
 
 

 

 
 

 ادارة بودر التعليمية االن 

2022. مارس 24ة | الخميس, تمعكم في ادارة بورد التعليمينشرة اخبار مج  

رة في مدرستك. , تواصل مع اخصائية االسسئلتكماجمة لتر  

 

 
 "شغوف بكل شيئ" لكانيون فانبوسكيرك, الصف التاسع, مدرسة فورت كولينز الثانوية. 

 

رة بودر التعليمية للسوبر  في ادا 17العرض وات الفنية وفيرة في االص اعة: التعبير االبداعي واالبداع يتطلب الشج

سوبر!  ارت او الفن ال   
 

و مصدر للسعادة لالخرين. عاية الذات رفكرة ان صنع الفن يمكن ان يكون شكال من اشكال يون فانبوسكيرك يحب كان   

تم عرض ية الذين ادارة بودر التعليملبا من طالب طا 04هو واحد من بين نز الثانوية ويد في مدرسة فورة كول, طالب جدفانبوسكيركل  قا

تماعات في المكاتب  ظهر في غرفة االجبنفسي". ت : " انها طريقة بالنسبة لي النسى االشياء وان افتخر اعمالهم في سوبر ارت باالدارة

الدارة بودر التعليمية. ية االدار  
 

صخب. ظهر المشروع االخير لفصل التصوير الفوتوغرافي, اللوحة الرقمية المسماة  فنية هي مزيج من الهدوء والاعمال فانبوسكيرك ال

ترة طويلة للموسيقى والتصوير  نذ فعن حب عازف الطبول م راء للتعبيرشاشة الخض طبل وخلفية ال وعصا ال, عن قصد,  شغف كل شيء""

 الفوتةغرافي, اقراء المزيد في الرابط.  
Read more >> 

PSD Now - your community newsletter – Creativity takes courage at SuperArt! 

 

 SuperArt         ارت                  !الشجاعة في سوبريتطلب ع االبدا – النشرة االخبارية لمجتمعك

 

ادارة بودر التعليمية 

  االن

https://www.psdschools.org/news/SuperArt-2022


 كيف ترى عرض السوبر ارت
الت االستقبال. تعلم المزيد في الرابط.  ل بحضور سوبر ارت! حفتفاحفن الشباب. هو شهر مارس   

       
 

الصف  , , مدرسة بولتز المتوسطة, ايزابيل هوفر8سيرا, الصف يكميلي تج الثانوية, اريد, مدرسة فوسيل 11, الصف ورتنييسار الى اليمين: كودا كمن ال

. انويةث, مدرسة بودر ال11لصف لمية, ايزابيل ميرفي, اودري العا, اكاديمية ب8  

 

 

 

ت قانونية من خالل محاكمة صوريةيعيش الطالب تطلعا  
منصة اثناء  في اليعمل كشاهد وع فا ي دمشيفلين الشهود كمحاب يستجوكي ماونتن الثانوية. في الليل, رسة روفي النهار, الوود شيفلين مبتدئ في مد

نية.  ( بدعوى مديةوهمحاكمة )م  

ما تستمتع  بيئة مرهقة بينغط في هدوئك تحت الضت كيف تحافظ على  لم حيث تعموك تريل في روكي هذا العام الدراسي, شاركت شيفلين في برنامج 

 ايضا.  

 

حق كل هذا  يستاستثمار طول للوقت, حيث تستمر الممارسات من اكتوبر حتى مارس قبل منافسة الربيع. االمر ان تكون جزءا من برنامج موك تريل هو 

د في الرابط.  قراء المزيالعناء لشيفلين. ا  

 

 

Learn more >> 

 

. Read more >> 

 

https://www.psdschools.org/department/art
https://www.psdschools.org/news/RMHS-mock-trial


ة بودر التعليمية ادار ضو من لجنة تحدث مع ع  
 

ية ثالث جلسات اخرى للمشاركة المجتمعية هذا  يميم في ادارة بودر التعليستضيف مجلس التعل

ابريل.   19ابريل, و  5مارس و  29ليحضرها في  الربيع, وهي مفتوحة الي شخص   

فها المجلس منذ ما فبل بداية الوباء. لقد تم  تضاساتمعية وجها لوجه هذه هي اول محادثات مج

حد من اثنين من  حات غير رسمية حيث يمكن للناس التحدث مع واتصميمها لتكون مسا

. ال تقتصر امالهم في ادارة بودر التعليميةاعضاء مجلس االدارة حول تجاربهم ومخاوفهم و

ط.  ء المزيد في الراب اجون الى حجز. اقرا يحت المناقشة على اي موضوع معين. الحضور اال   
 

 

 

ادارة بودر التعليميةديد في ج نموذج مالحظات موظف االمن ال  
 

 , انشات             المدرسيلبرنامج االمن التزام ادارة بودر التعليمية بالتقييم المستمر كجزء من 

اعضاء المجتمع استخدامه  للطالب والموظفين واالسر و نترنت يمكندا عبر االدياالدارة نموذجا ج

ج متاح هنا                            المدرسي. النموذهم مع مسؤولي االمن لمشاركة المالحظات حول تفاعالت

, , كلما زادت المعلومات التي تشاركهالنسبة الولئك الذين يكملون نموذجاباج تطوعا. . استكمال النموذ

 زادت فائدة فريقنا. اقراء المزيد في الرابط. 
 

 
 

 

 

ة  ختبارات الربيع في الوالية االن في مدارس ادارة بودر التعليميتجرى ا   
 

والية كولورادو االكاديمية, وتساعد المعلمين على تحديد  التقييمات تقدم الطالب في معايير س تقي

. يتوفر المزيد جيات التعليميةرز, ومراقبة فعالية االستراتيحدم المقاالحتياجات التعليمية لكل طالب والت

فاء الطالب من تقييات الوالية.  باالضافة الى ارشادات الع               ترنتنمعلومات عبر االمن ال

رستك للحصول على جداول وخطط مفصلة لالختبارا. اقراء المزيد في الرابط.  تواصل مع مدى اليرج  
 
 
 
 

 

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. 
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(SRO)  

 
available here.  

 

Read more >>  
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