
ESSER III community engagement  

شاركة المجتمع م  

 ساعد ادارة بودر التعليمية في دعم الطالب بتمويل كوفيد 

لوباء لمواصلة  ودر التعليمية الى الحصول على مدخالت المجتمع حول كيفية انفاق االموال الفيدرالية لالستجابة لتسعى ادارة ب

ارس االبتدائية ئة للمدغاثة الطارصندوق االتطوير الميزانية الستخدام دوالرات . تقوم االدارة بب والموظفيندعم الطال

. عند  1202لعام           قانون خطة االنقاذ االمريكية , بموجب المريكية                    ة االنقاذ اوية لخطوالمتوسطة والثان

مليون دوالر من اموال                       15.5, ستستخدم ادارة بودر التعليمية في الميزانية حوالي  فقة على الميزانيةالموا

طالب. جائحة فيروس كورونا على الثير دة في الحفاظ على التشغيل االمن للمدارس ومعالجة تاللمساع  

 

ني مشاركة افكاري؟ كيف يمكن  

في الرابط.  جليزية واالسبانيةستطالع قصير متاحا باللغتين االناكمل ا|  تطالعاس  

• https://www.surveymonkey.com/r/PoudreSchoolDistrictESSERIII2021   

 covidfunds@psdschools.org  البريد االلكتروني | ارسل مقترحاتك على البريد االلكتروني 

: ات التاليةتالية في االوق من خالل الروابط ال ى افتراضي منتديات افتراضية | حضور منتد   

• 8 to 9 a.m., July 14 via Zoom: 

https://zoom.us/j/94971506370?pwd=MUN6RHRNVnNEYlZOVDlROWlSeXB5UT09 

• 7 to 8 p.m., July 20 via Zoom: 

https://zoom.us/j/98803611919?pwd=MVk5aXZQS04vUjdUaGUyQzhEd0lmZz09 

 

يف ستستخدم ادارة بودر التعليمية مالحظاتي؟ ك  

لنحو الذي تحدده الحكومة الفيدرالية  , على ا ح بهاسيتم تقييم جميع المدخالت من خالل عدسة التكاليف المسمو            

, نظرا الن  . باالضافة الى ذلك                                                         ووزارة التعليم في كولورادو            

ستمرة المماثلةب او التكاليف المالنظر في الزيادات في الروات , فلن يتمفعة الواحدةة الدمن طبيعاالموال ذات            

االخرى.             

بودر التعليمية للمراجعة في اغسطس.  ها ادارةسيتم استخدام المدخالت لتطوير خطة تمويل ستقدم           

ودر التعليمية التمويل اذا تمت الموافقة على الخطة.  ستتلقى ادارة ب           
 

ى االن؟  دارة بودر التعليمية اموال كوفيد حتفي ماذا انفقت ا  

ستمرار  للصحة والسالمة, و اية ستخدام الدوالرات الفيدرالادارة بودر التعليمية االولوية العطت , اباءال فترة الوطو

  العقلية.  \جتماعية والنفسية فقد التعلم, ودعم الصحة اال , والعمليات

صر: ثال ال الحيل المتتضمن امثلة االنفاق السابق على سب  

القفازات, المرشات و مواد التنظيف. محطات   والعباءات والدروع    –صية لحماية الشخامعدات   زمات كوفيد:مستل           

(ARP ESSER) (ARP) 

ARP ESSER 
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ات التباعد االجتماعي, فواصل زجاج شبكي معقم اليدين, عالم            

زة االيباد ونقاط اتصال . اجهزة الكمبيوتر المحمولة و اجهمراكز دعم التعلم عن بعد للطالب خدمات التعلم عن بعد:            

ولوحات المفاتيح والميكروفونات  سماعات الراس وكاميراتالخدمات ونترنت واال            

, موظفو نقل وتغذية 2021- 2020ي  فرة % لالدا100, الخيار عبر االنترنت بنسبة             :      اتبروال            

ن بدالء مخصصين في المبنى علمياالت الطوارئ, ماالطفال الذين اداروا مواقع التغذية في ح            

ن التعلم: مدرسة صيفية مجانية في المدرسة الثانوية لجميع الطالب. التدريس الفردي و فقدا صيفي لتدخل الال            

الصيفية                   ع برامج وسي, تالمخيمات الصيفية للطالب            

   \اثناء االنزال  , مرافبة حركة المرور: تدريب الموظفين حول كوفيد. خدمات تتبع االختالطاشكال الدعم االخرى          

بطالبةاالستالم, زيادة تكاليف التخرج. الناهج وخدمات عبر االنترنت, زيادة تكاليف ال            

طالب الممول.  دة من ادارة بودر التعليمية بناءا على عدد الظة: يتم تخصيص جزء من التمويل للمدارس المستقلة المعتممالح

علم. جاتها المتعلقة بفيروس كورونا وفقدات التعالجت اجتياحددت المدارس المستقلة و  
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