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 اعزائنا موظفي و عائالت ادارة بودر التعليمية, 

ف   ر ستتقاعد من منصبها كمشر ن ن ان الدكتورة ساندرا سمي  ي ادارة بودر التعليمية يوم االثني 
كما تعلم, اعلن مجلس التعليم فن

رة, و من المهم  عام الدارة بودر التعليمة. نحن نعلم ان هذا نوع من االخبار قد يولد العديد من االسئلة من مجمتع االدا

  . ف التالي
ي خدمة طالبنا و عائالتنا عندما نبدءا عملية اختيار المشر

 الصحاب المصلحة لدينا ان يعلموا اننا سنستمر فن

ن ليصبح   ي اقرب وقت ممكن و يبدءا بحثا عىل مستوي الدولة لتحديداحد المرشحي 
فا مؤقتا فن ن مجلس التعليم مشر سيعي 

ف العام القادم الدارة ب ف المؤقت, سيقود االدارة المساعالمشر ن المشر ت و  ودر التعليمية. و ال ان يتم تعيي  دان د. تود المير

 سكوت نيلسن. 

ي اختيار القائد االعىل  
يمكنك ان تتوقع تواصال منتظما اثناء مرورنا خالل هذا االنتقال و بشان الفرص لتقديم مدخالت فن

ف العام الجديد الدارة  هو التاري    خ الذي    2021يوليو  1التالي الدارة بودر التعليمية.  ن المشر يستهدفه مجلس االدارة لتعيي 

ي مكانه.  
 بودر التعليمية فن

ن و العائالت و المجتمع و مواصلة   ن و الموظفي  ن تجاه المعلمي  مي  ن بالنظر ال هذه االجراءات, اردنا ان نقول اننا نظل ملي 

ئ بخصوص هذا الوعد, و سنواصل الوفاء به  ي "تعليم كل طفل......كل يوم". لم يتغي  شي 
حي  وسط   – مهمتنا دون انقطاع فن

ي 
ئ اخر قد يات  ي طريقنا.  الجائحة العالمية و اي شي 

  فن

ة االنتقالية   لقد حققنا معا اشياء رائعة لطالبنا عىل مدار عقود و نحن عىل ثقة من اننا سنواصل هذا التقليد خالل هذه الفي 

ي الخريف المقبل. 
ف الجديد لدينا فن  و مع المشر

ي جعل ذلك حقيقة واقعية. معا نحن ادارة بودر التعليمية.  
 شكرا لكم عىل دوركم فن

 

 باخالص,

 

 Christophe Febvre 

بودر التعليمية جنة التعليم في ادارةرئيس ل  
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