
  

 

هنا او توجيهات لترجمة المحتوى في النشرة االخبارية الكثير يحدث   

ترجمة صفحات الموقع المرتبطة و المضمنة في هذه النشرة االخبارية, يرجى النقر فوق النص المرتبط باللون االزرق. ستعيد الرابطة  ل

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

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

Nov. 19, 2020 

2020,نوفمبر 19  

 ادرة بودر فخورة متواصلة و محمية# 

البنا و  لمونا و طمن التعلم عن بعد االسبوع المقبل. لقد كس مع 1اثناء عطلة الخريف و المرحلة  درائعة في مواجهة الشدائهودنا الدعونا نحتفل بج

ستمرار. غيرة با لتعليم, على الرغم من بيئة الصحة العامة المتتقدم اواصلة فسهم لمساعي مذهلة لمانون  الموظفمور و اولياء اال  

, و المناقشات  , و تحتضن في الهواء من خالل العيونبتسم , و تهغطية الوج , تدرس من خالل االقنعة و افخرها#ها و تظت مدارسنا على قوفحا

الحفاظ    –مهم لكن دعونا نركز على ما هو نكم شخصيا, و ؤيرتقد نففتراضية. س مرح االعن بعد, و ايام ال بات الغذاءجو ور االنترنت, الجماعية عب

   دارة بودر و التعليم.صحة عائالت اعلى اما و 

--- 

   1عن المرحلة  فته ما تريد معر

 

نوفمبر  17فعل حاكم الوالية في رد تعلم عن بعد, ومن ال  1رحلة  الى المرة بودر اتحول اد  

, كشف                                                          من التعلم عن بعد 1لمرحلة  نتقال الى ابعد ايام قليلة من اعالن ادارة بودر التعليمية عن اال

الوالية و شجع المدارس  كل كبير في المنقح بش  19 – ن مراقبة مخاطر كوفيد ع                  نوفبر 17في يوم  بوليسيرد  ج رادوحاكم والية كولو

جميع الطالب  لنقل ر دارة بودزاء اختيار اطقي واالساس المن ن ستفسر البعض اكثر عفي التعلم المباشر. ا   5ى الصف حتعلى ابقاء طالب الروضة و 

. المزيد في الرابط.  حاكم حول تعليم الطالب اثناء الوباءظات الباالضافة الى استجابة االدارة لمالحالى التعلم عن بعد خالل العطلة الشتوية,   

Read more >> 

 

   1في المرحلة   19 –كوفيد روتوكوالت كيف تتحول ب

  –يد لكوفبة واصل فرق االستجا. ستررضين للخطض الطالب معبعظل الموظفون و على الرغم من تحول ادارة بودر التعليمية الى التعلم عن بعد, سي

البيئة في مقاطعة الريمر.   هذا الوقت وفقا الدارة الصحة ول التصال خت اال تقييمات تتبع جها  19  

في ادراة بودر التعليمية    19  –لحالة كوفيد لوحة معلومات   

جتمعنا نظرة شفافة على انتشار يم لوحة القيادة لمنح م. تم تصم2020نوفمبر   13في   19 –اطلقت ادارة بودر التعليمية لوحة معلومات حالة كوفيد  

بيانات لوحة معلومات االدارة للتاكد من تحديثها ودقتها قدر االمكان.  ص  تمرار بفح. سيقوم الموظفون باس ليميةفي ادارة بودر التع 19  –كوفيد   

COVID-19 Case Dashboard. 

 

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

Translate 
Select Language 

Great Happens Here!  

announced the move to Phase 1, 
on Nov. 17 

https://www.psdschools.org/News/Gov.PolisNov17Remarks
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/News/PSDShiftsRemote-Nov23
https://www.facebook.com/jaredpolis/videos/864646784073159/?__cft__%5b0%5d=AZUlNaFrrkB9X50LEiSpqqnYZu8QmZoM8adrTIQfDdOz5_Otwn7n0EJ8KoEEynFhy6j88xfdxpv59X9eAlHtA9NoPv58nO41rHP0Roh0DlhxDRu7rSfBTfChY9Dxo7LWy98v9Y0DfL68uf4_xn6Oqgsdn8bbtyZk1yqwSiU3qIEtWQ&__tn__=%2CO%2CP-R


PSD COVID-19 School Status:   وضع حاالت كوفيد –  19 في ادارة بودر التعليمية 

Read more >> 

Return to Learn:  معلومات حول متى يمكن للطالب و المعلمين العودة بعد ظهور اعراض كوفيد عليهم  

Read more >> 

Health and Safety:  )الثالث طرق )ارتد قناعا, حافظ على المسافات, اغسل يديك  

Read more >> 

PSD COVID-19 protocols:   .  19  – بروتوكوالت الطالب و الموظفين في التعامل مع كوفيد 

 Read more >> 

Larimer County COVID-19 data:   19 –  بيانات ادارة الصحة و البي ئة في مقاطعة الريمر عن كوفيد 

 Read more >> 

--- 

   و بنك الطعام توزيع وجبات الطعام مجانا على الطالبتواصل ادارة بودر التعليمية  

المحددة. مددت   تنقلة ارس والمواقع المها في المداللتقاطمن التعلم عن بعد, ستكون الوجبات متاحة للطالب    1رحلة  عندما تكون ادارة بودر في الم

سابقا. ستقدم المقاطعة  ال من ديسمبر كما تم االبالغ د , ب21-2020ية حتى نهاية العام الدراسي يمد لالدارة التعل زراعة االمريكية برنامج السدا وزارة ال

وما   18بودر من سن ادارة رج الطالب من خا \ية الى المجتمع  مجانجبات في مقاطعة الريمر وطعام  لدم بنك ا لطالب االدارة, و يقجانية بات مالوج

ع على قائمة المواقع افتح الرابط.  لالطالعام او اقل.  18لذين يبلغون جميع االطفال ا توحة ايضا لمفاقل. مواقع الوجبات   

PSD Meals During 2020-21 web page. >> 

 

مجموعتين يتحول الى مباشر في   فولة المبكرة او رياض االطفاليم الطتعل  

تواصلونفي اوقات غير متزامنة و ي ارشادات التعلم عن بعد  رياض االطفال نوفمبر, سيقدم اعضاء فريق التدريس لمرحلة  24الى   23* من   

رياض االطفال و احجام الفصول الداراسية.  اول جدغيير القادم في م للتمع العائالت العداده     

دول  جرياض االطفال المدرسة للتعلم المباشر يومين في االسبوع بعد , سيحضر جميع االطفال في مرحلة فمبرنو  30* ابتداءا من   

نتظام.  جدول بافي الوقت المحدد بانتظام و في الفصل الدارسي الم    

با. الفصل قري من معلم ف اطفالهم ة المبكرة ان يتوقعوا استالم تصنيولاولياء االمور في مرحلة الطف  \للوالدين مكن * ي  

صة.  خا جات حتياجلين ذوي اطفال المسع التزام االدارة بتقديم الدعم الشخصي لال التعلم الشخصي لمرحلة رياض االطفال متمرار س تماشى ا* ي  

 

 عدد الطالب المؤهلين لمرحلة رياض االطفال اكثر من اي وقت مضى 

, و ال يمكن لمعلمي رياض االطفال  21-2020يحتنوي على مساحات مفتوحة للعام الدارسي   اليزال برنامج رياض االطفال التابع الدارة بودر

مل مع االطفال في حياتك. قد تتاهل المزيد من العائالت االن اكثر من اي وقت مضى. لمعرفة المزيد و البدء في  المتعاقدين و المهنيين االنتظار للع

الخاص بهم او االتصال على الرقم الموضح. تقديم طلب عبر االنترنت, قم بزيارة الموقع   

 Early Childhood Education web page or call 970-490-3204. 
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يعمل موظفو مديرية األمن العام مع شركاء المجتمع لتزويد طالبنا  عام الطالب المعرضين للخطر خالل المرحلة األولى؟ كيف تدعم مديرية األمن ال

راكز دعم التعلم عن بعدوسبتمبر ، سيتم افتتاح م األكثر احتياًجا )أكاديميًا وماليًا( بأماكن آمنة للمشاركة في التعلم عن بعد. كما فعلوا في أغسطس  

.(RLSCs)  في مدارس مديرية األمن العام 

يدهم على أنهم  الطالب الذين تم تحديدهم يفتقرون إلى الموارد في المنزل للمشاركة في التعلم عن بعد. متعلمي اللغة االنجليزية؛ وأولئك الذين تم تحد*   

بحاجة إلى تدخل كبير في اللغة اإلنجليزية أو الرياضيات    . 

RLSCs  *دالتعلم عن بعوجبات الطعام وخدمات اإلنترنت ودعم الصحة  يحصل الطالب على سوف . 

 *  .سيقوم الموظفون باإلشراف على الطالب شخصيًا أثناء مشاركتهم في التعلم عن بُعد مع معلمي الصف أو معلمي منطقة المحتوى 

 *  .ال يقدم طاقم اإلشراف تعليمات شخصية أو دعم أكاديمي

ألمن العام بينما يتم نقل طالبنا إلى مراكز إعادة التأهيل االجتماعيتوقع رؤية الحافالت في مدارس مديرية ا . * 

 

الطالب ذوي اإلعاقة خالل المرحلة األولى؟ أثناء التعلم عن بعد ، سيتواصل معلم و / أو فريق الخدمات المتكاملة للطالب مع   PSD كيف تدعم

.        ألهداف والغايات المضمنة في خطة التعليم الفردي لكل طفلديم الخدمات ألطفالهم. ستتناول الخدمات االعائالت حول كيفية تق   

سات  يخطط قسم الخدمات المتكاملة لجلب الطالب المؤهلين ذوي اإلعاقة ، الذين تم تحديدهم باستخدام معايير صارمة ، إلى المدارس من أجل "جل

التعليمات. على سبيل المثال ، يمكن استخدام جلسة التعزيز كوقت لالتصال  تعزيز" لحل أي تحديات في الوصول قد يواجهها الطالب أو لتلقي دفعة مع  

للطالب ذوي اإلعاقة   أو العمل على مهارة معينة أو تعلم الوصول إلى الكمبيوتر أو تلقي دفعة مع التعليمات. يتوفر المزيد من المعلومات حول دعم

. على صفحة الويب هذه  

web page 

 

حن نتفهم أن طالبنا  ن يناير وما بعده بينما نراقب الوضع حتى ديسمبر.  5بشأن خططنا ليوم  ديث مجتمعنا بتحسنفوم  ؟كم سنبقى في التعليم عن بعد

ال نعرف حتى اآلن ما ستكون عليه الظروف الصحية   وموظفينا وعائالتنا يرغبون في معرفة المزيد اآلن حتى يتمكنوا من وضع الخطط ، لكننا

ديسمبر وما بعده  للمجتمع في وقت الحق من شهر  

  ظروف و كيف ستبدو   19 –كوفيد  من جائحةنظًرا لعدم اليقين ما هي السياسة الحالية لمديرية األمن العام بشأن السفر المتعلق بالمدرسة / العمل؟ 

ر الشخصي. . ال يمكننا منع السفوظفين السفرمكن للطالب و الم, ال يصحة العامة محلياال   

 

 

--- 

(IEP) 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/supportingstudentswithdisabilities


 

 .short tour video الق نظرة سريعة على مدرسة بامفورد االبتدائية الجديدة في هذا الفيديو 

---  

 

صلصال  من خالل الكتب و الع رف على التنوظات مهمة في ادارة بودر: التعلح   

ون  , و بالتعاجة اللغة. في الشهر الماضيهوية و التنوع في مدرسة هاريس المذدوضوعات الجة مو جاس معاللسيدة كارلسون و السيدة رو تواصل ا " 
فخورين #"  الصلصاب ى الطالب مع مؤلق الكتاب و تعلم فنه باستخدام المكتبة العامة, التقع م  

Twitter: https://twitter.com/PoudreSchools/status/1325177184491868160 

ر التعليمية,  دساعدنا في االحتفال بلحظاتنا المهمة في ادارة بو   

https://www.youtube.com/watch?v=A9t36d0FHX0&feature=youtu.be
https://twitter.com/PoudreSchools/status/1325177184491868160


قصص  بالنسبة لنا. يعبر سرد ال" مهمة  يوم  كل...لم....كل طفل."عظات مهمتك في كيفية دعمك لبرنامج ية, تعتبر لح في ادارة بودر التعليم

مع.نريد ان نكون  ت لكن ايضا للمجمق فقط لموظفينا و بة امرا ذا قيمة ليس  عفترة الصه الهذقة خالل منطااليجابية حول ما يحدث في ال

ة اليوم.  فخورين! ارسل لحظاتك المهم #نا م ما يجعمقدرا! انت نه جيد الذي تقوم به و نعلم القادرين على عرض العمل ا  

Submit a Mission Moment today. >> 

--- 

نون من التشرد عاة طالب ادارة بودر التعليمية الذين يتعلم كيف يمكنك مساعد   

و موسم   19 –حة كوفيد ئ جادين. اثر  مشروعية الشباب الميا بان شهر نوفمبر هو شهر ت قر مجلس التعليم في ادارة بودر التعليمية رسا

من منازلهم او  عائالت ادارة بودر التعليمية, مما ادى اى نزوح الكثيرين من غير المسبوق هذا العام على العديد غابات حرائق ال

ية هذا  طالب في ادارة بودر التعليم  900تحديد اكثر من عل لخطر التشرد و عدم القدرة على تلبية احتياجاتهم االساسية. تم بالفتعريضهم 

د في الرابط.  بالتشرد. اقراء المزي العام الدراسي على انهم مؤهلين لتلقي الخدمات المتعلقة   

Read more >> 

و التبرعاتء  غذاجمع الحملة المدارس تشارك في برنامج                 
 

         في  دارس  , شاركت عدة مفعبة. هذا الخري ه االوقات الصل للمجمتع خالل هذجمي اليردون طالب و موظفي ادارة بودر التعليمية 

ع التبرعات لصالح  الثين لجامعة والية كولورادو. جمي جميع التبرعات و الغذاء السنوية الرابعة والث المبنى البيضاوي, تحول الى حملة   في

ط.  راب د في الطعام في مقاطعة الريمر. اقراء المزي بنك ال  

Read more >> 

عامولورادو للم النفس في كنييل دنكان على لقب اخصائية علداحصلت   
حصلت على لقب افضل  د , و ق متوسطةاالبتدائية و مدرسة ويبر ال دينارفي مدرسة كفي ادارة بودر التعليمية  م النفس ينا لدانييل دنكان, اخاصئية عل تهان

دنكان تجربتها مع  جوبة هذه. تشارك عية كولورادو لعلماء النفس في المدارس! في مقابلة االسئلة و االمجفي  2020لعام  صائية علم نفس مدرسي اخ

ابط. . المريد في الرلنفس المدرسيم اعل  

Read More >> 

 

لمية عا فال بالدوات الهر االحتش نوفمبر  –ح ريادة االعمال  در التعليمية تعلم نجاال في ادارة بوفئة رجال االعم   

ء على فئة قيادة االعمال  ضولط ال هذا االسبوع ان تس ا عن كيفية مشاركة الطالب في ريادة االعمال. تود ادارة بودر التعليمية ر اخبارنعرض هذا الشه

مشورة  جونر افكاره حول فئة قيادة االعمال و العلم مدرسة بودر الثانوية جيريمي هذه, يشارك م وبةجلة و االفي مدرسة بودر الثانوية. في مقابلة االسئ

د. هتمين باالعمال. اقراء المزيللم  

. Read more >> 

 

صحة النفسية مهمة: اتية ال  

مليون $  2ضرائب اكثر من فعي ال يل السندات, و توفر على دادر تمو تعيد ادارة بو   

مليون دوالر لدافعي   .42, مما ادى الى توفير حوالي من هذا الخريف ق سنداتها في وقت ساب  ضمويل بعية ت ادارة بودر التعليماعادة 

المزيد في الرابط.  رائب. الض  

Read more >> 

 

C.A.N.S 

C.A.N.S 

https://docs.google.com/forms/d/10dtbs6rm_F8Dv2kMUYFI73mIMPSezFs7NRhMBKv-0ss/edit?ts=5f7df9b2
https://www.psdschools.org/News/HelpPSDStudents_Homelessness
https://www.psdschools.org/node/1652
https://www.psdschools.org/News/ColoradoSchoolPsychologist2020
https://www.psdschools.org/node/1653
https://www.psdschools.org/News/PSDrefinancebonds


 

   الدعم التقني 

PSD Community Tech Portal:  معلومات الدعم التقني و االدرشادات و الوثائف و المزيد 

Technical Support and Resources:  نظرة عامة على الدعم التقني و صفحت التعلم و روابط لمقاطع فيديو مكتبة بودري العامة  هنا 

Email: covidtechhelp@psdschools.org  البريد االلكتروني للتواصل 

Phone: Family and Student Support Line at 970-490-3339 ة  ساعدهاتف لطلب المرقم ال   

 

مات والموارد و المعل ر من الحرائق: مقاطعة الريمهة  نقا  

الل  و الشركات خنازل غابات و المفدان من ال 400000التي دمرت ما يقرب من لغابات طقتنا من حرائق ا في منمن العائالت   ضررت العديدت

طعة الريمر  االمم المتحدة في مقاشارك  تقريبا و بدءا جيراننا في العودة الى منازلهم. ت, تم رفع اوامر االخالء بالكامل الشهرين الماضيين. لحسن الحظ

ربحية.  المقاطعة و منظمات غير التي تتكون من منظمات                ء                                                    وعة شركادة مجمفي قيا  

, تقضل بزيارة الرابط للمزيد من المعلومات   

https://www.larimer.org/cameron-peak-fire. For more information, visit UWLC’s fire recovery frequently 

asked questions or https://uwaylc.org. 

ندوق المقاطعة في الرابط  زيارة ص, فتفضل بغاثةق لدعم جهود االتبحث عن طر اذا كنت   

Larimer County Fire Recovery Fund or www.nocovolunteers.org.  

 

تتك: الة فاي ح ف  

بط في الرا   2021عام علمة كولورادو لرمز من مدرسة ويبر المرشح النهائي لمعن اختيار تريشيا كي معلوماتالكثير من ال  

Webber's Tricia Kearns named 2021 Colorado Teacher of the Year finalist. Read more >> 

The Poudre School District Foundation, a nonprofit that supports the school district, is currently recruiting 

board members. Read more >>  

 

 

 مصادر االجابة على االسئلة االكثر شيوعا 

Answers to common questions are available on the PSD website. Read more >> 
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Larimer County Fire Long Term Recovery 
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