
 

يحدث هنا  توجيهات لترجمة المحتوى في النشرة االخبارية الكثير    

مضمنة في هذه النشرة االخبارية, يرجى النقر فوق النص المرتبط باللون االزرق. ستعيد  صفحات الموقع المرتبطة باالدارة و اللترجمة  

ضر  ط االخ , انقر فوق كلمة "                    " في الشري كلوصل الى هنا. بمرجرد اقع ادارة بودر التعليميةالروابط توجيهك الى مو

ترجمة موقع االدارة بالكامل.   , يستمغة. بمجرد تحديد الل" و اختر لغتك  قر فوق كلمة "                             العلوي, ثم ان   

 

Jan. 8, 2021 

2020يناير,  8  

2021ى االمام في عام نظر الال  

, و نحن  . يعتمد طالبنا علينا2020ضيئة لعام عام الجديد, و التي تعكس التحديات و النقاط المهناك العديد من االشياء التي نامل فيها في ال

بتسمة خلف  النتظار لرؤية كل اعينهم الماني وما بعدة. ال يمكننا ازمون بمنحهم افضل الخبرات الممكنة خالل الفصل الدراسي الث ملت 

ى.  رجه مرة اخ اغطية الو  

 

متنون جدا لكل واحد منكم.  . نحن مجميعظفينا و الطالب و العائالت, ال ارة بودر التعليمية! لمو لك ادشكرا    

https://www.youtube.com/watch?v=a3YyshrbT78 : انسخ الرابط ثم الصقه في متصفحك  

 

 خبرة الطالب 

يحدث هنا   رثي الك      
12- 2020الدراسي العام  |  ةادارة بودر التعليمي  
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Translate 

 
Select Language 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a3YyshrbT78


1.  

العب كرة القدم االمريكية في ضم جديد لدينا الذي ي ال #StudentExperience خبرات الطالب من  قع" تحق"اسفل.....استعد.....ارتف   

اركين. و الطالب تاننر   فوسيل ريدج الثانوية  

انسخ الرابط و الصقه في متصفحك:   

 https://www.youtube.com/watch?v=xrwUFmVvhXM&feature=youtu.be 

ة الفيديو:  ر لغغييلت  

العدادات  قر فوق اجزء السفلي االيسر, ان . في ال 1  

   فوق  . انقر2

   ة. حدد اللغ 3

و الشرح:  جة عند النقر على الترجمة  ة مدر . اذا لم تكن اللغ 4  

. انقر فوق الترجمة االلية  5  

غة  . اختر الل6  

 

ادة فتح ادارة بودر التعليمية معلومات مرحلة اع   

. يمكنك              يناير و فبراير هنا ول تحول ادارة بودر التعليمية الى التعلم المباشر في ح زيد على الميناير, فتعرف  6حديث اذا فاتك ت 

, عى موقع االدارة  لك معلومات حول كل مرحلة من مراحل التعلم, بما في ذ 21-2020الوصول الى تفاصيل اخرى مهمة للعام الدراسي 

 على الرابط  

يناير  15نماذج المدارس االختيارية هو ملء اخر موعد ل  

بول الطلبات للمدارس  ية. يتم قادارة بودر التعليم منطقة مدارسبينها في  لمدارس الرائعة للختيار منواسعة من الدى العائالت مجموعة  

يناير. مزيد من   15, جمعةر ال بات الجديدة هو ظه الول لفترة النظر في الطلنهائي اعد اللمو. ا22-2021االختيارية للعام الدراسي 

لرابط.  المعلومات في ا  

 

 

ب ادارة بودر التعليميمة لجميع طالالوجبات متاحة    

Settings    

 

   

 Click Subtitles/CC  

 

Click Auto-translate  

 
Select a language 

 

here. 

on the PSD website. 

More information >> 

Learn more about PSD schools, Kindergarten registration and school choice deadline >>  

 

https://www.youtube.com/hashtag/studentexperience
https://www.youtube.com/watch?v=xrwUFmVvhXM&feature=youtu.be
https://www.psdschools.org/News/AfterWinterBreakPlan
https://www.psdschools.org/psd2020-21
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
https://www.psdschools.org/News/Kinder-SchoolChoice2021


. تعرف  21-0202حتى نهاية العام الدراسي   (12رياض االطفال و حتى الصف ن ستوفر االدارة وجبات مجانية لطالب ادارة بودر )م

لي.  , على صفحة الموقع على الرابط التا, مع العودة الى التعلم المباشر جباتحول نموذج توزيع الو لمزيد على ا  

 

طلع الى االمام لنقل و نحن نتا  

لطالب عبر جميع مستويات الصفوف ووسط تغييرات المرحلة  ل ال على اعادة تصميم المسارات بسرعة من اجل نق يعمل قسم النق

ليمية  ت اخرى, ال تضيف ادارة بودر التع. بسبب النقص الحالي في سائقي الحافالت و المبادئ التوجيهية الصحية, من بين تحدياالمختلفة

ولئك الذين لديهم  بموجب القانون )اوبا ل مطلكون النقالب. الحافالت مضمونة للطالب الذين ي تنقل عدد محدود من الطو ستظل خطوط 

ت  ستضافين(, باالضافة الى طالب ماكيني فينتو الذين يعانون من التشرد. اذا تغيرم ل فردية )         ( و بعض الطالب الخطط نق

بمدرستك لمعرفة ما اذا كان من الممكن توفير الحافالت  بهذه المعايير, يرجى االتصال رت ان طالبك يفي الظروف في حياة عائلتك و شع

 المدرسية للطالب. 

. من المحتمل  ل طالبهمتم نقي يناير و الذي سيتيح لهم معرفة ما اذا كان س  15يوم ادارة النقل بحلول من يجب الن تتوقع العائالت اتصاال 

   ا المزيد في الرابط. اقرالتعليمية السابقة.  ات و ارقام الحافالت للطالب الذين تم نقلهم خالل المراحل الوقان تتغير الطرق و ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المشرف العام الجديد لالدارة   ن قدم مدخالتك اثناء البحث ع  

في   جتمع االخرين لمشاركة افكارهم حول ما يرغبون في رؤيتهو الطالب و العائالت و افراد الم نرحب بالموظفين   

نتديات االفتراضية بما في ذلك تواريخ الم, المشرف العام القادم الدارة بورد التعليمية. يتوفر المزيد من المعلومات   

موقع لى صفحة العبر االنترنت, ع ط االستبيانواب و رقادمة ال   

 

 

 

 

 

 

 

PSD Meals During 2020-21 web page >> 

 

ITP 

 

Transportation information >>  

 
   الى التعلم المباشر  ةمع العود  19 –ة كوفيج  حاليمية في ادارة بودر التعلتوكوالت برو غيستت

• PSD COVID-19 Data and School Information:  :بيانات كوفيد – 19 في االدارة  و معلومات المدرسة

اتجاهات فحص موقع كوفي د  -19 لمدة 14 يوما ,  و مراقبة عندما تزيد نسبة حاالت كوفيد في مدرسة عن 1% -  يكون  

للمدرسة ضروريا.   ي او الكامل المجزئ  االغالق المؤقت   

•   

• PSD COVID-19 protocols:  سيبدو تتبع جهات االتصال مختلفا في  جميع المراحل من رياض االطفال الى الثانوي 

• Return to Learn:   ست توافق ادارة بودر مع ارشادات العودة الى التعلم الصادرة عن وزارة  الصحة العامة و البيئة

تى يمكن للطالب و الموظفين العودة الى المدرسة و العمل بعد التعرض العراض المرض.  ولورادو, و التي تحدد مفي ك   

• Health and Safety web page:   معلومات افضل عن ممارسة  الث الث طرق  و تنظيف و تعقيم المدارس في

 الرابط 

• Larimer County COVID-19 data: بيانات كوفيد –  19 ال حالية من ادارة الصحة و البيئة في مقاطعة  الريمر 

 

 

on the PSD Superintendent Search web page >> 

راء  ورف العام على تويتر على الرابط التالي حيث ياخذك تود المبرت, تابع المش \د انظر الى ادارة بودر من خالل عيون المشرف المؤقت 

.  يديو و المزيد خالل الفصل الدراسي الثان علم في ادارة بودر من خالل الصور ومقاطع الفي كواليس ال  

 

https://twitter.com/ToddLambertPSD 

 .here اذا فاتك فيديو ديسمبر انقر الرابط •

 .message about the Jan. 6 Capitol attack اقرا د \تود المبرت •

 

 << Read more االسئلة االكثر شيوعا 

Technical Support Health & Safety 2020-21 School 
Year 

ParentVUE PSD Virtual 

Calendar Transportation School Meals District Policies Departments 

 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/meals2020-21
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation
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://www.psdschools.org/PSDSuperintendentSearch
https://twitter.com/ToddLambertPSD
https://www.psdschools.org/node/1681
https://www.psdschools.org/News/Capitol-Attack-Message
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
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

