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,  مجتمع ادارة بودر التعليميةاعزائنا   

 

ع الى افتتاح العام  ط ادارة بودر التعليمية للخريف. نتطلئل عن خطكم قد يتسافي االفق, نعلم ان العديد من 21-2020راب نهاية العام الدراسي مع اقت
قبل  في االسبوع لمرحلة ما فالام لرياض االطخمسة ايام في االسبوع واربعة اي  12جميع الطالب من الروضة الى الصف لالدراسي بالتعلم المباشر 

درسة ومازلنا نعتقد ان هذا هو االفضل لالطفال. على الرعم من  وظفين معا في المفوائد عودة الطالب والمعلمين والمراينا مباشرة  د التعليم االساسي. لق
, والمحادثات والتعلم,  وابط العميقةضحك, والرات وال : االبتسامهير على حالة, فقد ظل الكثة بسبب البروتوكوالت الصحيجوانب المدرس ض عف بتال اخ

الت.  ن للطالب والعائودعم الموظفي  
 

الطالب هم الكثر امانا في المدرسة  دعم التعلم المباشر, قائال ان جونزاليس, توم                   ر ادارة الصحة والبيئة في مقاطعة الريمرييواصل مد 
قين المؤهلين  ة من البالغين والمراهتزايد ل االعداد الم يتم تعزيز هذا الشعور من خال .19 –ل انتشار كوفيد  قليمتسقة لتحيث توجد بروتوكوالت صحية 

الحاالت في مقاطعة الريمر.   وة يتوقع مسؤولو الصحة انها ستقلل منوهي خطالذين يتم تطعيمهم,   

 

 

ل المزيد من جهود التخطيط في الربيع والصيف. ما  بذ , والتي ال يمكننا االجابة على بعضها قبل حديث العديد من االسئلةمن المحتمل ان يثير هذا الت
ئيسية:  عات الريلي هو ما نعرفه االن عن بعض الموضو  

 
  16س والتاسع, يبدءا جميع الطالب المدرسة يوم  سادن ال اغسطس هو يوم انتقالي لطالب الصفي 13 :22-2120\اليوم االول من المدرسةويم تق

   من خالل الرابط. االدارة  ية توجد على موقعاغسطس. التقويمات الحال 

 

ل فصل  خلانعة المطلوبة, والسلامة الحالية, بما في ذلك الاق ستواصل ادارة بودر التعليمية بروتوكولات الصحة البروتوكولات الصحية:

في مقاطعة لاريمر. الامل هو ان   19 –د  تتغير البروتوكولات في الاشهر المقبلة, بناء على ظروف كوفي  الصيف على الاقل. نتوقع ان

دارة الصحة والبيئة في مقاطعة لاريمر  ية و اادارة بودر التعليم  تستمرتقييدا بمرور الوقت. من المحتمل ان ل تصبح البروتوكولات اق

.  بعديم عن  ي الى التحول الى التعليؤدما , م21-2020خلال العام الدارسي  19ي الاتصال بتتبع حالات كوفيد ف  

 

جبات  د من المعلومات قريبا حول وزي مايو هو اخر يوم في العام الدراسي يتم فيه تقديم وجبات الطعام. سنشارك الم 25لوجبات: ا

. نشجع ايضا العائلات على التقدم للحصول على وجبات مجانية او مخفضة السعر من خلال  22- 2021عام في العام الدراسي الط

د  مزياضافية لك ولمدرستك. ال مزاياالحصول على الموافقة يعني  ,                         الرابط هنا                                                      

   .من المعلومات في الرابط

 

د المحتملة بسبب  حالي, مع بعض القيو مقارنة بالعام ال  22-2021اب في تتوقع ادارة بودر التعليمية زيادة في عدد الركالحافلات: 

من جميع الركاب  ية تعليمفلات. من المحتمل ان تطلب ادارة بودر اللحاض في المسارات بسبب النقص المستمر في سائقي اانخفا

ت في الرابط.  زيد من المعلوما. مالتقديم وستشارك المزيد من المعلومات عندما تكون متاحة  

More info on the Transportation web page>>  

 

فاصيل في المستقبل  مشاركة المزيد من الت دارسص, ويمكنك ان تتوقع من المى اتاحة هذه الفرصون علنحن حريالعاب القوى:   \ة االنشط  \المناهج 
يكون لديهم المزيد  نعتقد انه سهمية, وعض امرا بالغ اال ب للتواصل والتفاعل مع بعضهم الب. يعد توفير اماكن للطالمه في كل موقعحول ما سيتم تقدي

.  شطة الخارجية االخرىل االن ص للقيام بها في العام المقبل, ال سيما في العطلة ومن خالمن الفر  
 

ة بودر  محل ادارمي                                                     جلوبال اكاديبودرحل ت : س22-2021% لعام  100نسبة  فتراضي بخيار التعلم اال 
تقدير  تهي هذا العام الدراسي.  % عبر االنترنت والذي ين 100, الخيار الحالي                                                             االفتراضية  

خيار جديد  و تلط حالياالتعلم المخوالتي لديها خيار ية, عليم در التمية الحالية التابعة الدارة بوعالب                    هو جزء من اكاديمية بودر الالطال
يجوز للعائالت التقدم حتى اليوم االول من المدرسة,                           رابط.                                في الالمزيد   االنترنت. اقراء % عبر  100

الرابط على  , قم بزيارة موقعمعلومات. لمزيد من ال                             يةترة التقديم الثانية للمدارس االختيارخالل ف  

 

 

   22-2021التسجيل والخيارات للعام الدراسي  

المدارس  جيل و س ة التي تحتوي على مزيد من المعلومات حول التروايط المفيدعض اللي, فاليك با جة الى التسجيل للعام الدراسي التاذا كنت ال تزال بحا 
وية.  بعض الخيارات الثاناالختيارية و  

 

• General school registration info >>  

• Apply to Early Childhood Education >>  

• Kindergarten registration >>  

 (LCDHE)  

 

on the PSD website here.   

 

apply for free or reduced-price meals here 

 More info on the school meals page >>  

 

Poudre Global Academy Virtual  

 Poudre School District Virtual (PSDV)  

 PGA Virtual  

 Read more on PGA’s website >>   

 School of Choice  

 
PGAV's website >>  

 

https://www.psdschools.org/programs-services/transportation
https://www.psdschools.org/schools/school-registration
https://www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education
http://www.psdschools.org/kinder
https://www.psdschools.org/your-district/calendars
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals/free-and-reduced-meals
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
https://www.psdschools.org/news/PGAV-new-option
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
https://bit.ly/pgainfo


• Earn college credit, work toward an associate’s degree or industry certification in high school >>   

• School of Choice second-consideration period >>  
 

دعمكم التواصل.  . شكرا لقادمةودر التعليمية في االشهر السنواصل التواصل مع مجتمع ادارة ب  
 

 باخالص,  
عليمية بودر الت ادارة  

  
Sincerely,   

 

Poudre School District   

 

https://sites.google.com/psdschools.org/cte/high-school
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice

