April 27, 2021
 27ابريل2021 ,
اعزائنا مجتمع ادارة بودر التعليمية,
مع اقتراب نهاية العام الدراسي  21-2020في االفق ,نعلم ان العديد منكم قد يتسائل عن خطط ادارة بودر التعليمية للخريف .نتطلع الى افتتاح العام
الدراسي بالتعلم المباشر لجميع الطالب من الروضة الى الصف  12خمسة ايام في االسبوع واربعة ايام لرياض االطفال في االسبوع لمرحلة ماقبل
التعليم االساسي .لقد راينا مباشرة فوائد عودة الطالب والمعلمين والموظفين معا في المدرسة ومازلنا نعتقد ان هذا هو االفضل لالطفال .على الرعم من
اختالف بعض جوانب المدرسة بسبب البروتوكوالت الصحية ,فقد ظل الكثير على حاله :االبتسامات والضحك ,والروابط العميقة ,والمحادثات والتعلم,
ودعم الموظفين للطالب والعائالت.
يواصل مدير ادارة الصحة والبيئة في مقاطعة الريمر ) (LCDHEتوم جونزاليس ,دعم التعلم المباشر ,قائال ان الطالب هم الكثر امانا في المدرسة
حيث توجد بروتوكوالت صحية متسقة لتقليل انتشار كوفيد –  .19يتم تعزيز هذا الشعور من خالل االعداد المتزايدة من البالغين والمراهقين المؤهلين
الذين يتم تطعيمهم ,وهي خطوة يتوقع مسؤولو الصحة انها ستقلل من الحاالت في مقاطعة الريمر.
من المحتمل ان يثير هذا التحديث العديد من االسئلة ,والتي ال يمكننا االجابة على بعضها قبل بذل المزيد من جهود التخطيط في الربيع والصيف .ما
يلي هو ما نعرفه االن عن بعض الموضوعات الرئيسية:
تقويم اليوم االول من المدرسة\ 13 :22-2021اغسطس هو يوم انتقالي لطالب الصفين السادس والتاسع ,يبدءا جميع الطالب المدرسة يوم 16
اغسطس .التقويمات الحالية توجد على موقع االدارة من خالل الرابطon the PSD website here. .
البروتوكولات الصحية :ستواصل ادارة بودر التعليمية بروتوكولات الصحة والسلامة الحالية ,بما في ذلك الاقنعة المطلوبة ,خلال فصل
الصيف على الاقل .نتوقع ان تتغير البروتوكولات في الاشهر المقبلة ,بناء على ظروف كوفيد –  19في مقاطعة لاريمر .الامل هو ان
تصبح البروتوكولات اقل تقييدا بمرور الوقت .من المحتمل ان تستمر ادارة بودر التعليمية و ادارة الصحة والبيئة في مقاطعة لاريمر
في الاتصال بتتبع حالات كوفيد  19خلال العام الدارسي  ,21-2020مما يؤدي الى التحول الى التعليم عن بعد.
الوجبات 25 :مايو هو اخر يوم في العام الدراسي يتم فيه تقديم وجبات الطعام .سنشارك المزيد من المعلومات قريبا حول وجبات
الطعام في العام الدراسي  .22-2021نشجع ايضا العائلات على التقدم للحصول على وجبات مجانية او مخفضة السعر من خلال
الرابط هنا  , apply for free or reduced-price meals hereالحصول على الموافقة يعني مزايا اضافية لك ولمدرستك .المزيد
من المعلومات في الرابطMore info on the school meals page >> .
الحافلات :تتوقع ادارة بودر التعليمية زيادة في عدد الركاب في  22-2021مقارنة بالعام الحالي ,مع بعض القيود المحتملة بسبب
انخفاض في المسارات بسبب النقص المستمر في سائقي الحافلات .من المحتمل ان تطلب ادارة بودر التعليمية من جميع الركاب
التقديم وستشارك المزيد من المعلومات عندما تكون متاحة .مزيد من المعلومات في الرابط.

>>More info on the Transportation web page
المناهج \ االنشطة \ العاب القوى :نحن حريصون على اتاحة هذه الفرص ,ويمكنك ان تتوقع من المدارس مشاركة المزيد من التفاصيل في المستقبل
حول ما سيتم تقديمه في كل موقع .يعد توفير اماكن للطالب للتواصل والتفاعل مع بعضهم البعض امرا بالغ االهمية ,ونعتقد انه سيكون لديهم المزيد
من الفرص للقيام بها في العام المقبل ,ال سيما في العطلة ومن خالل االنشطة الخارجية االخرى.
خيار التعلم االفتراضي بنسبة  % 100لعام  :22-2021ستحل بودرجلوبال اكاديمي  Poudre Global Academy Virtualمحل ادارة بودر
االفتراضية ) , Poudre School District Virtual (PSDVالخيار الحالي  %100عبر االنترنت والذي ينتهي هذا العام الدراسي .تقدير
الطالب  PGA Virtualهو جزء من اكاديمية بودر العالمية الحالية التابعة الدارة بودر التعليمية ,والتي لديها خيار التعلم المختلط حاليا وخيار جديد
 %100عبر االنترنت .اقراء المزيد في الرابط Read more on PGA’s website >> .يجوز للعائالت التقدم حتى اليوم االول من المدرسة,
خالل فترة التقديم الثانية للمدارس االختيارية  . School of Choiceلمزيد من المعلومات ,قم بزيارة موقع على الرابط >> PGAV's website
التسجيل والخيارات للعام الدراسي 22-2021
اذا كنت ال تزال بحاجة الى التسجيل للعام الدراسي التالي ,فاليك بعض الروايط المفيدة التي تحتوي على مزيد من المعلومات حول التسجيل والمدارس
االختيارية وبعض الخيارات الثانوية.
>> General school registration info
>> Apply to Early Childhood Education
>> Kindergarten registration
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•

Earn college credit, work toward an associate’s degree or industry certification in high school >>
School of Choice second-consideration period >>
. شكرا لدعمكم التواصل.سنواصل التواصل مع مجتمع ادارة بودر التعليمية في االشهر القادمة
,باخالص
ادارة بودر التعليمية

Sincerely,
Poudre School District

