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 اعزائنا عائالت ادارة بودر التعليمية, 

اعلم انكم جميعا تتكيفون مع الجداول الزمنية الجديدة و التوقعات الجديدة و مجموعة متنوعة من التحديات بينما تستعد 

ي اكتوبر                . لقد كانت االمور صعبة   3ارستكم اىل مرحلة تحول ادارة بودر التعليمية اىل المرحلة 
من التعلم المذدوج ف 

ي حياتكم و  بالنسبة للعديد من عائل 
تنا خلل االشهر العديدة الماضية, وقد سمعت منكم ما يلزم القيام به لدعم االطفال ف 

ي تحب اطفالها و الوصول اىل ما انتم عليه اليوم. ان ادارة بودر التعليمية محظوظة بوجود مثل هذا العائلت الداع
مة الت 

ب اىل مدارسنا. تريدهم ان يكونوا امني   بينما نتحرك ببطء نحو اعادة الطل   

ي سنفعلها قريبا. كاباء, يمكنكم مساعدتنا من  
ي المدرسة بالطريقة الت 

ات ف  . لم يمر احد منا بخير ان التحدي الذي نواجهه كبي 

ي الممرات, و ارتداء 
خلل التشجيع و التاكيد عىل انه من المهم للطلب الحفاظ عىل بعدهم عن االخرين اثناء التنقل ف 

ي بعضنا البعض  اقنعتهم, و غسل
وري ايضا ان نثق ف  وتوكوالت الصحية الجديدة االخرى, سيكون من الض  ايديهم و اتباع الير

و ان نظهر الرحمة خلل تلك االيام االوىل. ستكون هناك تحديات يواجهها الطلب و الموظفون و العائلت لم نواجهها من  

ي البيئة المدرسية, و سيتطلب تعاونا قويا بي   ا
ي قبل ف 

ل لهذه الخطوة التالية, و يجب ان تعلم ان اطفالك ف  لمدرسة و المي  

 ايد امينة. 

 تذكر: نحن نكتشف كل هذا معا.  

, سوف نراقب عن كثب تاثي  هذا القرار عىل مدارسنا و مجتمعنا. من المحتمل ان نتكيف مع  ي
كما اوضحت االسبوع الماض 

ي ذلك  – تقدمنا 
امكانية اعادة مجموعات الطلب اىل المرحلة االوىل من التعلم عن بعد فقط اذا كان علينا عزل بما ف 

مجموعة او فصول دراسية او مدرسة. قادة مدارسنا مستعدون جيدا للستجابة لهذا التعديلت المحتملة, و سوف يضعون 

 جداول زمنية و عمليات تدعم سلمة الطلب بكل طريقة ممكنة. 

بارنا كيف تسير االمور لعائالتكم, و خاصة طالبكم. بالنسبة الى االن, اليك بعض المعلومات االضافية حول ما يمكن  يرجى اخ

.  3توقعه عند انتقال الطالب الى المرحلة    

دارس االبتدائية خطة الم  

في المرحلة  2*   للتذكير, فان طالب الروضة الى الصف   

اكتوبر, تبداء  19اكتوبر, بدءا من  12, و  5: التعلم المذدوج بين التعلم المباشر و التعلم عن بعد في االسابيع 3       

.  3في المرحلة  5من الروضة الى الصف       

يواجه المعلمون التحدي المتمثل في تقديم التعليم عالي الجودة عن بعد اثناء التحضير للتعليم المباشر.   *    

يتواصل المديرين و المعلمون و يوضحون التوقعات التعليمية عند حدوث هذا التحول.    *   

سيطلب المعلمون من الطالب استخدام وقت التعلم عن بعد لدعم التعلم المباشر و توسيع نطاقه. قد تكون هناك   *  
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ممارسة مستقلة, و معاينة للمواد, و عمل مشروع مستقل في ايام التعلم عن بعد.        

صول الى التعلم عن بعد.  سيعقد المعلمون اجتماعات صفية متزامنة يوميا للتواصل مع الطالب و تسجيل الو   *  

تقوم الفرق باعداد المدارس, و انشاء الفصول الدارسية لدعم التباعد االجتماعي, و تصميم عمليات تسليم الطالب و   *  

ادناه ليس شامال بطبيعته, استالمهم, و التخطيط لغسل اليدين المتكرر وغير ذلك الكثير. على الرغم من ان الفيديو      

العائالت فكرة عما يمكن ان يتوقعون من مشاهدته في مدارسنا االبتدائية. فانه يمنح      

 

 فيديو قناة تليفزيون ادارة بودر| العودة الى ادارة بودر التعلميمية: االبتدائية 

https://youtu.be/WlPx_IJc0fM     :انسخ والصق هذا الرابط في متصفحك  

 فيما يلي ارشادات حول كيفية تغيير لغى الفيديو:  

, اضغط علمة   ي االسفل من جهة اليمي  
 ا.     ف 

اضغط عىل  ب.   

 ج.  اخي   اللغة 

ي القائمة عند ضغطك عىل                           حينئذ: 
 د.  اذا لم تجد اللغة ف 

جمة االلية                                         ز. اضغط عىل الي 

 و. اخي  اللغة                                   

 

 

 خطة المدارس الثانوية و المتوسطة 

سبتمبر, كما تم االعالن عنه   28يسعدنا ان نكون قادرين على تقديم هذا التحديث في وقت اقرب من االسبوع الذي يبدءا في 

سابقا. شكرا لطالبنا في المرحلة الثانوية و المتوسطة وعائالتنا على صبركم. يوجد في المدارس الثانوية و المتوسطة عدد  

مباني اكبر, لذلك يستغرق االمر وقتا طويال في تغيير الخطط و تنفيذها.  اكبر من الطالب و غالبا ما تكون ال  

  3ستعود المدارس المتوسطة التابعة الدارة بودر التلعيمية و المدارس الثانوية الشاملة االربع الى التعمل المباشر في نموذج 

لصف السادس و التاسع. ستكون جميع  اكتوبر ايام انتقالية مباشرة لطالب ا 20و   19اكتوبر. سيكون   19المذدوج في 

اكتوبر.   21للتعليم المباشر في  3اكتوبر, و ستبدءا المرحلة الدارسية  20و   19الصفوف االخرى في التعلم عن بعد يومي    
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للتعلم المذدوج, سيبدو الجدول االسبوعي كما يلي لطالب المرحلة الثانوية في جميع مستويات الصفوف   3في نموذج المرحلة  

(:  12-6من الصف )  

  االثنين  الثالثاء  االربعاء الخميس الجمعة
يوم تعاون 

جميع  –المعملين 
الطالب في التعلم  

 عن بعد 

طالب المجموعة 

B    

 يوم كامل تعلم 
شر مبا  

طالب المجموعة 

A    

 يوم كامل تعلم 
 مباشر 

طالب المجموعة 

B    

 يوم كامل تعلم 
 مباشر 

طالب المجموعة 

A    

 يوم كامل تعلم 
 مباشر 

 المرحلة 
3 

 

 مدارس ادارة بودر التعليمية البديلة 

ي )                                                                                                          
ي المرحلة             *   ستبدءا مدرست 

( ف   

ي اكتوبر 3     
ي التعلم عن  19, حيث ستحض  المجموعة     للتعلم المبارسر ف 

بعد.  و المجموعة     ف   

ي 
ي االسبوع الذي يبدءا ف 

اكتوبر, و يمكنكم توقع تواصل اكي   19*   ستبدءا مدرسة                            التعلم المذدوج ف   

تفصيل من المدرسة.         

ويمكن للعائالت ان   3نوفمبر, في المرحلة  11في دورة الثالثة الثانوية ال               *   سيبدءا طالب مدرسة   

تواصال اكثر تفصيال من المدرسة.       

  

 الوجبات 
في ايام الدارسة المباشرة, سيكون لدى الطالب في جميع المدارس خيار تلقي وجبتي االفطار و الغداء. ستكون هناك وجبات  

الحصول على وجبة افطار ثانية غير قابلة للتلف لصباح اليوم  افطار ساخنة يتم تناولها في ذلك اليوم, و يمكن للطالب اختيار 

التالي. اعتمادا على مدرستهم, سيحصل طالب المرحلة االبتدائية اما على وجبات الطعام و يتناولونها في الكافيتريا او في 

ثانوية و المتوسطة وجبات  الخارج, او سيقوم الموظفون بتوصيل وجبات الطعام الى الفصل الدراسي. يلتقط طالب المرحلة ال

عام و ياكلون في الكافيتريا او االماكن المشتركة المخصصة او في الخارج. يمكن للطالب ايضا اختيار احضار وجبات  الط

 الغداء الخاصة بهم.  

, بفضل  18سيستمر توفي  وجبات االفطار و الغداء المجانية لجميع الطلت ) *   عاما او اقل( حت  شهر ديسمير  

يكية. برنامج السداد التابع لوزارة الزراعة االمر        

مدرسة و  18)                         ستعمل مواقع توزي    ع الوجبات التابعة الدارة بودر التعليمية                                  *   

.   30موقع خدمة متنقلة يتم فيها توزي    ع الوجبات من الحافلت( حت  يوم االربعاء الموافق       سبتمير  

اكتوبر, سيتم تقديم وجبات الطعام من   9اكتوبر الى الجمعة  1*   سيحدث انتقال في الخدمات بعد ذلك. من الخميس   

موقع مدرسة فقط. سيتم اغالق المواقع المحمولة التي تديرها ادارة 18ظهرا. بالخارج في  1صباحا حتى  11الساعة        

.  3حافالت الى الطالب في المرحلة بودر التعليمية حاليا مع انتقال سائقي ال      

ي يوم االثني   3من اجل تحقيق التوازن بي   االحتياجات عير االدارة مع االنتقال اىل المرحلة   * 
اكتوبر, ستفتح   12, ف   

ي مدارس                                                                       
ي الخارج ف 

       ادارة بودر التعليمية مواقع توزي    ع الوجبات ف 

   11سيفتحون من الساعة                                                                                                                            

ي ايام الدراسة المقررة.  1صباحا حت          
ظهرا ف   

فقط الطالب الذين يتعلمون مباشر في ذلك اليوم سيحصلون على وجبات في مدارسهم. في ايام التعلم عن بعد, يمكن    *   

للطالب الحصول على وجبات الطعام في احد مواقع توزيع المدارس الخمسة المذكورة اعاله.         

سال المزيد منها مباشرة مع تلك العائالت*   يجري العمل على خطط لتوزيع الوجبات على مدارس الجبال و سيتم ار   

Poudre Community Academy and Polaris Expeditionary Learning School 

A B 

Global Academy 

Centennial 

current meal distribution sites  

Webber Middle School, Kinard Middle School 
, Lincoln Middle School, Boltz Middle School and Eyestone Elementary 

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


اقرب وقت ممكن.         

 

 المواصالت  
لالدارة, ستنقل ادارة بودر التعليمية الطالب الذين يلزم نقلهم بموجب القانون,   21-2020تماشيا مع تخطيط العام الدارسي 

باالضافة الى العديد من الطالب الذين تقدموا بطلبات للحصول على الحافالت المدرسية و تمت الموافقة عليهم. اولئك الذين  

مسافة قريبة من مدارسهم او تقدموا الى مدارس غير مدارس احيائهم غير مؤهلين. بدءات   تقدموا بطلبات لكنهم يعيشون على

ادارة بودر التعليمية عملية تسجيل وسائل النقل في هذا العام الدراسي الن ارشادات الصحة العامة الحالية تحد بشكل كبير من  

 عدد الطالب في كل حافلة.  

ائالت بخط السير الخاص باطفالهم الموافق عليها للنقل في االسبوع الذي يبدءا في ستبدءا ادارة النقل في اخطار الع  *   

فقط, تحيث تبدءا  2الروضة و حتى الصف سبتمبر. و من المحتمل ان يبدءا التواصل مع عائالت الطالب من   28       

   5-3ها طالب في الصفوف من اكتوبر, تليها العائالت التي لدي 5في  3المرحلة  2الصفوف من الروضة الى الصف     

و طالب المرحلة الثانوية و المتوسطة.       

ستقتصر المقاعد على راكب واحد لكل مقعد. يمكن لشخصين الركوب على مقعد واحد اذا كان كال منهما من نفس   *   

المنزل, التباع ارشادات الصحة العامة.       

على متن الحافلة.  الركاب   \ *   سيتطلب تغطية الوجه لجميع السائقين   

 *  سيتم تطيهر جميع الحافالت مرتين على االقل يوميا.  

 

 الصحة و االمان
, وفقا لتوجيهات ادارة الصحة العامة بالوالية و المقاطعة 19 –سيتم وضع بروتوكوالت االدارة للحد من انتشار كوفيد 

 للمدارس. ستقوم ادارة بودر التعليمية بتحديث البروتوكوالت مع تغير االرشادات.  

نتوقع من جميع الطالب و الموظفين و العائالت اتباع جميع بروتوكوالت و ارشادات و اجراءات الصحة و السالمة   *   

في هذا العام الدراسي للحفاظ على سالمة الجميع قدر االمكان.         

قم بزيارة الموقع الخاص بالصحة و السالمة لمزيد من المعلومات    *   

حول الثالث طرق )ارتد قناعا, و انتبه الى المسافة, و اغسل يديك(, و تنظيف و تعقيم المدارس, و المزيد.         

تفشي في ادارة بودر التعليمية ستؤدي الى الحجر الصحي للفصول الدارسية و اغالق المدارس و التحول  *  نتوقع حدوث  

على االرجح دون اشعار يذكر                                          . قم بزيارة  –من التعلم عن بعد  1الى المرحلة       

معرفة المزيد حول ارشادات الوالية و المقاطعة لما يحدث عند وجود حالة  موقع االدارة                              ل     

او تفشي في ادارة بودر و مراجعة بروتوكوالت االدارة للطالب و الموظفين. يرجى العلم بان ارشادات  19 –كوفيد      

الصحة العامة الحالية تتطلب الحجر الصحي للفصل الدارسي باكمله في حالة وجود حالة ايجابية في الفصل.        
 

 المخلصة, 

ساندرا سمايزر \د  

 المدير العام الدارة بودر التعليمية 

Sandra Smyser, Ph.D.  

Health and Safety web page  

Phase 1 – Remote education 
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