
 

هنا او توجيهات لترجمة المحتوى في النشرة االخبارية الكثير يحدث   

موقع ادارة  لترجمة صفحات الموقع المرتبطة و المضمنة في هذه النشرة االخبارية, يرجى النقر فوق النص المرتبط باللون االزرق. ستعيد الرابطة الو 

" و             االخضر العلوي, ثم انقر فوق "                   بودر التعليمية. بمجرد الوصول الى الموقع, انقر فوق "                  " في الشريط 

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

Dec. 3, 2020 

2020ديسمبر,  3  

#PSDgives and fuels learning وقود التعلم  تعطي و ادارة بودر التعليمية   

نا و  ولياء امورنا و عائالت كرا لطالبنا و اعطلة الخريف. ش  جميع بعض الوقت للراحة و اعادة الشحن خالل نامل ان يكون لدى ال 

جميع.  ذا العام لن يكون ممكنا بدون شراكة بين ال فعله و تستمر في فعله. هتنا على كل ما ت مجتمعا  

 

الب مجانا نك الطعام توزيع الوجبات على الطو بتواصل ادارة بودر التعليمية   

س و المواقع  ستالمها في المدارجبات متاحة للطالب ال من التعلم عن بعد, ستكون الو  1ن ادارة بودر التعليمية في المرحلة وعندما تك

يسمبر كما  ن د, بدال م21-2020دراسي د الخاص بها حتى نهاية العام الالمتنقلة المعينة. مددت وزارة الزراعة االمريكية برنامج السدا 

رة  موقع ادا قائمة الكاملة للمواقع على . رجاء االطالع على الجبات مجانية لطالب ادارة بودر التعليميةاالدارة و وفر بقا. ست االبالع ساتم 

   .  الرابط  تعليميةبودر ال

PSD Meals During 2020-21 web page >> 

 

 

https://youtu.be/65b-1rRbZ9Y   انسخ هذا الرابك و الصقه في متصفحك لمشاهدة الفيديو 

Translate Select Language 

Great Happens Here newsletter 

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

https://www.psdschools.org/psd2020-21/meals2020-21
https://youtu.be/65b-1rRbZ9Y


الفيديو:  ةفيما يلي ارشادات حول كيفية تغيير لغ  

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

 ب.  اضغط عىل

 ج.  اختر  اللغة

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

جمة االلية                                         ز. اضغط عىل التر

 و. اختر اللغة                                   
 

من التعلم عن بعد  1المرحلة في  19 –ف تتحول بوتوكوالت حالة كوفيد كي  

جات االضافية  عض الطالب المحددين ذوي االحتيا ان الموظفين و ب لرغم من ان ادارة بودر التعليمية في مرحلة التعلم عن بعد, اال على ا

.  وزارة الصحة , وفقا لتوجيهات  تصال خالل هذه الوقتييمات تتبع جهان االتق 19 – يد بة لكوفنا. ستوصل فرق االستجاظلون في مباني سي 

الى التحديث باتباع ارشادات ادارة الصحة العامة و البيئة في والية   روتوكوالت الحالية الدارة بودر التعليمية قد تحتاجنتوقع ان بحض الب 

ات جديدة من البروتوكوالت على  ى اجراء تغييرات نتيجة لذلك, فستتوفر اصدارجة الدثة مؤخرا للمدارس. اذا دعت الحاكولورادو المح

 صغحات الموقع التالية, حسب االقتضاء.  

:  19  –الخاصة بكوفيد مية فيما يلي موارد و معلومات ادارة بودر التعلي  

دارة  ومات البيانات المحدثة مؤخرا من اقق من لوحة معلتح:                                                                                          *   

. 19  –يمية حول تقييمات حالة كوفيد بودر التعل    
دارة بودر لمرض في ااو تفشي ا 19 –لحالة كوفيد وكوالت الموظفين و الطالب بروت :                                               *   
   . التعليمية    

عد التعرض العراض  ب  مل ندما يمكن للطالب و الموظفين العودة الى المدرسة و الع: ع*                           : العودة الى التعلم  

رض.  الم     

رتد قناعا و راقب مسافاتك و اغسل يديك و ق اث طر سات للثال ارل مم: معلومات عن افض *                                                 

لمدارس.  كذلك تنظيف و تعقيم ا      

الحالية من ادارة الصحة و البيئة في مقاطعة الريمر.   19 –*                                                   : بيانات كوفيد   

.  لدخول اي من مواقع ادارة بودر التعليمية: اكمل قبل ا                               *                                 

نظمة ذات  فنية حول تطبيقات كوفيد و االت الق و االسئلة الشائعة و االرشادا*                                                      : التوثي   

الصلة.       
 

طالب ادارة بودر التعليمية  استبيان اتصاالت   

ية  , في الواقع, من المهم جدا ان تتعقب ادارة بودر التعليمميةادارة بودر التعلي نعتقد انه من االهمية بماكان ان يشعر طالبنا بالتواصل في 

الب ادارة بودر التعليمية  تصاالت طتطالع ا. افتتح اسبيانات محددة متعلقة باالتصاالت للمساعدة في تحديد افضل السبل لدعم الطالب

  مكن للوالدين مساعدة ادارة بودر التعليمية عن طريق سؤالمبر. ي يسد 11نوفمبر و يستمر حتى يوم الجمعة  30في   2020ف لخري 

ة  دارة بودر التعليمي الخاصة بهم في اروني يد االلكت ا قد تحققوا من حصابات البرعما اذا كانو 12الصف  طالب الصف الخامس حتى 

. تم  "                             "                                        ضوع وة عبر البريد االلكتروني مع سطر المو للحصول على دع

المدارس ايضا بتذكير يسمبر. و قد يقوم الموظفون في د 11بالبريد االلكتروني هذا االسبوع و ستستمر حتى   ارسال رسائل التذكير

شغفهم.  , و اهتماماتهم و مدرسة, و االقرانلكبار في ات مع الء مالعحظات للمديرين فيما يتعلق باالتصاالبهذه الفرصة العطا الطالب   

 

من التشرد در التعليمية الذين يعانون تعلم كيف يمكنك مساعدة طالب ادارة بو   

, مما ادى الى  منطفة ادارة بودر التعليميةى العديد من اسر هذا العام علغير المسبوق و موسم حرائق الغابات  19 –وفيد  جائحة ك تثر

طالب    900د اكثر من ي تم بالفعل تحد خطر التشرد و عدم القدرة على تلبية احتياجاتهم االساسيةنزوح الكثيرين من منازلهم او تعرضهم ل
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COVID-19 School Status and Information web page: 

PSD COVID-19 protocols: 

Return to Learn: 

Health and Safety web page: 

Larimer County COVID-19 data: 

PSD employee symptom-tracking app: 
COVID Applications and Support: 

PSD Student Connections Check-In Fall 2020 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Ftrack.spe.schoolmessenger.com%2Ff%2Fa%2FhOJ1J4IOeXW3GQPS2h2TSQ~~%2FAAAAAQA~%2FRgRhDvTvP0RKaHR0cHM6Ly9ld2ViMi5wc2RzY2hvb2xzLm9yZy9IZWFsdGhFbnZpcm9ubWVudFRyYWNrZXIvU3RhZmYvRm9ybS9EYXNoYm9hcmRXB3NjaG9vbG1CCgBHb8EtX6Q-S79SFXNzaXBsZUBwc2RzY2hvb2xzLm9yZ1gEAAAAAQ~~&data=02%7C01%7Cssiple%40psdschools.org%7C0fbd84a8c4b040f763c908d83b15489c%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637324309880647137&sdata=xAyvT%2FmuMPJJKTRtAOvt71z2gqG75i4RTjyzt1HnOkY%3D&reserved=0
https://it.psdschools.org/ApplicationCategory/covid-applications-and-support


و يمكنكم المساعدة. لقراءة المزيد انقر  خدمات التعلبقة بالتشرد,  في ادارة بودر التعليمية هذا العام الدارسي على انهم مؤهلون لتلقي ال

 الرابط.  

Read more >> 

:  لحظة مهمة ادارة بودر التعلييمة  

على  الب الصف االول على كتابة جمل كاملة. لمساعدة طصائر للكتابة عيين حللصف االول, قمت انا وفريقي بت لتعلم عن بعد خالل ايام ا

وت  ءا كتاباته بصلكنه يقرالبي, فينيكس, الذي ال يستخدم فقط قائمة المراجعة و الكتابة, و جدا بطغم من انني في المنزل, فانا فخورة الر

ه. تسمح القراءة بصوت عالى  جنه, لكنه يذهب الى ابعد مما يطلب منه. فينيكس متحمس لقراءة ما انت وبا م عال في كل مرة. هذا ليس مطل

كنه اضاف هدفا هذه  يقرءا كتاباته ل, سجل فينيكس نفسه و هو . اليومءة للجمهور وهو )انا( و تسمح له باعادة قراءة كتاباتهفينيكس بالقرال

جدا بفينيكس الدراكه ان لديه شيئا يعمل من اجله.  . انا فخورة سيعمل عل مسافات الكلمات, اخبرني فينيكس انه لته المرة. في نهاية جم

بي في المدرسة او  لخاصة بنا المتمثلة في تعليم كل طفل كل يوم النه بغض النظر عما اذا كان طالتعلق هذا بمهمة ادارة بودر التعليمية اي 

ليز   – " ينتقلون الى منازلهم! فهم و هم. انهم ياخذون ملكية تعلمهم و يضعون اهداحملون انفسهم المسؤولية عن تعلمهم ي في المنزل, فان 

 ريجبي, مدرسة ايستون االبتدائية.  

ات مهمة في ادارة بودر التعليمية  االحتفال بلحظ ساعدنا في   

تبر سرد القصص االيجابية  ة بالنسبة لنا. يعلم....كل طفل....كل يوم" مهميفية دعمك لبرنامج "علحظات مهمتك في ك , تعتبربودر التعليميةرة في ادا

ا للمجمتع. نريد ان نكون قادرين على عرض العمل  لكن ايضحول ما يحدث في االدارة خالل هذه الفترة الصعبة امرا ذا قيمة ليس فقط لموظفينا و 

رابط.  همة هنا في هذا الون! ارسل لحظاتك المقوم يه و نعلم انه محل تقدير! انت ما يجعلنا # فخورالجيد الذي ت  

Submit a Mission Moment today. >> 

 

ديك رومي لالسر المحتاجة  1100ع مجتمع ادارة بودر التعليمية بحوالي تبر  

ام  ن التبرعات الغذائية االخرى لبنك الطعم 36جمدة و ديوك الرومية الم من ال 1099ع مجتمع ادارة بودر التعليمية جمفي نهاية اليوم,  

ادارة بودر تعطي #  اطعة الريمر. في مق  

ديك!   289جمالي ضخم بلغ دارة بودر التعليمية باظم الديوك الرومية في ا عباكون االبتدائية مجمعت مدرسة   

Read more >> 

#PSDgives 

رابطة  اللطيفة خالل عطلة االعياد على   ارسل الينا اعمالك  

دارة بودر تتواصل  ا  

                      ة بودر التعليمية عوك لالنضمام الى مجموعة ادار, ندجي ادارة بودر التعليميةادارة بودر التعليمية؟ بصفتك احد خري  هل تخرجت من

الرابط.  انقر ج. بودر بعد التخر دارة اتصال مع اعلى ء قاللب                                        على               

 

#PSDGive

s 

#PSDGive

s 

PSD Alumni group on LinkedIn Join here>> 

 

https://www.psdschools.org/News/HelpPSDStudents_Homelessness
https://docs.google.com/forms/d/10dtbs6rm_F8Dv2kMUYFI73mIMPSezFs7NRhMBKv-0ss/edit?ts=5f7df9b2
https://www.psdschools.org/node/1664
http://linkedin.com/groups/8993049/


 اخبار القصص 

ة بيتي  طي#, و مدرستعامج ادارة بودر اغذية لبرنتعطي  –دي مدرسة او  , دنرجل العبور في مدرسة تقاعد  اخبار مدرسية رائعة: 

درجات! تتلقى تبرعات    

 

في الرابط.    ولة االخيرةا المزيد للجيمة تحدث في مدارسنا! اقرءشياء عظا  

 

ي مجموعتين  فالتعلم الشخصي رياض االطفال باتباع تعليم الطفولة المبكرة او    

وقت المحدد  في ال          يومين في االسبوع بعد جدول     , يحضر جميع االطفال في مرحلة رياض االطفالنوفمبر 30اعتبارا من 

حات  بع الدارة بودر التعليمية يحتوي على مسانتظام. ال يزال برنامج رياض االطفال التاجدولة بانتظام و في الفصول الدارسية الم با

لكم.  فاطفال و المهنين االنتظار للعمل مع اطاو رياض اال  الطفولة المبكرة, و ال يمكن لمعلمي مرحلة 21-2020مفتوحة للعام الدارسي   

صفحتهم على  فة المزيد و البدء في تقديم طلب عبر االنترنت, قم بزيارة ى. لمعرثر من اي وقت مضن اكاالقد تتاهل المزيد من العائالت 

.  970-490-3204او اتصل برقم                                                           الموقع    

 

 الصحة النف سية مهمة 

مساءا   6:30! هذا الحدث في الساعة ذا العامه الكترونياي السادس سيعقد سية السنو ن ان حدث الصحة النفيمية ان تعليسر ادارة بودر التل

ديسمبر.   3 ( الليلة)  

There is no deadline to register>> 

 Mental Health Resources web page <<    اطلب المساعدة اذا كنت تمر بوقت  صعب و تذكر انك لست وحدك!  

 

   الدعم التقني 

PSD Community Tech Portal:   معلومات الدعم التقني و االدلة االرشادية و الوثائق و المزيد في الرابط  

Technical Support and Resources:  نظرة عامة على الدعم التقني و صفحات تعلم المعلم و روابط لمقاطع فيديو للمكتبة العامة 
  covidtechhelp@psdschools.org :البريد االلكتروني 

   3339-490-970 و الطالب قم الهاتف لدعم االسرة ز:

نت قد فاتتك  اذا كافي حالة ما   

ر مليون دوال  2ضرائب اكثر من دافي ال و توفر على  ,  يد ادارة بودر التعليمية تمويل السندارتتع  

مليون دوالر   2.4حوالي   ئبراعي الضق من هذا الخريف, مما وفر لدافساب سنداتها في وقت عليمية تمويل بعض اعادت ادارة بودر الت 

رابط.  القراءة المزيد انقر . لرور الوقت على مدفعونها كضرائب لالدارة  انوا سي ك  

Read more >> 

در اخرير شيوعا و مصااالسئلة االكث   

 << Read more .اجابات على اسئلة اخرى متاحة على موقع االدارة في الراب ط

Technical Support Health & Safety 2020-21 School Year ParentVUE PSD Virtual 

Calendar Transportation School Meals District Policies Departments 

  

Read more  

 

A , B 

Early Childhood Education web page  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl4jwfO6B25kyOaE8faidAb4wfrP2S-vf_8BKLEsTv7hLy4A/viewform
https://www.psdschools.org/COVID19-MentalHealthResources
http://techportal.psdschools.org/
https://www.psdschools.org/Remote-Learning-TechSupport
mailto:covidtechhelp@psdschools.org
https://www.psdschools.org/News/PSDrefinancebonds
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%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
https://www.psdschools.org/Your_District/Calendars
https://www.psdschools.org/transportation
https://www.psdschools.org/department/child-nutrition
https://www.psdschools.org/policies
https://www.psdschools.org/departments
https://www.psdschools.org/node/1663
https://www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education/apply-programs-preschool

