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ي ادارة بودر التعليمية  تاثير منح التميز ف –صحية القلوب الاستكشاف  –ك االخبارية لمجتمعالنشرة  –ية االن در التعليمادارة بو  

 

 
 

ة االنادارة بودر التعليمي  

2022مارس  3ية | الخميس رة بودر التعليملمجتمع ادا النشرة االخبارية  

سئلة, رجاء التواصل مع اخصائية االسرة في مدرستكم  يكم اكانت لد اذا  

 

 
 استكشاف قلب الصحة 

لب من خالل شريك مجتمعيطالب ادارة بودر التعليمية يتعلمون عن صحة الق   
ه الفرصة العملية تجعل تعلمهم ينبض بالحياة ويسمح لهم برؤية جميع المكونات المعقدة للقلب تراوت: " هذسا كيندال, مديرة مدرسة ت اليقال

". الحقيقي  

 

لب لجميع االعمارصائح لصحة القن  
م عاداتك من النظام الغذائي والتمارين الرياضية الى الحصول على قسط كاف من النوم كل ليلة, هناك طرق يومية بسيطة يمكنك من خاللها تعظي

من خالل الرابط.  لم للحفاظ على قلبك قويا, تع  

 

ة ادارة بودر التعليمي

  االن

Read more and view a photo gallery >> 

 

Learn more from UC Health >> 

 

https://www.psdschools.org/news/healthy-hearts
https://www.uchealth.org/extraordinary/heart-month-toolkit-2020/


 

$ في شكل منح 000,12مية اكثر ن در التعلي تمنح مؤسسة اداراة بو  
$ للمعلمين   12000منحا بقيمة                                                            ؤسسة ادارة بودر التعليمية , منحت م2020ول مرة منذ عام ال

)        (. تمنح منح التاثير  المساواة, والشمول , وعالعاملة, والصحة النفسية, ومحو االمية, والتنوعداد القوى لبرامج الفصول الدراسية المتعلقة باست

  , بما في ذلك التخرج مع الخيارات ومحوليميةدر التعج تتوافق مع اولويات ادارة بومديهم برا$ للمعلمين الذين ل 000,2ديدة التي تصل الى الج

 االمية والصحة النفسية والسالمة. 

 

 

 

لورادوومسلح في كف الضا لزيادة الوعي بالعنرت كولينز الثانوية عر ينشئ طالب مدرسة فو  
شخص  800من ديد في مكتبة المدرسة اكثر عرض الج(, يكرم ال  الثانوية )          ورت كولينز فوي بين ثالثة اندية في مدرسة من خالل تعاون ق

ومزينة بواسطة طالب مطوية   –وريغامي ديق االشاشة بمئات من صنا. تتميز ال2021دوا حياتهم في العنف المسلح في عام من كولورادو الذين فق

غير الربحي, ويهدف  عرض بالشراكة مع مشروع                                      لذكرى كل وفاة. تم انشاء الاحياءا  –وية ز الثانكولين مدرسة فورت

لرابط.  خالل ا جيع الحوار حول ثقافة السالح في كولورادو. اقراء المزيد منالغرض الى تعزيز التعاطف والشفاء وتش  

 

Poudre School District Foundation   

 DEI  

 
Read more >> 

 

FCHS 

 
The Soul Box Project,   

 Read more >> 

 

https://psdfoundation.org/
https://www.psdschools.org/news/foundation-impact-grants
https://soulboxproject.org/
https://www.psdschools.org/news/FCHS-display-gun-violence


 

 

ها ملهمة الطالب في مدرسة دن االبتدائية قصتتشارك الدكتورة / تمبل جراندين,   
عت  فا وغريبا". شجروعة ان تكون "مختلنك مبدعا وعن مدى ئية حول كو ي مدرسة دن االبتدادين مع طالب الصف الخاس فجرانبل د. تم  تحدثت

لة من الصور. ذكرت على انها سلسياة خالل وصف كيف ترى الح, موضحة وجهة نظرها من ا ولفظياصري, بتنوعةفكير بطرق مالطالب على الت

بط. اولئك الذين قد يكونون مختلفين, وعدم القلق بشان عملية التعلم, اقراء المزيد في الرابعض بلطف, خاصة ملة بعضهم الالطالب بضرورة معا  

 

 

 

ر الثانية مفتوحة االن فترة النظ  
لطلب االولل فترة تقديم افترة تقديم الطلب الثاني متاحة االن للعائالت التي فاتها التقديم خال  

Learn more and apply >> 

 

 

 خيارات لالعفاء من الحجر الصحي 
جر الصحي من وزارة الصحة,  تلقوا اوامر الحفيروس كوفيد و  فرد مصاب بطة وثيقة ب نهم جهات مخالديد الموظفين او الطالب على ااذا تم تح

 فهناك ثالثة خيارات لهم للبقاء في المدرسة او العمل: 

 

: التطيعم واللقاح والجرعة المنشطة.   1لخيار ا  

. يمكن                                                    : اتبع جميع خطوات اختبار البقاء في برنامج ادارة بودر التعليمية 2لخيار ا  

ات كوفيد المجانية السريعة في المنزل. بارالحصول على اخت لالفراد المشتركين في برنامج الوالية                

يوما. مزيد من المعلومات في الرابط.  90كد في اخر جابي مؤ: لديك سجل الختبار كوفيد اي 3الخيار   
 

 

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 

 

Read more >> 

 

Test to Stay in PSD program 

More information >> 

https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
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
https://www.psdschools.org/node/2078
https://www.psdschools.org/your-district/test-to-stay-PSD
https://www.psdschools.org/your-district/test-to-stay-PSD

