
 

 

 

 

النشرة اإلخبارية الكثير يحدث هنا او توجيهات لترجمة المحتوى في   

لترجمة صفحات الموقع المرتبطة والمضمنة في هذه النشرة االخبارية، يرجى النقر فوق النص المرتبط باللون االزرق. ستعيد الرابطة  

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

" و اختر لغتك. بمجرد تحديد اللغة، سيتم ترجمة موقع االدارة بالكامل.                                

View on mobile from our website >> 

 

May 20, 2021 

2021مايو,   20  

, اقرءا المزيد عن احتفاالت التخرج ومشاريع الطالب النهاء  21-2020للعام الدراسي            في هذا االصدار االخير من نشرة الكثير يحدث هنا

 العام وتوضيح حول ارشادات القناع و الموارد الصيفية.  

 

 

 استمتع بعطلتك الصيفية! اليسعنا االنتظار لرؤيتكم في الخريف.                      

تكم كعائالت وطالب ومعلمين وموظفين ومجتمع ابقت المدارس مفتوحة. العناية ببعضنا البعض هو  اخيرا! لقد فعلناها. سويا. ان مرون 

 احد نقاط فخرنا في ادارتنا. نتطلع الى الراحة هذا الصيف والعودة الى الوضع الطبيعي الجديد في الخريف.  

We are #PSDproud #PSDtogether   ادارة بودر التعليمية معا#نحن ادارة بودر التعليمية فخورين # 

نصف يوم للطالب ولن يتم تقديم وجبات غداء. المزيد في الرابط.   – مايو  26  –للتذكير: اخر يوم دراسي   

. View the school calendar, updated March 2021 >> 

 

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

Translate 
Select Language 

Great Happens Here newsletter 

GHH 

http://www.psdschools.org/
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/Calendars%20and%20Schedules/2020-21%20Calendars/New%202020-21%20PSD%20Calendar%20-%20UPDATED_033021.pdf


  

                                                                                          !2021تهانينا, خريج عام 

النهاية الكبيرة لخريجينا ولكن ايضا بداية   – طريقة للمثابرة, خريجي ادارة بودر التعليمية! لقد عمل كل واحد منكم بجد لهذه اللحظة 

. بعد االحتفاالت, ابحث عن صور من االحتفاالت وملخص الفيديو ومنشورات اجتماعية  جديدة. هذا ما نسعى اليه, وما يجعلنا فخورون# 

 على فيس بوك وانستجرام وتويتر.  
Facebook, Instagram, Twitter and the Graduation 2021 web page >> 

Introducing the Class of 2021 – graduate lists 
Cooper Home, Community Connections and Project Search graduates   

Opportunities Unlimited graduates 

 

 

 استكشف منظور طالب ادارة بودر التعليمية حول الخط الفاصل بين المدرسة والمنزل من خالل مقاطع الفيديو والقصص في الرابط.  

https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict/
https://www.instagram.com/poudre_school_district/
https://twitter.com/PoudreSchools
https://www.psdschools.org/academics/graduation-2021
https://www.psdschools.org/News/2021-GraduationLists
https://www.psdschools.org/News/2021-GraduationLists
https://www.psdschools.org/News/2021-GraduationLists
https://www.psdschools.org/News/Cooper-CommunityConnections-ProjectSearch-Grads
https://www.psdschools.org/News/2021-OUGraduates


2021 Grads at a Glance webpage >> 

و:  انسخ الرابط والصقه في متصفحك لمشاهدة الفيدينظرة خاطفة عن التقديرات: شاهد فيديوهات   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmOvqH3qRZPjYQN6fmgc0-OVVSyGQ_RkL 

 انسخ والصق الرابط في متصفحك لمشاهدة الفيديو:  

تغيير اللغة الخاصة بالفيديو: ل  

 في األسفل على الجانب األيمن, اضغط 

اضغط    -١  

اختار اللغة.  -٢  

 اذا لم تكن اللغة التي تريدها غير موجودة بالقائمة، برجاء الضغط علي العناوين الجانبي 

اضغط الترجمة التلقائية -١  

 ٢- اختار اللغة. 

 

 

 تحديث كوفيد:  

 

Spring 2021 Voluntary Shortened Quarantine Protocols flier >> 

  << Quarantine Flier عربي

Español Quarantine Flier >> 

 

PSD Protocols for COVID-19 web page >>    اقراء المزيد في الرابط  

• PSD COVID-19 protocols:  هل تريد ان تعرف ماذا يحدث عنما تكون هنا حالة إصابة بفيروس كوفيد  –  19 في المدرسة؟ 

العام الدراسي؟  هل تريد ان تعرف ما هي بروتوكوالت الصحة والسالمة األخرى المعمول بها هذا        

• PSD Contact Tracing and Investigations:   كانت صفحة الموقع الخاصة ببروتوكوالت كوفيد –  19 في إدارة بودر

صفحتين اقصر واكثر وضوحا من صفحة واحدة.   التعليمية تنمو لفترة طويلة وكانت هناك فرصة إلنشاء  

• PSD COVID-19 Data and School Information:   عرض حاالت كوفيد –  19  حسب المدرسة والقسم, واالتجاها ت عبر

 الفئات العمرية, وحاالت تفشي المرض في المدرسة, واجمالي الطالب والموظفين في التعلم عن بعد والمزيد.  

• 2020-21 FAQ web page: . اإلجابات على األسئلة الشائعة متوفرة هنا 

• CDPHE Return to Learn:  .عندما يتمكن الطالب والموظفون من العودة الى المدرسة والعمل بعد تعرضهم ألعراض المرض  

• Health and Safety web page:   ممارسات إدارة بودر التعليمية المتمحورة حول الصحة, والممارسات الثالثة, وال تنظيف

 وتعقيم المدارس, والمزيد.  

• Larimer County Department of Health and Environment:   بيانات إدارة الصحة والبيئة في مقاطعة الريمر

ابة للوباء. الحالية ومعلومات االستج   19 – لكوفيد   

 

لقد اثارت التغييرات االخيرة في المبادئ  ارشادات القناع المحدثة: ال تزال ادارة بودر التعليمية تتطلب اغطية للوجه في الداخل: 

لية والوالئية للقناع العديد من االسئلة. ولهذه الغاية, نود ان نؤكد ان الموظفين والطالب ال يزالون مطالبين بارتداء  التوجيهية الفيدرا

شكل  ياتي من الرغبة في البقاء اتساقا مع بروتوكوالت الصحة والسالمة التي اتبعناها ب هذا القرار االقنعة حتى نهاية العام الدراسي. 

اتساق مع  قتنا وعلى الدارات التعليمية االخرى في منطام القليلة المتبقية من العام الدراسي. كما انه يتماشى مع الجماعي هذا العام لالي 

 جامعة المجتمع فرونت رينجز  

 

Subtitles/CC 

Auto-translate 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001dUiMj1TodHWDMm81BHIBBF2unm-8flDUPE4ydMiWJMQ5U1MrcmiovfhzFYD1lcbuq3r8X8tQmG26LB_uVOtmof4XPkik1oIRMqm2Ohgip7S4YWLaabSGugk3NanpH9BeTczQVB70v2YXVKt2v5GcX3vrway7UUpbR0upPl63nPf21hw_QU9JdQ%3D%3D%26c%3DCOav0SwwbQwGbBahxhX6Wk27hf2HKxlUoYF_XG0HN5OfZfcxeUoiWA%3D%3D%26ch%3DtI8PPRFWPr4bHGKTXE1ww1B9_04zmOgP-bTziQjUhdFprFBUSYsotA%3D%3D%26jrc%3D1&data=04%7C01%7Caballou%40psdschools.org%7Ced73fb72044e4c2a464c08d905da7fd6%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637547258297172443%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=581Jje11p7KK9HZyjaBnTuGoRce0OLpM6U4pMyjqky4%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmOvqH3qRZPjYQN6fmgc0-OVVSyGQ_RkL
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/2020-21%20School%20Year%20Plans/COVID-19%20Protocols/03-2021HealthSafetyFlier/03-2021_ArabicHealth%20and%20Safety%20Isolation%20v%20Quarantine%20info%20Flier.pdf
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/2020-21%20School%20Year%20Plans/COVID-19%20Protocols/03-2021HealthSafetyFlier/03-2021_Health%20and%20Safety%20Isolation%20v%20Quarantine%20info%20Flier_Spanish_032421%23.pdf
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://sites.google.com/psdschools.org/psd20-21framework/change-log?authuser=0
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/contract-tracing-investigations
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psdschools.org%2Fpsd2020-21%2FFAQS&data=04%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Ccece37deda5d4ffce04d08d8b6749361%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637459959291508967%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sZ0WmPFC9GGGGn4e5B8MTh3pXXZxuXyA7XLglavWgc8%3D&reserved=0
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19


ووالية كولورادو لتحديد ما قد تعنيه لعمليات  يقوم الموظفون بتقييم االرشادات المحدثة من مراكز السيطرة على االمراض والوقاية منها 

نب الوباء, تواصل ادارة بودر التعليمية التشاور مع ادارة الصحة والبيئة في مقاطعة  االدارة هذا الصيف. كما هو الحال مع جميع جوا

.  19 –تخطيط االستجابة لكوفيد  الريمر في   

اثناء التواجد في الهواء الطلق ولكن نشجع ارتدائها  كما تحدثنا سابقا, ان االقنعة ليست مطلوبة . مقابل في الداخل:  في الهواء الطلق 

فرق التحقق من حالة التطعيم في هذا السياق.  لالفراد الذين لم يتم تطعيمهم. ال ينبغي وال يتوقع من ال  

 

كتذكير, يجب على جميع موظفي وطالب ادارة بودر التعليمية اتباع   تنطبق ارشادات العودة الى التعلم على االفراد الذين تم تطعيمهم:

ة في كولورادو                الخاصة بالعودة الى التعلم لمعرفة متى يمكنهم العودة الى العمل والمدرسة بعد  ارشادات ادارة الصحة والبيئ 

جميع االفراد الذين اتموا تطعيمهم.  . هذا ينطبق ايضا على (19 –تعرضهم العراض المرض )غير االصابة بكوفيد   

تتوفر ارشادات العودة الى التعلم على صفحة الموقع                    

الحظة: قد يتبع وزارة الصحة في كولورادو               بتحديث االرشادات في ابريل وهناك تغيير هام واحد في المقامت                    

العادية اذا اختفت االعراض الرئيسية او الثانوية في غضون  العودة الى العمل او المدرسة  الموظفون والطالب سياسات                    

                24 ساعة من ظهورها. تم تقصير هذه المدة من 48 الى  24 ساعة.    

 

عاما فما فوق.   12: تقوم كولورادو بتلقيح عامة الناس الذين تبلغ اعمارهم              كوفيد في ادارة الصحة بالريمر   عيادات لقاح 

 مزيد من المعلومات على الرابط.  

طالب او عائالت او زمالء محتاجين خالل هذا الوقت  اذا كنت تعرف   :19 –الموارد العائلية المتاحة مواجهة الصعوبات اثناء كوفيد 

كد من مراجعة صفحة الموارد العائلية.  الصعب. فتا  

 

 

 

على مستوى االدارة اخبار   

 

ي 
 
ي 22-2021تحتاج الحافالت ف

 
ادارة بودر التعليمية مفتوحة االن ؟ عملية طلب الحافلة المدرسية ف  

 

للحافالت للعام   21- 2020سيتم منح االولوية للطالب الذين يتلقون حاليا خدمات النقل للعام الدراسي                    
ات التالية,                  ي هذا الوقت ما لم تنطبق التغيير

الدراسي المقبل. ال تحتاج عائالتهم اىل اتخاذ اي اجراء ف   
ي وقت ما بعد                 

اغسطس وقبل بدء المدرسة. اذا  1وستقوم ادارة النقل باخطار العائالت بمعلومات المسار ف   
ي المدرسة او ينتقل من تعليم الطفولة المبكرة او رياض                  

ي العناوين او تغيير ف 
ا ف  كان للراكب الحاىلي تغيير  

االطفال اىل الروضة, فيجب عليه تقديم طلب حافلة للنظر فيه للحصول عىل الخدمات.                   
ي يجب عىل الطالب الذين لم يتلقوا                  

تقديم طلب.   21-2020الحافالت ف   
طلب الحصول عىل الحافلة ليس ضمانا للحصول عىل الخدمة.                    

نت. ستحصل العائالت عىل تاكيد بالتقديم وستتمكن من    انقر هنا                     للوصول اىل نموذج طلب الحافلة عير االنير
ي وقت مباشر عىل الموقع. مزيد من المعلومات عىل الموقع  

 رؤية حالة طلباتهم ف 
 

 

 

 

 (CDPHE)  
 

PSD Protocols for COVID-19 web page >> 

 
CDPHE  

 

LCDHE  

 More information on the LCDHE website >>  

 

Family Resources web page >> 

 

Click here 

Transportation web page. >>  

https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccine
https://www.psdschools.org/FamilyResources
https://eweb2.psdschools.org/Transportation_BussingRequest/
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation


22-2021الوجبات ستكون مجانية مرة اخرى للعام   

لالدارات التعليمية بوزارة الزراعة االمريكية, ستقدم ادارة بودر التعليمية مرة اخرى وجبات مجانية الي  ج السداد بفضل امتداد برنام

. يتم تشجيع العائالت على التقدم للحصول على وجبات مجانية  22-2021خالل العام الدراسي طالب مسجل في ادارة بودر التعليمية  

لمؤهلون للحصول على المزايا مؤهلون للحصول على  . اولئك ا                                                      ومخفضة للعام القادم

الرسوم المدرسية. انقر الرابط.   \اعفاءات من الرسوم   

 

في مايو؟ ال تنسى مال الغداء الخاص بك! هل لديك طالب سيتخرج   

يرجى تذكر التحقق من رصيد حساب الغداء للخريجين, والذي يمكن تحويله الى احد االخوة او استرداده او التبرع به. يجب ارسال جميع 

لتحويل الرصيد المتبقي  واسم االشقاء اسم الخريج  الطلبات عبر البريد االلكتروني الى                                       وتضمين 

970 -490-3163يرجى االتصال برقم سئلة اذا كانت لديكم االعنوان لالسترداد.  لحسابهم او   

 

 صوت مجلس التعليم الدارة بودر التعليمية لمواصلة برنامج الشرطة المدرسية     

في        رسية      التعليم في ادارة بودر التعليمية لتوجيه موظفي االدارة لمواصلة برنامج الشرطة المد مايو, صوت مجلس  11في اجتماع 

  – من الموظفين صياغة اتفاقيات بين االدارة ووكاالت انفاذ القانون الثالث مدارس ادارة بودر التعليمية. كجزء من هذا القرار, طلب 

لذين  االى توظف مسؤولي الشرطة            –اطعة الريمر وادارة شرطة تيمناث مامور مقخدمات شرطة فورت كولينز, ومكتب 

ديث  للموظفين لتح                                                 توجيهات  . كما اعطى مجلس االدارة بودر التعليمية يخدمون مدارس ادارة

بودر  الموارد المدرسية في مدارس ادارة اجراءات التشغيل القياسية, او اجراءات التشغيل الموحدة, التي تحدد نطاق عمل مسؤول 

 التعليمية. 

 

 

 

 يوم ممرضة المدرسة # 

دورا حيويا في تقديم  فخورة بتقدير ممرضات مدارسنا. فهم يلعبون مايو كان يوم الممرضة #. كانت ادارة بودر التعليمية  12االربعاء 

ية  م على تفانيكم المستمر في الحفاط على صحة وسالمة ممجتمع ادارة بودر التعليمالخدمات الصحية الالزمة للطالب واالسر. نشكرك

 الخاص بنا!  

apply for Free and Reduced meals  

 
School Meals web page >> 

 

nutrition@psdschools.org  

 

SRO 

 SRO  

 
SROs  

 
Standard Operating Procedures,  

 
Read more on the Community Advisory Council web page >> 

 

https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals/free-and-reduced-meals
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
mailto:nutrition@psdschools.org
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/school_safety_security/school_resource_officers/School%20Resource%20Officer%20SOP%20Final%202020-2021%20SY.pdf
https://www.psdschools.org/community/community-advisory-council


        

 قابل معلمونا المذهلون, في معلم يوم الثالثاء 

 نعرض كل ثالثاء احد المعلمين المتخصصين في ادارة بودر التعليمية على فيس بوك وتويتر وانستجرام.  

 Meet Rebecca Avery, English Language Development teacher at Johnson Elementary. 

 

 

بطريقة جديدة هذا الربيع         تحتفل ادارة بودر التعليمية باسبوع االيكوويك           Eco Week 

    

https://twitter.com/PoudreSchools/status/1392117960647528455


مازالوا يتسخون ايدهم ويحفرون في التعلم في الهواء  قليدية الى الجبال, اال ان طالب ادارة بودر التعليمية على الرغم من انهم لم يقوموا بالرحالت الت

لق خالل انشطة اسبوع االيكوويك المزيد في الرابط.  الط  

 

 يجمع فصل القيادة العالمية في مدرسة لينكولن المتوسطة االموال لدعم الطالب االخرين 

فة غسيل  بمساعدة منظمة االباء والمعلمين في مدرسة لينكولن المتوسطة, اكمل فصل القيادة العالمية مشروع خدمة يهدف الى جمع االموال النشاء غر

رم المدرسة للعائالت المحتاجة. المزيد في الرابط.  في ح  

 

 

                                                     ليفرمور المساعدة المهنية تصبح خريجة جامعة والية كولورادو 

فولر هي  , ولكنها تحصل االن على درجة البكالوريوس في التعليم من جامعة كولورادو. تصف كريستا فولر نفسها بانها تركت المدرسة الثانوية

عن جدارة.  جتمع مجتمعها مؤخرا لالحتفال بانجازها الذي حققته مساعدة شبه مهنية في مدرسة ليفرمور االبتدائية, التي ا  

 

 

االسهم في كولورادو يحصل طالب ادارة بودر االفتراضية على عوائد كبيرة في منافسة سوق   

الوالية. تبع طالب الصف  احتلت مادلين سكريبنر, الطالبة على االنترنت في الصف الرابع, المركز االول في مسابقة لعبة سوق االسهم ب 

ثاني وجاك نوريس في المركز الثالث.  ليليان بوس وبري كولبورن في المركز الالرابع   

 

 

 

 

Read more >> 

 

Read more>> 

 

Read more>> 

 

Read more>> 

 

https://www.psdschools.org/News/ECOWeek-2021
https://www.psdschools.org/node/1805
https://www.psdschools.org/node/1803
https://www.psdschools.org/node/1781


 مصادر صيفية 

اكسلوا      قم بتخصيص جامعتك واستعدادك الوظيفي في ادارة بودر التعليمية خالل   

           في مواصلة حياتك المهنية والتخطيط للجامعة هذا الصيف؟ هل تبحث عن فصول لتجربة اهتمامات مختلفة؟ استكشف هل ترغب 

من  اداتك لتخصيص تعليمك في ادارة بودر التعليمية. باالضافة الى التواصل مع مستشار مدرستك, يمكن لطالب ادار بودر التعليمية 

ية, والكلية البحثية,  دار العام لالعداد للسات               , و اجراء تقييمات الشخصالوصول الى         على م 12الى  6الصفوف  

ل المحلية, والتدريب الداخلي والتدريب المهني.  والعثور على المنح الدراسية, والعثور على فرص العم  
  

 هل تعلم انه يمكنك كسب نقاط للجامعة في المدرسة الثانوية؟  

ية والمالية االخرى. تؤدي  ديماالكا في دورات محددة, فضال عن المزاياتوفر مجموعة متنوعة من البرامج للطالب نقاط جامعية في المدرسة الثانوية  

اعلى. تعلم المزيد عن نقاط الجامعة في  زامن في المدرسة الثانوية الى زيادة نجاح الطالب في الجامعة وكسبهم درجات  المشاركة في التسجيل المت

 الرابط.  

 

في ادارة بودر التعليمية    قني          خيارات التعليم المهني والت   

امعة وشهادات  فر اعتمادات الجقائم على العمل. تتودرسة والتعلم الئم على المائف من خالل التعلم القايمكن للطالب التعرف على الوظ

المتوفرة في     امج       ظيفة. تحقق من برة والو لضمان استعداد جميع المتعلمين للجامع        الصناعة وقيادة الطالب في كل برنامج 

                                                                                             المدراس الثانوية, وكذلك في      

 

 

2021 البرمجة خالل صيف صيفية في ادارة بورد التعليمية, جيل في المدارس ال فتح باب التس  

ودر  حاليا في ادارة ب وية المسجلن  ب المدارس الثان جميع طال با ووح االن لطالب الصف التاسع قري ة الصيفية مفت المدرسجيل في التس

ط.  قعروض على اساس الدعوة فج صيفية للطالب. العديد من الالتعليمية. فصول المدرسة الصيفية مجانية هذا العام. تقدم ادارة بودر برام

رابط.  المزيد بال  

Read more >> 

Xello  

 Xello,  

Xello  ACT/SAT 

Learn more about concurrent enrollment in PSD >> 

 

 (CTE)  

 

CTE  

 

CTE  

 
Front Range Community College and the Futures Lab.  

Learn more about CTE and Work-Based Learning in PSD >> 

 

https://www.psdschools.org/summer2021-learning-opportunities
https://sites.google.com/psdschools.org/xelloinpsd/students
https://sites.google.com/psdschools.org/xelloinpsd/students
https://sites.google.com/psdschools.org/cte/high-school/college-credit-programs
https://www.frontrange.edu/lc-collegenow/programs/career-pathways
https://fut.psdschools.org/
https://sites.google.com/psdschools.org/cte/high-school


 

Kindergarten registration is available online     التسجيل للروضة متاح االن على ال مو قع في الرابط 

مدرسة   33ية قادم؟ يوجد في ادارة بودر التعليمفي العام الدراسي الالكامل مجانية وستكون تعلم مباشر   روضة ذات اليومالهل تعلم ان 

بون فيه الى المدرسة.  اكتوبر من العام الذي يذه 1سنوات في او قبل يوم   5روضة. يجب ان يكون عمر االطفال لول لابتدائية بها فص

رابط.  الءا سة الحي الذي تعيش فيه. اقرجيل طفلك في مدرتستعين عليك ال ي اختيارية, فاليزخترت ارسال طفلك الى مدرسة حتى اذا ا   

Read more about Kindergarten options >>  Register online olr.psdschools.org >> 

 

توافر واعادة االجهزة لقوائم الصيفية وا  
دمة  متعاقد عليها والمدعومة من االدارة التعليمية المستخطبيقات الوصول الى معظم الت على غرار الصيف الماضي, سيتمكن الطالب من ال 

التراخيص والتجديدات. ستبدءا   صيف بناءا على لطلب وصول متنوع خالل اشهر الد افي مستوى صفهم الحالي. قد يكون للتطبيقات عن 
قد يتغير المحتوى من العام السابق او وصول  ,  يوليو. بعد اجراء القائمة  15في   22-2021فترة من ئم الموظفين والطالب في القوا
.  الب الى تطبيقات معينة او يكون غير متاحالط  

. More information >> 
 

https://www.psdschools.org/kinder
https://www.psdschools.org/kinder
http://olr.psdschools.org/
https://techportal.psdschools.org/


 
 

                                                  ية النطاق العريض في حاالت الطوارئ خصما لالسر المؤهلةتوفر ميزان
ئالت التي تكافح من اجل تحمل تكاليف خدمة  جا مؤقتا لمساعدة العامنة االتصاالت الفيدرالية                                              برنا قت لجاطل
لنطاق العريض لالسر  دمة ا$ شهريا على خ 50طوارئ خصما يصل الى توفر ميزة النطاق العريض في حاالت ال .19 –فيد نترنت اثناء جائحة كواال

$ لشراء كمبيوتر محمول او كمبيوتر مكتبي او جهاز لوحي من   100لمرة واحدة يصل الى المؤهلة. يمكن لالسر المؤهلة ايضا الحصول على خصم 
هاتف  باستخدام الروابط و رقم ال.  لونيفيرسااشرة مع شركة يفر النطاق العريض المشارك او مبيل من خالل موقم بالتسج مقدمي الخدمة المشاركين.

 المبين . 
 
 
 
 
 

لوجيا في االدارة قسم التكنالدعم التقني من    

دارة  وقع االمني واالدلة االرشاية والمزيد. قم بزيارة دعم الفومات الللحصول على معل  

للعائالت  . يمكن 970-490-3339لى  الب عاو البريد االلكتروني                                                     , او اطلب رقم دعم االسرة والط

يو.  يون 4حا خالل الصيف. سيتم الرد حتى ظهر يوم الجمعة ن يكون متا الب ل خط دعم االسرة والطظة: مالحطالبهم لصيانة الجهاز. العمل مع معلمة  

  فنية واالحتياجات. دة العائالت في المشكالت الخالل خط الدعم الداخلي لمساع   سيعمل موظفو المدرسة الصيفية من

 

 

 

الدارة التابعة لمجلس ا ية           انضم الى اللجنة االستشارية الطالب  

ميع الطالب المهتمين  مستقبل. يجب على جباالنضمام الى لجنة لمشاركة خبراتهم وافكارهم لل ودر عن الطالب المهتمينيبحث مجلس التعليم في ادارة ب

. سيتم اختيار اعضاء اللجنة من                                مايو 21ل هذا النموذج بحلول اكما  22-2021راسي للعام الد     ا جزءا من     بان يكونو

. يمكنكم ارسال االسئلةعلى  مايو 25خالل رسم عشوائي للحصول على تمثيل واسع وسيتم اخطارهم باختيارهم في    

 

   22-2021فترة من  % لل100بنسبة يار التعلم االفتراضي خ

% والذي ينتهي هذا  100بنسبة  نت لالدارةيار الحالي عبر االنتروهو الخ,  محل                          حل                                         ست

% عبر 100, والتي لديها خيار هجين حاليا وخيار جديد مية التابعة الدارة بودرالعال ي جزء من اكاديمية بودره          العام الدراسي.           

ختيارية .  , خالل فترة التقديم الثانية للمدارس االجوز للعائالت التقدم حتى اليوم االول من المدرسةيقرءا المزيد.                        االنترنت. ا   

الرابط.  قم بزيارة الموقع على ومات لمزيد من المعل                            

 

ظر في المدارس االختيارية الثانيةفتح فترة الن  

 
Enroll through a participating broadband provider or directly with the Universal Service Administrative 
Company using an online or mail in application. To learn more about the benefit, including eligibility 
and enrollment information, visit www.fcc.gov/broadbandbenefit, or call 833-511-0311 

 

PSD Community Tech Portal website >>  

 covidtechhelp@psdschools.org 

 

 (SAC)  

 
SAC. 

 

complete this form. 

 
boe@psdschools.org. 

 

Poudre Global Academy Virtual  

 

 (PSDV)  

 
PGA Virtual  

 
Read more >>  

 
School of Choice  

 

PGAV's website >> 

 

https://www.fcc.gov/emergency-broadband-benefit-providers
http://getemergencybroadband.org/
http://www.fcc.gov/broadbandbenefit
http://techportal.psdschools.org/
mailto:covidtechhelp@psdschools.org
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FrEaRdWVFevJ6L4nZ6&data=04%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7C11986a41b65f44a466f908d9039dd9fe%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637544798762808325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=esiwfOP7O5NOf4yB3QQ2kUwi4aEIoOnXyWNkZ9tl9v8%3D&reserved=0
mailto:boe@psdschools.org
https://www.psdschools.org/news/PGAV-new-option
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
https://bit.ly/pgainfo


بودر   ادارة الثانية مفتوحة االن للعائالت لديها مجموعة واسعة من مدارس ولي من التسجيل في المدارس االختيارية, فان الفترةاتتك الفترة االاذا ف

الختيار من بينها.  ئعة لالرا  

 More information >> 

Read more about middle and high school options >> 

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

 

 

 

 

 مصادر 

ى معلومات الدعم الفني وادلة الكيفية والمزيد، قم بزيارة موقع قم التكنولوجيا على  دعم قسم تكنولوجيا المعلومات في إدارة بودر التعليمية: للحصول عل

و ارسل بريدا الكترونيا على   الموقع في الرابط                                                                  ا  

مع معلمة الطالب الخاصة بهم لصيانة الجهاز.   . يمكن للعائالت العمل970-490- 3330اتصل بخط دعم االسرة والطالب على    

 مالحظة: خط دعم االسرة والطالب لن يكون متاحا خالل الصيف, سيعمل موظفو المدرسة الصيفية من خالل الدعم الداخلي.  

 

 

تقوم اإلدارة بتعيين معلمين بدالء وسائقي حافالت ومساعدين مهنيين وغير ذلك. لمزيد من المعلومات قم بزيارة   التعليمية: وظائف في إدارة بودر

 الموقع.  

 

 

ترفين  المحرياض األطفال: تعرف على طفل ما قبل المدرسة يمكنه االستفادة من الذهاب الى المدرسة في إدارة بودر التعليمية والتواصل مع المعلمين 

. للتعرف على عملية  22-2021المتعاطفين؟ اذا تقدمت بطلب خالل شهر فبراير، فستعرف بحلول ابريل ما اذا كان طفلك لديه مكان للعام الدراسي 

 التقديم والمزيد في الرابط.  

 

 في حالة فاتتك:  

  

 

 

در التعليمية؟ بصفتك خريجا, ندعوك لالنضمام الى مجموعة محبي إدارة بودر  تواصل إدارة بودر التعليمية: هل تخرجت من إدارة بو

 التعليمية الخاصة بنا على                للبقاء على اتصال بعد التخرج.  
 

 

 

PSD Community Tech Portal website >>  

 

 

 

 

In case you missed it: Read the April 8 

edition of Great Happens Here >> 

 

#PSDConnected: Did you graduate 

from PSD? As an alumnus, we invite 

you to join our PSD Alumni group on 

LinkedIn to stay connected after you 

graduate. Join here>>   

 

covidtechhelp@psdschools.org  

 

 

 

PSD's job fair website >> 

 

 

Early Childhood Education web page>>  

 

 Read the April 8 edition of Great Happens Here >> 

 

 

Join here>>   

 
LinkedIn 

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
http://techportal.psdschools.org/
https://www.psdschools.org/node/1748
https://www.psdschools.org/node/1748
http://linkedin.com/groups/8993049/
mailto:covidtechhelp@psdschools.org
https://www.psdschools.org/jobfairs
https://www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education
https://www.psdschools.org/node/1748
http://linkedin.com/groups/8993049/

