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 اعزائنا عائالت ادارة بودر التعليمية, 
  
ي  
مرحبا بعودتكم. اتمنى ان تكونوا انتم وعائالتكم قد حصلتم عىل عطلة شتوية مريحة و امنة. بغض النظر عن الظروف الن 

, من الجيد دائما التواصل مع العائلة و االصدقاء خالل العطالت و   واجهناها خالل االشهر الخمس االوىل من العام الدراسي
 االحتفال بتقاليدنا بطريقة ما.  

. ان ا ي من العام الدراسي
لغرض من هذه الرسالة هو تزويدكم باحدث المعلومات عندما نبدءا النصف الثانى  

يظل طلاب فصول   في حينفبراير لطلاب المرحلة الثانوية و المتوسطة.  \سابدءا باهم التفاصيل اولا. قمنا بتعديل جدولنا لشهر يناير 

جداولنا  يناير, تم تغيير  19في ادارة بودر في الموعد المحدد لاستئناف التعلم المباشر يوم الثلاثاء رياض الاطفال و المدارس الابتدائية 

الحالات,  للسماح للطلاب في المرحلة الثانوية و المتوسطة ببدء التعلم المباشر في وقت اقرب مما تم الاعلان عنه سابقا, و في بعض 

لعدة ايام في الاسبوع. بالاضافة الى ذلك. حددنا تواريخ مستقبلية لطلاب الثانوي و المتوسط لبدء التعلم المباشر, خمسة ايام في  

 الاسبوع.  
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. 12 – بقية مدارس االدارة لجميع الصفوف من الروضة سوف تتبع مدرسة بوالريس *   
بالتواصل مع عائالتهم و طالبهم.    ستقوم اكاديمية بودري, و سينتينيال, و اكاديمية بودري المجتمعية*   

_____________________________________________________________________________  
ي تم جمعها طوال الخريف اثناء    19 – بعد تقييم بيانات كوفيد 

ي مقاطعة الريمر و البيانات الخاصة بادارة بورد التعليمية الن 
فى

ي التعلم المباشر لجميع طالب 
ي قدما فى

ي المدرسة, قررنا المضى
ادارة بودر التعليمية. تشير بيانات االدارة و  وجود الطالب فى

ها من المصادر ذات السعة الطيبة اىل وجود حد ادنى  اوح    19 – النتشار كوفيد  غير ي المدارس, خاصة للطالب الذين تي 
فى

ى  ي الفصل, و ال يستحقون اقل من افضل  عاما.  14و  5اعمارهم بير
ينمو الطالب اكير عندما يكونون مع معلميهم و زمائهم فى

 فرصة للنجاح, اكاديميا و اجتماعيا و نفسيا.   
ي المدارس االبتدائية, يتم تجميع  يمثل التعلم المباشر تحديات تتعلق بالسالمة تخ

تلف باختالف مستوى المدرسة. فى
وري االنتقال اىل التعلم عن بعد بسبب حاال  ت الطالب بشكل عام حسب غرف الدراسة الخاصة بهم. عندما يكون من الضى

, يمكن ان يقتض التحول عىل فصل دراسي او مجموعة اصغر من الطالب. 19 –كوفيد    
ي اليوم و يتواجدون حول المزيد من االشخاص عىل مدار اليوم.  

طالب المرحلة الثانوية و المتوسطة لديهم فصول متعددة فى
ي التعلم عن بعد لمجموعات اكير من طالب المدارس الثانوية

ي   نتيجة لذلك ستالحظ تحوالت فى
و المتوسطة الذين فى

.  19  –يكونون عىل اتصال وثيق بحالة اجابية لكوفيد   

ام قيد التنفيذ   ى ى هذا االلي  ى اولوية عالية. سي  , تظل سالمة الطالب و الموظفير بغض النظر عن مستوى الصف الدارسي
اقب بياناتنا و نعالج برسعة 19  –وفيد اتنا لتحويل الطالب اىل التعلم عن بعد استجابة لحاالت كعندما نتخذ قرار  . سيى

% 1بنسبة المواقف عالية المخاطر, قد تشمل االجراءات االغالق المؤقت للمدارس الفردية عندما تكون معدالت االيجابية 
. عىل الرغم من انه ستكون هناك تحوالت اىل التعلم عن بعد, فاننا نفتح مدارسنا للتعلم المباشر بنية ابقا ئها مفتوحة  او اكير

ي عام 
. نحن نشير اىل االمام فى .  2021لبقية العام الدراسي  

ي مقاطعة الريمر :  19 –اختبار كوفيد 
, ستقدم ادارة بودر التعليمية اختبارات                  بالتعاون مع ادارة الصحة و البيئة فى

ى و الطالب الذين يعانون من اعراض كوفيد بحلول  امن ذلك مع عودة ال  19للموظفير ى طالب اىل المدرسة.  يناير تقريبا, ليي 
 سوف نشارك المزيد من المعلومات عند توافرها.  

ي توزي    ع لقاحات كوفيد اللقاحات:  
و لديها خطة                                   19 –تتحكم الدولة, و ليس ادارة بودر التعليمية, فى

ي مجال الرعاية الصحية االكير خطورة من فئة متدرجة بناء عىل مست
, و يستبعهم             وى الخطر. يتلق  العاملون فى

ي فئة
ي .              االفراد فى

ي كولورادو انه سيتم  , قالت اد                                                يناير  5 اعالن فى
ارة الصحة والبيئة فى

ي الفئ
عاما و ما   70ة             العليا )عمال الرعاية الصحية ذوو الخطورة المتوسطة, االشخاص تخصيص اللقاحات الولئك فى

اير. بعد هذه المجموعات, تقدر                ان مقدمي الخدمات سيكونون م ستعدين فوق( من منتصف يناير اىل اواخر فير
ي رعاية االطفال, لتطعيم الفئة             االقل

ى فى ى و العاملير ي ذلك المعلمير
ي الخطوط االمامية, بما فى

ى فى ى االساسيير , و العاملير
ارير.  ي نهاية شهر فير

, لذلك  ادارة الصحة و البيئة               مع ادارة بودر التعليمية  تعملسو من المحتمل ان يبدءا ذلك فى
  نحن عىل استعداد للذهاب بمجرد توفير اللقاحات لنا.    
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  روكي ماوتن, بودري, فوسيل ريدج, فروت كولينز * 
نين الى الخميس, الجمعة عطلة االطفال من االثلمرحلة رياض  4المرحلة  **   

https://covid19.colorado.gov/vaccine
https://drive.google.com/file/d/1v09OIZYXRQCeSDgZ5DLtk6Qbtg_U1eEN/view
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety


ي اتباع بروتوكوالتنا الصحية الصحة و السالمة:  
.              عند عودتهم, من المتوقع ان يستمر الطالب و الموظفون فى

اقدام من المسافات لن تكون ممكنة دائما   6حد االقض و نمارس الثالث طرق, و لكن سنعمل عىل زيادة المسافة اىل ال 
بسبب قيود المساحات المتاحة مع حضور المزيد من الطالب معظم الوقت. ستتوافق ادارة بودر التعليمية مع ارشادات  

المحدثة الخاصة بادارة الصحة و البيئة                عندما                                                                    العودة اىل التعلم 
(. هذه تحل محل  19  –العراض المرض ) و ليس حالة كوفيد يعود الموظفون و الطالب اىل العمل و المدرسة بعد تعرضهم 

وتوكوالت ا  لمرض. التكرار السابق لير  

 
ي مرحلة رياض االطفال  : 19 –بروتوكوالت كوفيد  

و االبتدائية و المتوسطة و   \ سيبدو تتبع جهات االتصال مختلفا فى
وتوكوالت ادارة بودر لكوفيد      19الثانوية. اقرءا المزيد عىل صفحة الموقع الخاصة بير

التابعة الدارة بودر عىل   19 –تتبع بيانات االدارة عىل لوحات بيانات كوفيد    
  

. سيتم نرسر خطط معلومات   الوجبات و المواصالت:  ستكون الوجبات مجانية لجميع الطالب خالل بقية العام الدراسي
. يعمل                                                               2021 - 2020التوزي    ع عىل صفحة الموقع الخاصة بالوجبات خالل 

ي اقرب وقت ممكن بما  قسم النقل برسعة العادة تصميم المسارات لجميع مستويات 
الصفوف و ستقوم باخطار العائالت فى

ي الرابط.  
 اذا كان سيتم نقل طالبهم بالحافالت. مزيد من المعلومات فى

More information >>  
  
ى و   ي تفصلنا. نحن نعتمد عىل الطالب و الموظفير

يجب عىل كل واحد منا ارتداء قناع, وغسل ايدينا و مراقبة المسافات الن 
كة لدينا. دعونا نفتح مدارسنا و نبقيها مفتوحة.    العائالت و افراد المجتمع لبناء و الحفاظ عىل ثقافة السالمة المشي 

  
.  شكرا لكم و اتمنى لكم جميعا بداية  ي

رائعة للفصل الدراسي الثانى  

  
 المخلص,  

ت   \ د تود المير  
ف العام المؤقت   المرسر

  
Todd Lambert, Ph.D.   
Interim superintendent   
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https://www.psdschools.org/programs-services/transportation
https://drive.google.com/file/d/1rBdLkPppzWDRFQOHmetvRcwollDOageq/view?usp=sharing
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
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