
Dec. 1, 2021  

2021ديسمبر,  1  

 مجتمع ادارة بودر التعليمية االعزاء,  

. في ادارة بودر التعليميةالمستقبلية عام الدراسي افكاركم للمساعدة في تطوير تقويمات المشاركة انتم مدعون ل  

. يمكن  2022يناير  1تى ح  2021ديسمبر  1جليزية, مفتوح من متاح باللغتين االسبانية واالن,                     تبيانهذا االس

سرة في مدرستهم. للغة العربية او اللغات االخرى االتصال باخصائية االى دعم في الترجمة ي تحتاج الللعائالت الت  

تطالع  ج االسفي المشاركة. ستكون نتائ ولياء االمور واعضاء المجتمعالموظفين والطالب واالباء / و اجابة باستحن نرحب ن

بعد اغالق  في وقت ما                                                         نيةزمال جداولهور على صفحة التقاويم والللجممتاحة 

يناير. ستبيان في شهر اال  

لعام الدراسي  مالحظات المجتمع عند انشاء مسودة تقويمات افي االعتبارستاخذ ي في ادار بودر التعليمية المدرسالتقويم جنة ل

    ة المقبلة. الدراسي عوام, باالضافة الى تقاويم اال25-2024و  2023-24

منذ  . لقد ادى ذلك ة لطالبناجات التعليمييمية على االحتياة بودر التعلنة تقويم ادارجز لاثناء تطوير تقاويم العام الدراسي, ترك

 نافسة للطالباجات المتتوازن بين العديد من االهتمامات واالحتيمعقد لتحقيق العمل اللجنه الجيه فترة طويلة الى تو

اتنا. لعائالت ومجتمعوالموظفين وا  

م  ء العابدعلى سبيل المثال ,يجب ان تنظر فيها اللجنةالخيارات التي شاركين في االستبيان تقديم مالحظاتهم حول يطلب من الم

جستية نتفيذ جميع الخيارات الممكنة في  . ضع في اعتبارك انه قد يكون من المسستحيل من الناحية اللويوم العمالاسي بعد الدر

عض الحاالت.  , في بى في نفس العام الدراسيواحد او حتوقت   

يرجى مالحظة ما يلي: تقوم ال لجنة بجمع االراء فقط في هذه المرحلة النها تنشئ مسودات لتقويمات االعوام الدراسية  

المستقبلية. لم يتم اتخاذ اي قرارات, ويجب على مجلس التعليم في ادارة بودر التعليمية التصويت للموافقة على تقاويم  

 ادارة بودر التعليمية قبل اعتمادها.

على موقع ادارة بودر  يتم نشرها باالضافة الى نتائج االستبيان التي  مهور متابعة عملية التقويم اثناء تقدمها.جمكن الفراد الي

بتقديم مسودة تقاويم العام    2022بودر التعليمية في شهر ابريل  , من المقرر ان يقوم اعضاء لجنة التقويم في ادارةالتعليمية

ول االعمال  توحة للجمهور, ويتم نشر جدامفجتماعات مجلس االدارة . ايميةاالدارة في ادارة بودر التعل جلسالدراسي الى م

  .  ةقع ادارة بودر التعليميعلى مو

جزءا مهما من حصول على تعليقات متسقة ين. يعد الزم لجننة التقويم ارسال استبيان مثل هذا كل عاممن االن فصاعدا, تعت

 عملية تطوير التقويم. 

روني تد االلكرئيسة لجنة التقويم ميالني ميرزوا على البريية التقويم االتصال بلديهم اسئلة حول االستبيان او عمليمكن لمن 

ليشا بونو على البريد االلكتروني  على                                             او ا   

 

ستمرة. مشكرا لكم على دعمكم ومشاركتكم ال  

ص, باخال  

 ادارة بودر التعليمية  

Poudre School District 

This survey,  

 

Calendars and Schedules web page  

 

posted on the PSD website.  

 

mmierzwa@psdschools.org, 

 

aliciab@psdschools.org.  

 

https://www.surveymonkey.com/r/PSDCalendarSurvey
https://www.psdschools.org/your-district/calendars
https://www.psdschools.org/your-district/board-of-education/board-meetings-agendas
mailto:mmierzwa@psdschools.org
mailto:aliciab@psdschools.org

