
 

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.  

 

Feb. 26, 2021 

2020فبراير, 26  

 

حة! معا نستطيع ابقاء المدارس مفتو  

حيب بعودة طالب المدا  ن للصء رس المتوسطة والثانوية اىل التعلم المباشر بدوام كامل. بنا نحن متحمسون للتر والسالمة  حة اساس متي 

فتوحة.  معا, يمكننا الحفاظ عىل االنشطة التجريبية م  

, يقوم الطالب بتنظيف وتعقيم المواد و جزء من بروتوكوالت الت, ك عىل سبيل المثال ي
ي والتقنن

ن االستخدامات.  عليم المهنن المعدات بي 

ات لال فراد او لمجموعة واحدة من  لتقليل مشاركة المواد ذات االستخدامات والمالمسة العالية, يتم توفت  لوازم ومعدات المختتر

ي وقت واحد.  طال ال
ب فن  

! نية مفتتوحةمعا فقط يمكننا ابقاء التق  

Translate Select Language 

Great Happens Here newsletter 

#Keep Schools Open >> 

 

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

http://www.psdschools.org/psd2020-21/Keep-Schools-Open


للتهجي  للنح ا رونية, مسابقة ودر االلكتثاني, اكاديمية بادارة بودر التعليمية االن: مدير الصف ال   

ث حلقات ادارة بودر التعليمية االن: قابل مدير المستقبل للصف الثاني في مدرسة لينتون االبتدائية,  تحقق من احد 

نحل التهجي. شاهد حلقة  من  11مية االفتراضية للعام المقبل, واحتفل بالفائزين تعرف عى خيار اكاديمية بودر العال

                                                                        فبراير من ادارة بودر التعليمية االن في الرابط. 24

 

 اطبع والصق الرابط على متصفحك لمشاهدة الفيديوك  

https://youtu.be/fFW9aiKbuaA 

 

غة الفيديو:  كيفية تغيير ل  

ضغط على  ن ا يعلى اليمفي االسفل   

       ى                                                                                                                             ضغط علا. 1

                                                                                                                                      . اختر اللغة2

:                       ضغط على ال عند غة مدرجةتكن اللاذا لم    

غط على  اض. 1            

اختر اللغة  . 2            

 

19 -تحديث كوفيد   

 

من   4لة متوسطة والثانوية الى المرحن يوم الخميس حول تحول طالب المدارس السئلة االكثر شيوعا بعد اعالتحقق من االاالسئلة االكثر شيوعا: 

 التعلم المباشر بدوام كامل في الرابط.  

رك المتطوعين مرة  ستشبارا من االسبوع الماضي, يمكن للمدارس ان تقرر ما اذا كانت اعت  ودر التعليمية:عودة المتطوعين الى مدارس ادارة ب

رابط.  اتباع بروتوكوالت االدارة. مزيد في الرى. يتوقع من المتطوعين والمواقع اخ  

.  21-2020( حتى نهاية العام الدراسي  12الصف  عليمية ) من رياض االطفال الىستوفر االدارة وجبات مجانية لطالب ادارة بودر التالوجبات: 

.  قع في الرابطر التعليمية خالل صفحة المووجبات ادارة بود  

مارس. والمزيد   1ع البروتوكوالت الصحية في  س المتوسطة مب القوى في المدراالعا وية, وتبدءا تجرى الرياضات في المدارس الثانالعاب القوى:  

 من المعلومات في الرابط.  

تريد ان تعرف  في المدرسة؟ هل   19 – ة كوفيد تريد ان تعرف ماذا يحدث عند وجود حال  هل:                                                   

  مة االخرى المعمول بها هذا العام الدارسي؟ بروتوكوالت الصحة والسالماهي     

 

درسة والقسم واالتجاهات عبر حسب الم 19 – عرض حاالت كوفيد :                                                                                   

   زيد.بعد والمين في التعلم عن ية, وحاالت تفشي المرض, واجمالي الطالب والموظفالفئات العمر    

 

ا يمكن للطالب والموظفين العودة الى المدرسة والعمل بعد التعرض دمن عصفحة العودة الى التعلم. :                                                 

   المرض.العراض     

طرق حول الصحة وال صفحة الصحة والسالمة. ممارسات ادارة بودر التعليمية المتمحورة :                                                          

تعقيم المدارس والمزيد.  الثالثة والتنظيف و      

يئة  والب في ادارة الصحة  19  –كوفيد صفحة بيانات :                                                                                              

ر ومعلومات استجابة الجائحة في المقاطعة.  في مقاطعة الريم  

 

Watch the Feb. 24 episode of PSD Now >> 

 

Settings     
Subtitles/CC  

 
Subtitles/CC  

 Auto-translate 

More information >> 

 
More information >> 

 
PSD Meals During 2020-21 web page >> 

 
More information >> 

 PSD COVID-19 protocols:   * 

PSD COVID-19 Data and School Information:  * 

 

CDPHE Return to Learn:  * 

 
Health and Safety web page:   * 

Larimer County Department of Health and Environment:   * 

https://youtu.be/fFW9aiKbuaA
https://youtu.be/fFW9aiKbuaA
https://www.psdschools.org/psd2020-21/FAQS
https://www.psdschools.org/community/volunteers
https://www.psdschools.org/psd2020-21/meals2020-21
https://www.psdschools.org/COVID19-ActivitiesStatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19


 2021 Health and Safety flier 

 

------------------- 

 اخبار على مستوى االدارة
 

22-2120لعام الدراسي % ل100نسبة خيار التعلم االفتراضي عبر االنترنت ب  

لحالي عبر  لخيار ا, ا  دارة بودر التعليمية االفتراضية            محل ا            اديمية بودر العالمية تحل اك, س22-2021للعام الدراسي 

و    دالموجودوج المز –احد المسارين                   في نهاية العام الدراسي. يعد  نتهي ي دارة والذي س% لال100ة نترنت بنسب اال

. يمكن للعائالت التقدم االن, خالل                    ط      ءا المزيد في الراب , اقربودر من خالل اكاديمية المقدم  –% عبر االنترنت 100

زيارة موقع  فضل ب , ت            يد من المعلومات حول اكاديمية بودر  . لمز                           فترة التقديم الثانية للمدارس االختيارية

.  لرابطعلى ا                     

 

 تحديث تقييمات الوالية 

كاديمية, ويساعدون  تحسين تعلم الطالب. انهم يقيسون تقدم الطالب نحو معايير كولورادو االهم من مراقبة وجزء مالتقييمات هي 

ار اي  نتظالتعليمية. في ا حرز, ومراقبة فعالية االستراتيجياتاالحتياجات التعليمية لكل طالب والتقدم الم على تحديدالمعلمين 

ومات حول  الربيع للوالية. تتوفر معلية حاليا الدارة تقييمات وزارة التعليم االمريكية, تخطط ادارة بودر التعليمغييرات من ت 

                                    دارة بودر التعليمية على  محتوى االختبار في ااسي التي ستتخذ التقييمات ومستويات الصف الدر

ة  طط مفصل اول وخ جد مع مدرستك للحصول على ى التواصل جء الطالب من تقييمات الوالية. يرباالضافة الى ارشادات العفا

ختبار.لال  
 

والية , المطلوب من الومات االعفاء من التطعيممعل  

اولياء االمور معلومات من ادارة الصحة العامة والبيئة في   \ الى جميع االباء فبراير, ارسلت ادارة بودر التعليمية  15في اسبوع 

ان يتم تطعيمهم ضد   12ذين يحضرون من الروضة الى الصف يشترط قانون كولورادو على الطالب ال. كولورادو حول التطعيمات 

ف على المزيد, بما في ذلك معلومات حول معدالت  مراض التي يمكن ان تمنعها اللقاحات, ما لم يتم تقديم شهادة اعفاء. تعرالعديد من اال

.  ي الرابطف يةبودر التعليم طفال في ادارة لخاصة بشلل اال اعفاء والتحصين اال  

 

لتقديم الثانية للمدارس االختيارية مفتوحة االن فترة ا  

من مدارس ادارة   فترة االولى للتقديم في المدارس االختيارية, فان الفترة الثانية مفتوحة االن. لدى العائالت مجموعة واسعة اذا فاتتك ال

ومات افتح الروابط.  ولمزي من المعل ينها.بودر التعليمية الرائعة لالختيار ن ب   
More information >> 

Read more about middle and high school options >> 

High School Planning Guide and information on each high school >> 

 

 

PGA 

 

 (PSDV) 

 PGA Virtual  

 Read more >>  

 School of Choice  

 PGAV's website >> 

 

PGAV 

 

Poudre School District website  

 

Learn more, including about PSD MMR immunization and exemption rates >> 

 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
https://www.psdschools.org/sites/default/files/2020-12/2020-21%20Poudre%20School%20District%20Middle%20and%20High%20School%20Brochure.pdf
https://www.psdschools.org/academics/high-school-planning-guide
https://www.psdschools.org/news/PGAV-new-option
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
https://bit.ly/pgainfo
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2Facademics%2Fstudent-outcomes%2Fdistrict-state-assessments&data=04%7C01%7Ckwyman%40psdschools.org%7C8a04cc44b67f4a5b9b8608d8d8f34d61%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637497886797047887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZClfOLEZ9fgk50YPLM%2BIevvrPs37qr6vrSXZKaOMnSQ%3D&reserved=0
https://www.psdschools.org/programs-services/student-health/immunizations


روضة عبر االنترنت متاح االن لل التسجيل    

قة سكنك من خالل  منطخارج    . حتى اذا كنت اخترت ارسال طفلك الى مدرسة  على                             بر االنترنت سجل ع

تابع لها سكنك. اقراء المزيد عن خيارات الروضة في الرابط.  فى المدرسة ال المدارس االختيارية, فال يزال يتعين عليك تسجيل طفلكك    
Read more about Kindergarten options >>   

 

شمول فبراير تحديث االدارة بشان المساواة والتنوع وال  10حال فاتتك:  في  

ية, نعد بتكريم الطالب  ماعية الدارة بودر التعليميادة الجسان ونحن, القليمية هي ادارة تعليمية تدافع عن كرامة االن ادارة بودر التع

ء المزيد في  را تعليمية عادلة وشاملة لجميع طالب ادارة بودر التعليمية. اقجاد ودعم فرص نعد ايضا باي . ودمهم والموظفين الذين نخ

 الرابط.  

 

بودر التعليمية  االدارة في ادارةس  بحث تقرير مدخالت المجتمع الى مجل : تقدم شركة ال تعيين مدير االدارة تحديث   

ل ما يريدون رؤيته في  مجتمع حو ظفين والطالب واعضاء الاولياء االمور والمو \من االباء   23000تعرف على ما قاله اكثرمن 

ع  ات التركيز والمقابالت واالستطال ديات ومجموعنت قات من المع التعلي جمظفها مجلس التعليم ب قامت شركة بحث و عام التالي. المشرف ال

روابط التالية.  فبراير. رجاء زيارة ال  9تم تقديمه في اجتماع في تقرير ملف تعريف القيادة الذي    
 

• View a summary of the Leadership Profile Report >> 

• View the complete Leadership Profile Report >> 

• Watch the Feb. 9 presentation >> 

• Follow the process on the PSD Superintendent Search >> 

 

تها في برنامج المسابقات  مدرسة ليشر المتوسطة باعتزاز تجرب ة تذكر معلمت  

معلمة مدرسة  ني سومولونغ ستيفام على ستغرقتها للوصول الى هناك تاثير دائ "فصل الخطر!" والمثابرة التي ا كان لتجربة التواجد في  

قيق احالمهم. المزيد بالرابط.  لتحبها اللهام الطالب الخاص  ربة تاخذها الى الفصل الدراسي. انها تج متوسطة ليشر ال  
Read more >> 

olr.psdschools.org 

Read the full update >> 

 

https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/School%20Registration%2C%20Choice/2021-22_PSD-Kindergarten-brochure.pdf
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/superintendent/Superintendent%20Search/PSD%20LPR%20PRESENTATION%202-9-2021%20to%20Post.pdf
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/superintendent/Superintendent%20Search/Poudre%20School%20District%20Leadership%20Profile%20Report%202-9-21.pdf
https://youtu.be/8MgAHvMrEDU
https://www.psdschools.org/PSDSuperintendentSearch
https://www.psdschools.org/node/1712
http://olr.psdschools.org/
https://www.psdschools.org/news/february-equity-diversity-update


 

 تاتي مدرسة بريستون في المقدمة في نهائيات        

لة                                                                   ية المؤهلة لبطوملي ته االقة بمسابقيستون المتوسط فاز فريق مدرسة بر

في الرابط.  قراء المزيد الربيع. اوطنية هذا نهائيات          الوسيتنافس في   
 

وية المبكرة للتكنولوجيا  المدارس الثان عليمية في اصبحت مدرسة بودر الثانوية اول مسار لمدارس ادارة بودر الت  

, مما                                     ية مؤخرا على شهادة                                                        وصلت مدرسة بودر الثان ح

اقراء المزيد في الرابط.               جعلها او مدرسة للتكنولوجيا في ادارة بودر التعليمية ي   

 

 

بني الخريج حيث نشاء  ي  

. يساعد في انشاء مدرسة بامفورد االبتدائية الجديدة في ادارة بودر التعليمية.        مشروع في شركة          روبنسون هو مدير بريت 

جين  ميزة الخري مكنكم التحقق من ة. ي سط متوالتخرج من مدرسة روكي ماونتن الثانوية والتحق بمدرسة موور االبتدائية و مدرسة بليفنز 

.  في الرابط  
 

 

 

 

National Science Bowl regionals, securing spot in finals 

 

 

2021 National Science Bowl® (NSB)  

 
NSB  

 

Read more >> 

 

Pathway in Technology Early College High School (P-TECH)  

 
P-TECH  

 

Read more>> 

 

JVA, Inc 

 Check out this PSD alumni feature >> 

 

https://www.psdschools.org/node/1711
https://www.psdschools.org/news/phs-PTECH
https://www.psdschools.org/node/1710


 انسخ هذا الرابط والصقه في متصفحط لمشاهدة الفيديو:  

 

غة الفيديو:  كيفية تغيير ل  

ضغط على  ن ا يعلى اليمفي االسفل   

       ى                                                                                                                             ضغط علا. 1

                                                                                                                                      . اختر اللغة2

:                       ضغط على ال عند غة مدرجةتكن اللاذا لم    

غط على  اض. 1            

اختر اللغة  . 2            

 

 

يوم  ذوي الفراء  ئهمذين ارسلوا صورا الصدقاظفي االدارة الفراء. شكرا لجميع مو ي الذو دقائنا, نحب اصالتعليمية في ادارة بودر 

.منهم عبر الرابطتحقق حيوانك المفضل#.   

https://youtu.be/XX5HiDZYo4c 

 

Settings     
Subtitles/CC  

 
Subtitles/CC  

 Auto-translate 

Check them out >> 

 

https://youtu.be/XX5HiDZYo4c
https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict


 

ء  قابل مدرسينا الرائعين في معلم الثالثا  

علم  ك, مبل اندرو فان قادارة بودر التعليمية على فيس بوك وانستجرام وتويتر. د المعلمين المتخصصين في اكل يوم ثالثاء احنعرض 

 مدرسة بليفنز المتوسطة.  
 

مصادر ال  

ى  دارة عل, قم بزيارة موقع االد ني وادلة الكيفية والمزيومات الدعم الفمعل للحصول على در التعليمية:ومات في ادارة بو نولوجيا المعلتكدعم قسم 

و اتصل على  , ا الكتروني                                                    , او البريد ا                                                                   الرابط  

مدرسة الطالب الخاصة بهم لصيانة الجهاز.  عمل مع ال. يمكن للعائالت 970-490-9333رقم  

 

لك. لمزيد من  وغير ذالء وسائقي حافالت ومساعدين مهنيين تقوم ادارة بودر التعليمية بتعيين معلمين بد: ئف ادارة بودر التعليمية ظاو

   , قم بزيارة الموقع.المعلومات

 

صل مع  اسة في ادارة بودر التعليمية والتوبل المدرسة يمكنه االستفادة من الذهاب الى المدر ماق طفل ف على  تعر  تعليم رياض االطفال:

اسي  ل شهر ابريل ما اذا كان طفلك لديه مكان للعام الدر, فستعرف بحلومعلمين محترفين ومتعاطفين؟ اذا تقدمت بطلب خالل شهر فبراير 

على عملية التقديم والمزيد, قم بزيارة الموقع.  للتعرف . 2021-22  

 << Read the Feb. 11 edition of Great Happens Here :في حال ما فاتتك افتح الرابط

#TeacherTuesday 

 

PSD Community Tech Portal website >>.  

 

covidtechhelp@psdschools.org;  

 

PSD's job fair website >> 

 

Early Childhood Education web page>>  

 

https://www.psdschools.org/news/Feb11GHH
http://techportal.psdschools.org/
mailto:covidtechhelp@psdschools.org
https://www.psdschools.org/jobfairs
https://www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education


اتبع الرابط لتتبع عملية البحث الدارة: عن المشرف العام لالبحث   

خريجي االدارة على الرابط ضمام الى مجموعة  جا, ندعوك لالنبصفتك خرين ادارة بودر التعليمية: ت مجمترابطة#: هل تخر ادارة بودر    

Join here>>   

on the PSD Superintendent Search web page >> 

 

http://linkedin.com/groups/8993049/
https://www.psdschools.org/PSDSuperintendentSearch

