
 
 
 
  

بادارة بودر التعليمية: مدرسة جديدة في الجنوب الشرقي  "                                  " نقدم لكم مدرسة مامفودر االبتدائية

 تكريما الرث جيري بامفورد
  

   –" ان الارث محفور في اذهان الاخرين و القصص التي يشاركونها عنك". 

  

يسر ادارة بودر التعليمية ان تعلن ان مجلس التعليم قد صوت بالاجماع يوم الثلاثاء للموافقة على اسم  

في الجنوب الشرقي من المديية تحت الانشاء في الادارة:  المدرسة الابتدائية   
  

دارة  تم تسمية المدرسة لتكريم الراحل جيري بامفورد, مدير عام و موظف في ا

 بودر التعليمية منذ فترة طويلة.  
  

الابتدائية هي اول مدرسة يتم تسميتها في ادارة بودر التعليمية  مدرسة بامفورد

ة في مدينة تيمنث. يشار اليها , عندما افتتحت مدرسة بيتكي الابتدائي2008منذ عام  

حتى الان باسم مدرسة "المدرسة الابتدائية الجنوبية الشرقية الجديدة" التابعة 

وهي اول   2021مفورد في خريف عام لادارة بودر التعليمية, و من المقرر افتتاح با 

مدرسة من مدارس ادارة بودر التعليمية تقع في مدينة لافلاند. و هي واحدة من  

الذي وافق   2016ثلاث مدارس جديدة فيد الانشاء في ادارة بودر التعليمية وتم تمويلها من خلال سند عام  

 عليه الناخبون. 
  

 رجل التراث

  

. نشاء هو و اخته شيري و شقيقه كيفن في هاكستون, كولورادو 1946مبر ديس 10ولد جيري بامفودر في 

. حيث كان قائد كرة القدم الامريكية, وهذه مفاجاءة لالئك الذين عرفوه في حياته المهنية  

  

بدرجة البكالوريوس في علم الاجتماع. مع شهادة   1968تخرج بامفورد من جامعة ولاية كولورادو في عام  

, قام بمهمة تدريس الطلاب في مدرسة هيث  1970ن جامعة شمال كولورادو في عام تدريس كاملة م

الثانوية في جريلي حيث اكتشف حبه لطلاب المدارس المتوسطة الاقوياء الذين ظلوا ثابتين في ذهنه  

    طوال حياته. 
  

و زوجته فيكي عاما مليئا بالمغامرة في تايوان حيث عمل كمستشار في   , امضى بامفورد1974في عام 

مدرسة تابي المتوسطة. عند عودته الى جريلي, عين بامفورد نائبا لمدير مدرسة برينتوود المتوسطة و 

    اصبح في النهاية مديرا لمدرسة تشابيلو المتوسطة. 
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ولد جوزيه برين بامفورد عام 1979 و في عام 1981 انتقل جيري و فيكي و جوزيه الى جراند جانكشن, حيث  

افتتح جيري مدرسة                                      الجديدة كمديرها الجديد. انضم جوش ويليام بامفورد الى  

العائلة في عام  1986, عاد جيري وعائلته الى فرونت رينج حيث تولى رئاسة مدرسة بولتز الثانوية  

المتوسطة و المعروفة الان  )                              ( في فورت كولينز. اصبح فيما بعد المدير التنفيذي  

  .للافراد في ادارة بودر التعليمية في عام 1989.
  

مدرسة بريستون -, بدءا بامفودر مرة اخرى المهمة المرهقة و الممتعة لفتح مدرسة جديدة: 1993في عام 

سنوات في مدرسة بيستون المتوسطة الثانوية,   7المتوسطة الثانوية الان )                                 (. بعد 

ادارة بودر التعليمية المؤقت لفترة وجيزة  اصبح بامفورد مساعد مدير الادارة للمدارس الثانوية, و مدير

قبل التقاعد.   2004في عام   

حيث خدم بامانه,   –و لكن على وجه التحديد في ادارة بودر التعليمية  –ورد اسمه في اذهان وقلوب الطالب في كولورادو فحفر بام

ارثا سيستمر من خالل مدرس بامفورد االبتدائية                                  . لقد غير هذا الرجل الرائع    عاما. ترك بامفورد 14لمدة  

 حياة العديد من الطالب و الموظفين.  
  

  من هو جيري بامفودر؟ 
  

ا بعض الذكريات التالية, و التي  جلس العديد من افراد المجتمع مع الموظفين الجراء مقابلة حول تاثير بامفورد على حياتهم . شاركو
 تم تعديلها من اجل االختصار والوضوح.  

  

  مرشد
  

كان بامفورد رجلا حكيما و موجها على مر السنين. كان لدى بامفورد طريقة لجعل الجميع يشعرون  

 بالتقدير و الدعم. اي شخص قابل بامفورد تاثر به. لا يمكنك الا ان تبتسم عندما تكون حوله.  

  

 صديق 

  

كان بامفورد يشجع دائما من حوله. لقد مكن الناس من التعلم و الهم الطلاب ليكونوا افضل نسخه  

. كان لا يحكم على الاخرين و كان مستمعا جيد. و مع ذلك, فقد كان واضحا و يحول المشاكل الى  لانفسهم

بطلابه و موظفيه. و خرج عن  بساطة. كان دائما يخرج افضل ما لدي. لقد اوفى بكلمته. كان يهتم بعمق 

 طريقه لخدمة مجتمعه. 

  

 قائد

  

كان بامفورد شخصية حكيمة. لقد دعم اولئك الذين غالبا ما يتم تجاهلهم. استثمر في حياة الاخرين. لقد  

عر بانك مسموع. لقد جسد جوهر القائد السليم. اعطى كل شيء معنى وجعلك تش  

   

لتعليمية خطوات تسمية مدرسة في ادارة بودر ا  

  

,  2020يقوم مدير الادارة بتعيين لجنة تقدم توصية لتسمية موقع جديد, وفقا لسياسة الادارة. في ربيع 

توصيات بشان الاسماء من المجتمع, تم تقديم تلك التوصيات و الاسباب طلبت ادارة بودر التعليمية 

للجنه ثلاثه مقترحات لمديرة ادارة  قدمت ا –المنطقية وراءها الى اللجنة. بعد مراجعة جميع التوصيات 

ساندرا سميزر. تم رفع هذه التوصيا في النهاية الى مجلس التعليم, الذي صوت   \بودر التعليمية د

 بالموافقة على الاسم.  
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جونيور الثانوية. اليوم,  خلال مسيرته المهنية, كان بامفورد شرف ان يكون جزءا من عملية تسمية بريستون

على اسم هذا العضو المجتمعي  من المناسب ان نكرم بامفورد بتسمية المدرسة الابتدائية الجديدة 

 المستحق. 
  
  

  
 


