت مضى ل التتاه  

قغ زيارة مواو  3204-490-970   

 

؟   19المعلومات حول استجابة مجتمعنا لكوفيد هل تريد احدث   

website. احصل على احدث المعلومات من ادارة الصحة والبيئة في مقاطعة الريمر 

See what data PSD are monitoring on the Larimer County COVID-19 data dashboard >> 

Need to be tested? More here >> 

 

 

ئلة االكثر شيوعااالس  

. Read more >>  تتوفر اجابات على االسئلة االكثر شيوعا علي الرابط  

Clever 

Clever Family Portal 

Early Childhood Education web page  

 

 الثالث طرق 
19لتقليل خطر كوفيد    

قناع الوجةارتداء   

مسافاتاكراقب   

اليدين جيدا غسل   

  
اذا كانت لديك ايه من  

   19اعراض الكوفيد 

 ال تدخل هذا المبنى 

https://www.psdschools.org/Remote-Learning-TechSupport
https://www.psdschools.org/node/1601
https://techportal.psdschools.org/News/2020-08-26
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/larimer-county-positive-covid-19-numbers
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/home-care-and-testing-information/community-covid
https://www.psdschools.org/node/1565
https://support.clever.com/hc/en-us/articles/236113708-For-Families-What-is-Clever-
https://www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education/apply-programs-preschool

