
في  ايضا  –"                          االولي من قم بالعمل او " الحلقة  –االخبارية لمجتمعكم النشرة  –ادارة بودر التعليمية االن 

فبراير, قصص عن موظفينا المذهلين  21يف في : حدث التوظهذا العدد  

 

 
 

التعليمية االنادارة بودر   

2022فبراير,  17| الخميس النشرة االخبارية لمجتمع مدارس ادارة بودر التعليمية   

جمة اسئلتكم, يرجى االتصال باخصائية االسرة  لتر  

 

 

جعل ادارة بودر التعليمية رائعةخلف الكواليس: العمل المطلوب ل  
التوقف ت, الطرق على االطارات, فحص االضواء, اشارات فحص الزي

 واجراس التنبيه.

ي كينجسليتعلم المشرف العام براين في هذه الحلقة االولى من قم بالعمل, 

مافيرا جونزاليس وعملها كمشغلة حافالت في ادارة بودر المزيد عن بري

عه خالل فحص ماقبل الرحلة.  التعليمية حيث تمشي م  

سة, واالخير بعد انتهاء اليوم شخص يراه االطفال قبل المدرنظرا الن اول 

مستقلين للحافلة  الب التكون جونزاليس عالقات فردية لتشجيع الطالدراسي, 

.  المدرسية  

, او لعبة ستاتي قريبا,  صل عليهاحتي في تقديراته الاحد متعثر قالت:" لقد اعطونا نظرة ثاقبة حول ما يمرون به". "سواء كان 

احوالهم." كيف و ا  

قبلة. المرحلة  جيدة للمور في حالة كينجسلي ينظران تحت غطاء المحرك للتاكد من ان االشاهد جونزاليس و  

لوقت العمحان  – االضواء والكامير والحركة  

Doin' the Work  

 

ادارة بودر التعليمية 

 االن



 Watch "Doin' the Work," a new PSD video series available on YouTube >> 

 

 

 

غرةظيفة شا و 100فبراير لملء اكثر من  21يف في ضيف ادارة بودر التعليمية حدث التوظتست   
فبراير في مدرسة فورت   21ظهرا يوم االثنين  12صباحا حتى  9ستضيف ادارة بودر التعليمية حدث توظيف من الساعة ست

عمال  سائقي حافالت/ مساعدين وعمال نظافة و . التعيين االن:                                              ,       كولينز الثانوية
  جل من خالل الرابط. تعلم المزيد وس جميع التدريبات مجانا ومدفوعة االجر.يتم توفير تغذية الطفل. 

Learn more and register >> 
 

 

اعضاء   ظافة,, عمال نمساعدين نعين االن: سائقي حافالت/

 فريق تغذية الطفل  

3400 Lambkin Way in Fort Collins. 

https://youtu.be/5xCLtVIAVOQ
https://www.psdschools.org/news/hiring-event-Feb21


 

                            زرياضية في مدرسة كروزمالء يتاملون في معلم التربية الال د:عقود في طور االعدا
  ب من احد الوالدين يعفي طالبا قديما من حصة التربية الرياضيةخطا ت وود, معلم مدرسة كروز االبتدائية, لديهال يزال سكو

ستطيع نسيانها.  النها احدى الحصص التي ال ي  

ت علبة عصير البرتقال المركز , جيل باريال, في الصف الخامس عندما سقطبتدائية االنيرة مدرسة تيمنث االكانت مديرة مد

صة التربية الرياضية في مدرسة كروز بسبب اصبتها.  ح. لم تستطع المشاركة في من الفريزر على اصبع قدما  

  ةواحد تكان  هاالن  ه المذكرةاحتفظ بهذ رني انهب:" لقد اخها الذي تحول الى زميلذكرياتها حول معلم قات باريال, وهي تشارك

الل الرابط. د من خزيالمر على االطالق". من افضل مذكرات االعذا  

Read more >> 

 

https://www.psdschools.org/news/Kruse-PE-teacher-Wood


 
 

خدمة الراكبين من الطالبجة في الطالب البهلة تشارك  سائقة حافنت رحلة ممتعة": "لقد كا  
قة حافلة في ادارة بودر التعليمية لفترة طويلة, وحيدة في عطلة عيد الشكر قبل بضع سنوات كانت كارين سيمبسون, وهي سائ 

حتفاالتهم.  طالبها لالنضمام اليهم في اعندما دعتها عائلة احد   

سيمبسون:" الناس لطفاء وطيبون للغاية". "عندما بل وتناولت معهم العشاء. قالت صعدت الى الجيمبسون بدعوتهم, وتشرفت س

." كى صحبتك وتحافظ عل, فان العائالت تتحدث مععند محطة للحافالت او تنتظر طفال اخر متاخراف تتوق  

لمزيد في الرابط.  جعلك تشعر بالرضا. اوي وشاركت سيمبسون, كونك سائق حافلة او امر مجزي  

Read more >> 

 

 

 

هل تكون ملكي؟            
ت واقالم الرصاص والفقاعات  بطاقافبراير بال 14الت يوم الحب في بتدائية بحفيستمتع اطفال الروضة في مدرسة جونسون اال

ط. . متابعة المزيد في الرابوالمزيد  

Share your photos on Facebook >> 
 

 

 

 

 

 

https://www.psdschools.org/news/bus-driver-joys-serving-community
https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict/


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   النتيجة المدرسية   

Transportation الحافالت 

School Meals   الوجبات المدرسة  

Health & Safety   الصحة والسالمة 

Tech Support   الدعم التكنولوجي  

 

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/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

