
 

تقرأ فيها كيفية ابتكار أساليب التعلم، أيضا في هذا اإلصدار، تعاطف   -النشرة الدورية -جديد إدارة بودر التعليمية اليوم
 اإلدارة مع االحداث كبيرها وصغيرها، التسجيل للروضة، واالحتفال بيوم مارتن لوثر كينج 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 جديد إدارة بودر التعليمية اليوم 
 

 ٢٠٢٢يناير  ٦الدورية إلدارة بودر التعليمية/ الخميس النشرة 
 

 لخدمات الترجمة، برجاء التواصل مع المشرف االجتماعي.  
 

 
 

 



 التعليم عن طريق المحاكاة العملية يبدأ هنا 
 

االبداع في التعلم يكون عندما يبدأ الطالب في استكشاف العديد من الفرص للتدريب العملي. هذا ما يؤكده ميتشيل ثايبوت، 
الطالب في مدرسة فوسيل الثانوية. اثناء فترة التدريب العملي مع نيووركس ميكانيكال استطاع ميتشيل ان يكتسب خبرة عملية  

، لحام النحاس، وكذلك العمل مع فريق عمل من الزمالء. يتعرف ميتشيل أيضا األنابيبفي مجال العمل اليدوي، من تقطيع 
 << Watch moreعلى مزيد من فرص العمل التي تؤهله لسوق العمل مستقبال. 

 
 مدة تؤهلك لاللتحاق بالجامعة خالل المرحلة الثانوية؟ هل تعلم أنك تستطيع الحصول على درجات معت

 
تستكشف وظائف العمل المختلفة مع تدريب عملي تحت إشراف صناع القرار في مجاالت الصحة، الصناعة، التكنولوجيا،  

 التعليم وغيرها؟
 

 حضور محاضرات متخصصة في مختلف المدارس الثانوية وكذلك المعامل؟
 
 

جميع الطالب العديد من الخيارات.    حيث لديالطالب تشكيل مستقبلهم،  عالتعليمية يستطيفي إدارة بودر 
فمثال يستطيع الطالب ان يختار المدرسة الثانوية التي يرغب في االلتحاق بها، وكذلك اختيار المواد  

إدارة   -لجامعي، او بمجال العملسواء كان ان تلتحق بالتعليم ا -الدراسية التي تروق له. مهما كان اختيارك
بودر التعليمية توفر لك جميع الفرص. يمكنك دراسة المعامل، او الدراسة العملية او برامج الدراسة التي  

 Explore yourوغيرها. لمزيد من المعلومات.  CTEتؤهلك لاللتحاق بالجامعة او التعليم المهني 
options >> 

 
 

جميع المدارس توفر مناهج مختلفة لتتناسب مع ميول كل طالب، ومن خاللها يستطيع الطالب اختيار ما يناسبه الي ان يستكمل  
الستعراض جميع  PSD High School Planning Guide,-2021 22شروط التخرج. برجاء االطالع على دليل الطالب 

 الفرص المتاحة للطالب في إدارة بودر التعليمية. 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 

 يناير ٢١آخر موعد لتقديم طلبات االلتحاق بالمدارس الغير تابعة لسكن الطالب 
 

يمكنكم االطالع   ظهرا، ٢٠٢٢يناير  ٢١وموعد التقديم يوم  الطالب، التقديم لاللتحاق بمدرسة غير تابعة لسكن  علىللتعرف 
للمدارس   يلمزيد من المعلومات. برجاء زيارة الموقع اإللكترون << School Options and Choice web pageعلي

 لمزيد من المعلومات عن البرامج المختلفة.  
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MhHJiZ0DSMo
https://www.psdschools.org/CTE
https://www.psdschools.org/CTE
https://www.psdschools.org/academics/high-school-planning-guide
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice


 
 التفوق الدراسي يبدأ االن! رياض األطفال في إدارة بودر التعليمية 

 
 أكتوبر ١سنوات في او قبل  ٥لغون من العمر للطالب البا

 يوم دراسي كامل، األسبوع بأكمله، بدون مصروفات. 
 التقديم للمدرسة التابعة للسكن او التقديم لمدرسة اخري غير تابعة لسكن الطالب

 )الفرز األول للطلبات( ٢٠٢٢يناير  ٢١آخر موعد لتلقي الطلبات 
 www.psdschools.orgالموقع  علىالمدارس المختلفة التابعة لإلدارة  علىيمكنكم التعرف 

 يمنكم معرفة األيام المفتوحة لكل مدرسة من خالل زيارة موقعها االلكتروني
 يناير:   ٢٠-يناير ٣سجل اونالين من 

www.psdschools.org/kinder 
 
 

http://www.psdschools.org/kinder


 
المعنى الحقيقي للشعور باآلخرين والتفاعل معهم: في خضم الظروف العصيبة من حرائق، وغيرها تظهر  

 إدارة بودر التعليمية تعاونها وحرصها على اآلخرين 
 

ان تعلو فوق سماء بيت في جنوب شرق فورت كولينز وتراها فاليري امبري التي  يبدو المشهد وكأنه غير حقيقي، السنة النير 
 اندلعت النيران في غرفة نومها بسبب شمعة. استطاع رجال اإلطفاء اخمادها في الوقت المناسب.  

سنوات،    ١٠سنوات، كايدن امبري دافي  ٧في مساء هذا اليوم في أكتوبر الماضي، امبري وثالثة من اطفالها: كايان امبري 
سنة، كانوا قد انتهوا من أعمالهم المنزلية، ويشاهدون واحدا من أفالم ديزني، ويجلسون سويا حول   ١٤امبري دافي  وناتاليا

 مائدة الطعام. عندئذ سمعوا دوي صفارات انذار الحريق.  
هناك خطر بالفعل، وجدت حريقا  كان  إذاولكن بعد ما ذهبت لتتفحص ما  ،بالخطأفي البداية ظنت امبري ان الصفارات بدأت 

 Readبالغرفة. حاول ابنها مساعدتها باستخدام طفاية الحريق. ولكن عندما رأت زجاج النافذة ينكسر عرفت انها انقذت. 
more >> 

 
 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

https://www.psdschools.org/node/1998
https://www.psdschools.org/node/1998


 
 

 ذا الطابع الملكي بمدرسة تراوت االبتدائية  لاالحتفا
 

ير، الطالبة بالصف الرابع االبتدائي باالحتفال ذا الطابع الملكي من القرون الوسطى منذ حوالي عامين وذلك  طالما حلمت كل
 . قامت والدة كلير بتفصيل ثياب المهرجين وكذلك ثياب الملكة لالحتفال المهيب.  ٢٠١٩بعد تجربة اختها في عام  

 
اع المدرسين في تزيين الفصول. استمتعت كلير كذلك باأللعاب  أعربت كلير عن اعجابها الشديد بأزياء زمالءها وكذلك ابد

 والمسابقات التي كانت في االحتفالية.  
عام تقريبا، العام الوحيد الذي تم الغاء هذه االحتفاليات فيه كان العام الماضي حيث ظروف    ٢٣منذ بدأت مراسم هذه االحتفالية 

. في منصف شهر نوفمبر من كل عام، يقوم طالب مدرسة تراوت بدراسة العصور الوسطي وأوروبا، وبعد ١٩-وباء كوفيد
 << Read moreالحتفالية. االنتهاء من دراسة هذه الوحدة واالختبار بها، يقوم الطالب بهذه ا

 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

https://www.psdschools.org/news/traut-medieval-festival


 
 
 

 يناير  ١٧كولورادو والية  االحتفال بيوم مارتن لوثر كينج مشاركة مع جامعة 
 

 .  مع جامعة والية كولورادو وآخين من شرائح المجتمع المختلفة لالحتفال بيوم مارتن لوثر كينج تشترك إدارة بودر التعليمية
 << Get involvedيمكنكم مشاركة االحتفال عن طريق 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
PSD COVID-19 protocol updates are available on our Health and Safety web pages. 
Visit the PSD vaccine webpage to find a CDPHE mobile vaccine clinic near you. 
 

Calendar 

Transportation 

School Meals 

Health & Safety 

Tech Support 

http://lsc.colostate.edu/involvement/campus-activities/dr-martin-luther-king-jr-march-celebration/
https://www.psdschools.org/your-district/calendars
https://www.psdschools.org/your-district/calendars
https://www.psdschools.org/your-district/calendars
https://www.psdschools.org/COVID19-vaccines
https://www.psdschools.org/your-district/calendars
https://www.psdschools.org/your-district/calendars
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/Family-TechSupport

