
 

 

July 6, 2020   
   2020يو, يول 6

  
,  يةئنا ارس ادارة بودر التعليماعزا  

نت بنسبة  ر تعليم  ( كخيا     ة للتعلم عن بعد )       , ادارة بودر التعليميتطلق ادارة بودر التعليميةس   100مستقل عبر االنبر
  ال تائل للعبالمائة  

لمدرسة اذا كان التعليم الشخص  مسموحا به  تعدة بعد الرسال اطفالها اىل استطيع او ليست مس ت التر
.  19ء كوفيد بشكل ما هذا الخريف خلل وبا   

  ادارة بودر التعليمية للتعلم عن بعد  
  24 يوينو, يعد التس جيل ف 

للبناء عىل تحد يث التخطيط للعام الدارس   2020-21 ف 
  توفره ان االدارةامرا اختياريا و 

  ب ا قررت انن ال يعت 
خريف. مرة اخرى, لم يتم اتخاذ  تعلم عن بعد بحتة هذا اليئة سنكون ف 

  ستبدءا العام.                     هو بديل  
( التر اي قرار بشان اي مر حلة من مراحل التعليم )عن بعد او المختلط او المبارسر

  كل من ه
  مقاطعة الريمالب. نحن نعمل مع وزارة الصحة و ذه المراحلمنفصل للتعليم المقدم ف 

بحذر باننا قد  ر, يئة ف 
  ال تشعر بالراحة للعود, و مع ذلك, نريد ان نتاكد من ان عائلتنا ال هذا الخريفشخص  نكون قادرين عىل فتح التعليم ال 

ة  تر
نت بدوام كارسر لديها خيار التس امبلتعليم ال اشكال ا  ي شكل مناىل ا   برنامج عبر االنبر

      مل. جيل ف 
 

 school year planning update  phase of education  
  تاريخها  وائز عىل جة مية الحائز ر العالكاديمية بودحالية ا حظ ادارة بودر التعليمية ان يكون من بي   مدارسها ال من حسن 

. ف 

ي    ج من  دة مع مز جو ىل  الاطا عللطلب تعليما مختلاكاديمية بودر التعليمية )         ( تقدم وات,  سن 10كبر من الممتد ال
. تنت و التعليم ا تعليم عبر االنبر ال    و الميادة          ققوم لمبارسر

                       ء جميع انحاء االدارة ببنا بتكرين االخرين ف 
ن ن ريس و التعلم عبر دتفضل الممارسات االخرى للو ا تقل و ستستخدم           ج مس امكبر ت لتطوير              االنبر  

 

للتعلم عن بعد  بودر رة عن ادا  

  الصفوف من الرو للطاح  مت * 
ولياء االمور اىل وجود طلب و احتياج  ا \ ء االبا استطلعي   ج , تشب  نتائ12 – ضة لب ف 

نامج.  ا عىل هذ البر  
  اسوف يتعلم الطلب اال* 

اضيون ف    برن  100ب من ية ما يقر دارة بودر التعليمفبر
  عىل  بالمائة من الوقت ف 

امج مبت 
نت.  ام بر مل المعايب  الوطنية لاطار ع ج الجودة عبر االنبر  

 National Standards for Quality Online Programs.  
  التعلم عن بعد بادارة بو جيتس  * 

ام لمدة ع      ة                 عليميدر التل طفلك ف  ضمان  ام. و هذا يساعد عىلهو البر 
ى  . قد تكون هناك امكانية للنتقال مرة اخر                     لهج لكل طالب و كذلك االستقرار الشامل منااستمرارية ال

, و لكن ستكون هذه الفرصة متامدر   اىل   عطلة الفصل الدراس 
عىل اساس المساحة. حة سة ح  الطالب ف   

  مدر تس  سيتم* 
لية للحفاظ عىل العلستجيل الطلب ف  قات و الدعم الحاليي   للطلب. عىل الرغم من ان هم المب  

  عىل التخص اال الخطط ال تزال قيد التطوير, فاننا ندرك ان التعليم الجيد عبر 
نت مبت  س  لكل طالب و ننوي تسهيل  نبر

ا الد لية.  عم و الموارد و افضل نتائج التعلم لطفلك بالشر كة مع مدرستهم المب    
                      

  علم من قبل م *  من المحتمل ان يتم تدريس الطالب ف 
 درسة الح  مادارة بودر التعليمية ال يعمل ف 

 للطالب و يعمل بشكل خاص ل  
ل للمشاركة مع معلمهم و  لبطتاج ال سيح *   المب  

  لهذه  سيختلف االتزام ال دعم تعلمهم. اىل شخص بالغ معي   ف 
زمت 

ا  نتالطفا عىل عمر ءكة بنا الشر من طالب الخر. تلفا سيبدو هذا مخ. ل و استعداده للتعلم عبر االنبر  
نت.  ب          سيتم تزويد طلب              *  جهاز مناسب الستخدامه لدعم تعلمهم عبر االنبر  
نت, ستحتاج عصاجل الو من  *    موصائلتك اىل الول اىل التعلم عبر االنبر

نت ف  امتك. اذا لم يكن  حل اقول اىل االنبر
نت, فمن الممكن ان ة لديك خدم   الوص ةر التلعيمي ودادارة ب كونتاالنبر

نت, و لكن  لل  ولقادرة عىل المساعدة ف  نبر
ضمون.  , و هذا غب  مالتخطيط ال يزال جاريا  
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نتبتنسيتها  يصعب تلبي قد يكون لدى بعض الطلب احتياجات  *  لية لطفلك ان  ق عبر االنبر . اذا قررت المدرسة المب  

ليية و مدرستك يمهو الحال بالنسبة لطفلك, فستعمل ادارة بودر التعل هذا  ات طفلك لتحديد خيار ك  ة معالمب  
  العام المقبل

.  للمدرسة ف   
ئ اذا كنت تخطط لحضج اىل الحتا ت* ال   لية و عدم تس ور مدرستك المقيام باي شت     ب  

                          جيل الطالب ف 
ىل الرابطة ادناه       حقق من موقع        * لمزيد من المعلومات المحددة, ت  

vrt.psdschools.org.  
  

جيلخطوات التس  

K-12 صفوف  
                       اولياء ا \ يجب عىل االباء 

يل  جس غسطس. و هناك عملية تبحلول االول من ا  مور الطلب تسجيل طلبهم ف 
  م, تس  منفصلة ل                    

درسة الح  فقط ليس كافيا.  جيل الطالب الخاص  بك ف   

لتعليمية الحاليي   اولياء امور ادارة بودر ا \ اباء   

o  ParentVUE  ادخل لحسابك عىل.   
o Go to the “PSD Forms and Applications” tab to access the “PSD Virtual - Intent to 
Enroll Form.”  

21-2020جدد للعام لتعليمية الاولياء امور ادارة بودر ا \ اباء   

o ParentVUE يم كنكم تفعيل حسابكم يوم  15  يوليو.   
o PVUE ىلول ايمكنكم الدخحسابكم يل عجرد تفبم    
o Go to the “PSD Forms and Applications” tab to access the “PSD Virtual - Intent to 
Enroll Form.”  

ض االطفاليايم ر تعل  

                      الباء  مزيد من المعلومات حول عملية التسجيل
كرة  اولياء امور الطلب المؤهلي   لتعليم الطفولة المباو  \  ف 

  ادارة بودر التعلي 
  منتصف يوليو.  ل مية سيتم ابف 

غهم ف   

  
؟  لديكم اسئلة  

  .PSD Virtual web page رجا ء فتح الرابطة للسئلة االكبر شيوعا 
l info@psdschools.org.     

ون  يد االكبر  اذا كانت لديكم اسئلة لم  تذكر, رجاء التواصل عىل البر
 
 
 

خلص,  با  
يةادارة بودر التعليم  

  
 
Sincerely,   
  
Poudre School District  
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