
  

 

 توجيهات لترجمة المحتوى في النشرة االخبارية الكثير يحدث هنا او 

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

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

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

 

2021يناير, 14  

   

بنا  بتجاراالحتفال   

ات ادارة بودر  عا الفخر لمجتمونة هذه العام الدراسي. وهذا يغرس في نفسنا مثل هذو المر   فلقد راينا الكثير من االمثلة على اللط 

ا على  ن. شكرا لكم جميعنا ال يتزعزعاصميمطنا و ت ن تراب بدو مختلفة عما كانت عليه من قبل, فامور ت عليمية. على الرغم من ان االالت 

ن ممتع. سي ثاصل درافدوركم في ذلك. اليكم    

وسط تجاربهم.    تي يزدهر فيها الطالبظفون قي ادارة بودر التعليمية جهودا متضافرة و دقيقة لتهيئة الظروف اليبذل المعلمون و المو 

كرة  كلت وية, الذي يشارككم كيف شدرسة فوسيل ريدج الثان م فريق الكرة في  خط النهاية في  \نريد ان نقدم تانر اركين, رجل خط الدفاع  

ته في ادارة بودر التعليمية.  القدم رحل  

 شاهد تانر اركين وخبرته كطالب في الفيديو في الرابط 

في الفيديو في الرابط  شاهد جميع خبرات الطالب   

 

 تحديثات كوفيد 

 كيف ستتحول بروتوكوالت حالة كوفيد للتعلم الباشر 

Translate Select Language 

Great Happens Here newsletter 

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

PSD COVID-19 Data and School Information 

https://youtu.be/SMOiNo2uk1g 

spark.adobe.com/page/bKOFDKZqNRink/ 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://youtu.be/SMOiNo2uk1g
http://spark.adobe.com/page/bKOFDKZqNRink/


و معلومات المدرسة: الشفافية هي المفتاح, و   19وفيد رابط بيانات ك*                                                                             :   

تبع نعتقد انه من المهم ان يرى مجتمعنا بيانات ادارة بورد التعليمية. باستخدام العديد من لوحات المعلومات التفاعلية, يمكن للمستخدين ت       

االتجاهات عبر مستويات الصفوف و مراجعة حاالت التفشي الحالية و حسب المدرسة, و القاء نظرة على الحالية  19 – حاالت كوفيد      

المزيد.      

في ادارة بودر: بروتوكوالت الموظفين و الطالب لحالة   19 – *                                         : رابط بروتوكوالت كوفيد   

من التعلم المباشر و  4, و تغطية الوجه, و االستجابة للحالة وتتبع جهات االتصال, و التباعد االجتمعاعي في المرحلة 19 –كوفيد      

المزيد.      

رابط العودة الى التعلم: متى يمكن للطالب و الموظفين العودة الى المدرسة و العمل بعد االصابة و التعرض   :      *                         

العراض المرض.         

: رابط صفحة الموقع الخاصة بالصحة و السالمة: معلومات عن افضل ممارسات القواعد               *                                   

على المسافات, و تنظيف و تعقيم المدارس, و المزيد.  الثالثة لبس القناع, غسل اليدين, الحفاظ      

الحالية من ادارة   19 –في مقاطعة الريمر: بيانات كوفيد  19  –*                                                   : رابط بيانات كوفيد   

الصحة والبيئة في مقاطعة الريمر.      

 

ادارة بودر التعليمية  الوجبات الغذائية متاحة الي طالب من طالب  

( حتى نهاية العام الدراسي  12ستوفر االدارة وجبات مجانية لطالب ادارة بودر التعليمية ) للصفوف من رياض االطفال وحتى الصف 

برجاء فتح الرابط.  . 2020-21  

 

 خدمات النقل ونحن نتطلع الى االمام

يعمل قسم النقل على اعادة تصميم المسارات بسرعة من اجل نقل الطالب خالل تغييرات المرحلة القادمة ستتغير مسارات و ارقام  

حافالت بعض الطالب. يمكن لعائالت الطالب المعتمدين لخدمات النقل في الفصل الدراسي الثاني ان يتقوقعوا اتصاال من قسم النقل بدءا  

ياير. مزيد من المعلومات في الرابط.   11من نهاية اسبوع   

 اخبار  

الثانوية التابعة الدارة بورد التعليمية  –نقدم لكم مدرسة ويلينجتون المتوسطة   

يناير, للموافقة على اسم مدرسة ويلينجتون  12يسر ادارة بودر التعليمية ان تعلن ان مجلس التعليم فد صوت باالجماع يوم الثالثاء, 

اقرءا المزيد في الرابط.                           نطقة:                       الجديدة قيد االنشاء في الم  

 

 

يناير, التسجيل للروضة مفتوح  15الموعد النهائي لتقديم الطلبات للمدارس االختيارية هو غدا   

 امام العائالت مجموعة واسعة من المدراس الرائعة لالختيار من بينها في منطقة ادراة بودر التعليمية.

. الموعد النهائي للمرحلة االولي للطلبات الجديدة و التجديد ظهر يوم  21-2020يتم قبول الطلبات للمدارس االختيارية للعام الدراسي  

الرابط.  يناير. مزيد من التقاصيل في  15الجمعة   

PSD COVID-19 protocols: 

Return to Learn: 

Health and Safety web page: 

Larimer County COVID-19 data: 

PSD Meals During 2020-21 web page >> 

More information >> 

 

Read more>> 

 

Wellington Middle-High School 

 

School of Choice applications  

 
More information >> 

 olr.psdschools.org 

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/psd2020-21/meals2020-21
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation
http://psdschools.org/News/Wellington-School-Name
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
http://olr.psdschools.org/


التسجيل عبر االنترنت موجود في الرابط                             . حتى اذا اخترت ارسال طفلك الى مدرسة خارج حيك السكني من  

رجاء فتح الروابط التالية.  خالل المدراس االختيارية, فال يزال يتعين عليك تسجيل طفلك في المدرسة التابع لها مسكنك.   

Read more about Kindergarten options >>   

Read more about middle and high school options >> 

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

 

 قدم مدخالتك اثناء البحث عن المشرف العام الدارة بودر التعليمية 

نرحب بالموظفين و الطالب والعائالت و اعضاء المجتمع االخرين لمشاركة افكارهم حول ما يرغبون في رؤيته في المشرف العام  

 الجديد الدارة بودر التعليمية.  

يناير.   13المجتمع االفتراضي عبر االنترنت في يوم * انعقد منتدى   

مساءا:   7-6يناير من  14* منتدى الموظفين االفتراضي يوم    

مساءا:   7  –  6يناير من  21* المنتدى االفتراضي للناطقين باللغة االسبانية يوم   

يناير لملء استبيان المجتمع: رابط االستبيان باللغة االنجليزية:   22* لديكم حتى   

 لمزيد من المعلومات افتتح الرابط.  

تود المبرت على تويتر على    \تتبع المشرف العام المؤقت د  

 

للطاوالت  فواصل لحطة مهمة ادارة بودر التعليمية: تصميمات طالب فوسيل ريدج الثانوية ثالثية االبعاد, تطبع   

 

عاما, من مدرسة فوسيل ريدج الثانوية, فواصل للطاوالت مطبوعة ثالثية االبعاد البقاء   15صمم الطالب نيك برافليك, الباغ من العمر 

           الفواصل منفصلة و مستقيمة على طاوالت الفصول الدراسية في مدرسة اودي االبتدائية                                                 

ء هذه  تساعد هذه االداة في دعم التعلم في ادارة بودر التعليمية مع ابقاء المسافات بين الطالب. تفتخر مدرسة اودي االبتدائية بشرا

 الفواصل من نيك!  

 ساعدنا في االحتفال بلحظات مهمة ادارة بودر التعليمية 

سبة لنا. ان رواية  في ادارة بودر التعليمية, تعتبر لحظات مهمتكم المتعلقة بكيفية دعمكم لبرنامج "علم ....كل طفل....كل يوم" مهمة بالن 

القصص االيجابية حول ما يحدث في االدارة خالل هذا الوقت الصعب هو امر ذو قيمة ليس فقط لموظفينا و لكن ايضا للمجتمع. نريد ان  

 نكون قادرين على عرض العمل الجيد الذي تقوم به ونعلم نه محل تقدير! انتم ما يجعلنا # فخورون! ارسل لحظاتك من خالل الرابط.  

 

https://us02web.zoom.us/j/83599874544 

https://us02web.zoom.us/j/83022779614 

English survey  

 on the PSD Superintendent Search web page >> 

@ToddLambertPSD   

O'Dea Core Knowledge Elementary  

 

#PSDproud! Submit a Mission Moment today. >> 

 

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/2020-12/2020-21%20Poudre%20School%20District%20Middle%20and%20High%20School%20Brochure.pdf
https://www.psdschools.org/academics/high-school-planning-guide
https://us02web.zoom.us/j/83599874544
https://us02web.zoom.us/j/83022779614
https://www.surveymonkey.com/r/PSDsearch
https://www.psdschools.org/PSDSuperintendentSearch
https://twitter.com/ToddLambertPSD
https://docs.google.com/forms/d/10dtbs6rm_F8Dv2kMUYFI73mIMPSezFs7NRhMBKv-0ss/edit?ts=5f7df9b2


 قابل معلمينا الرائعين من خالل معلم يوم الثالثاء 

Meet our wonderful teachers, on #TeacherTuesday

 

ا لهيئة  لدينا الكثير من المعلمين الرائعين في ادارة بودر التعليمية. كل يوم ثالثاء, سنعرض معلما جديدا. ان ادارة بودر التعليمية ممتنة جد

 التدريس لدينا.  

      قابل ميشيل. تقوم حاليا بالتدريس لطالب الثانوي عبر االنترنت, و سبق لها التدريس في مدرسة روكي ماونتن الثانوية                  

ة                           .  ومدرسة بريستون المتوسط   

"لقد قمت بتدريس جميع تخصصات الحياة و العلوم الفيزيائية وكذلك الرياضيات و الصحة. حقيقة ممتعة: لقد اتيحت لي فرصة نادرة  

متعددة في ادارة بودر التعليمية لسنوات عديدة. انا  استمتعت باحضار اسبوع توعية العقل الى مدارس لدراسة تربة التندرا في االسكا و 

لوم".  كل شيئ غريب االطوار و احب الع   

 

 

ادارة بودر التعليمية متواصلة #  

يمية على  هل تخرجت من ادارة بودر التعليمية: بصفتك احد خريجي ادارة بودر التعليمية, ندعوك لالنضمام الى مجموعة خريجين ادارة بودر التعل

بعد التخرج. لالنضمام افتح الرابط.   شبكة                  للبقاء على اتصال مع االدارة   

 

 تعليم رياض االطفال 

وحة للعام الدراسي  ال يزال برنامج تعليم مرحلة ماقبل المدرسة او رياض االطفال التابع الدارة بودر التعليمية يحتوى على مساحات مفت 

من اي  التعاطفيين والمهنيين االنتظار للعمل مع اطفالكم. قد تتاهل المزيد من العائالت االن اكثر , وان معلمي رياض االطفال 2020-21

و اتصل  وقت مضى. لمعرفة المزيد والبدء في تقديم الطلبات عبر االنترنت, قم بزيارة صفحة الموقع للتعليم في مرحلة رياض االطفال ا

.  970-490-3204على رقم   

 

 دعم طالبنا ذوي االحتياجات الخاصة

تعرف على كيفية دعم فريق العمل لتعلم و نمو الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في اي مرحلة تعليمية, و الحصول على اجابات لالسئلة  

 المتداولة و المزيد. افتح الرابط.  

 

 الصحة النفسية: دعونا نعصر هذه الليمونة!  

 (@rmhslobos)  

 
 (@prestonstem) 

 

https://www.instagram.com/p/CJ8t308jxgL/ 

 

#PSDConnected 

 
LinkedIn  

 

Join here>> 

 

Early Childhood Education web page  

 

Read more >> 

 

https://www.instagram.com/rmhslobos/
https://www.instagram.com/prestonstem/
https://www.instagram.com/p/CJ8t308jxgL/
http://linkedin.com/groups/8993049/
http://linkedin.com/groups/8993049/
https://www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education/apply-programs-preschool
https://www.psdschools.org/psd2020-21/supportingstudentswithdisabilities


اصبح    2020كان عاما ليمونيا و ربما لم يكن العام المفضل الي شخص. ربما الحظت ان عام  2020قليلون ال يوافقون على ان عام 

يمكننا اختيار ما يجب القيام به  ن )الوباء و المخاوف و عدم اليقين(. ثم ماذا االن؟ دون اختالفات كثيرة. ال يزال لدينا الليمو 2021عام 

ة موارد الصحة النفسية في الرابط.  مع تلك الليمون. اقرءا التحديث الكامل لهذا االسبوع على صفح  

 

 اطلب المساعدة اذا كنت تمر بوقت عصيب و تذكر انك لست وحدك.  

 

 انتقال التكنولوجيا من التعلم عن بعد الى التعلم المباشر 

اولياء االمور لمساعدة طالبهم في اعادة تشغيل اجهزتهم في المنزل قبل العودة الى المدرسة حتى يمكن اجراء   \ نطل مساعدة الوالدين 

التحديدثات الضرورية. تساعد هذه الخطوة على ضمان امكانية استخدام االجهزة بسرعة وفاعلية بمجرد عودة الطالب الى الفصول  

,                                                                         21-2020لمعلومات حول الربع الثالث لعام الدراسية. لمزيد من ا 

 نصائح واسئلة شائعة حول التكولوجيا تفضل بزيارة موقعنا من خالل الروابط  

 

 الدعم التقني

 معلومات الدعم التقني و االدلة االرشادية و الوثائق و المزيد في الرابط:  

 نظرة عامة على الدعم التقني و صفحات تعلم المعلم و روابط لمقاطع فيديو المكتبة العام في الرابط:  

 

Email: covidtechhelp@psdschools.org  

Phone: Family and Student Support Line at 970-490-3339 

 

 << Read more االسئلة االكثر شيوعا في الرابط

Technical Support Health & Safety 2020-21 School 
Year 

ParentVUE PSD Virtual 

Calendar Transportation School Meals District Policies Departments 

 

Read this week’s full update on the Mental Health Resources web page >> 

 

Quarter 3 2020-2021, PSD Tech Troubleshooting Tips and FAQs  

 
PSD Community Tech Portal 

 

Technical Support and Resources:  

 

PSD Community Tech Portal 

mailto:covidtechhelp@psdschools.org
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
https://www.psdschools.org/COVID19-MentalHealthResources
https://techportal.psdschools.org/News/2021-01-12
http://techportal.psdschools.org/
https://www.psdschools.org/Remote-Learning-TechSupport
http://techportal.psdschools.org/

