
وفرحنا, التذكيرات واالعالنات فخرنا   –االخبارية لمجتمعك النشرة  –ادارة بودر التعليمية االن   

تعليمية لادارة بودر ا  

2022ابريل  21لخميس, | امية النشرة االخبارية لمجتمع ادارة بودر التعلي  

.  ية االسرةاخصائى االتصال بئلة, يرجلترجمة االس  

Read more about Alice Post >>  اقراء الرابط

2022ي دفعة خريجالفخر والفرح: احتفل ب   

عليمية كما يحتفل بهم اكبر لطالب الخريجين في ادارة بودر التة مع المزيد من الفصص لج دفعة الثانويلتخريستمر العد التنازلي 

تعرف د من اللمزي 2022لعام من خالل الرابط                                          رة على موقع االداد د المزياهالمعجبيين. ش

.  فة كل اسبوععلى الخريجين المميزين من مدرسة مختل  

دارة بودر التعليمية ا  

 االن

2022 Grads at a Glance  

https://express.adobe.com/page/Gv3SBr35V9XEx/
https://express.adobe.com/page/Gv3SBr35V9XEx/


Read Luis Morales' story >>   Read Chase Nelson's story >> 

Watch Kelly Velasquez's story >> 

Watch Lelyn Lopez's story >> 

Watch Danika Hostetler's story >> 

https://express.adobe.com/page/Gv3SBr35V9XEx/
https://express.adobe.com/page/Gv3SBr35V9XEx/
https://youtu.be/ER5XXF2HuLQ
https://youtu.be/NUpJDUw5EhM
https://youtu.be/SaEmLASaJE0


رايت شيئا, قل شيئا    عن المخاوف: االبالغ   
لياء واالباء / اوالطالب  –الى وتكريم جميع االشخاص ؤمن ادارة بور التعليمية بضمان ان يتم االستماع ت

مل. من المهم ان تبلغ عن مخاوفك, وهناك ثالث طرق للقيام مدارسنا واماكن العفي  –ور والموظفين االم

, للمزيد من المعلومات انقر الرابط صفحة الموقع الجديدة على موقع ادارة بودر التعليمة اللبذلك من خ  

 

 

 

 

23-2022ن طلبات خدمة الحافالت للعام الدراسي تقبل ادارة بودر التعليمية اال  
الذين يحتاجون الى   صول الطالبحلضمان الب من والى المدرسة. ة الى نقل اكبر عدد ممكن من الطتهدف ادارة بودر التعليمي

ر عبوم العائالت بتقديم الطلب تقالتقدم االن للحصول على ميزة الحافالت المدرسية كل عام. قد وسيلة نقل علىهذه الخدمة, يجب 

المزيد من المعلومات متوفرة  . تقديم الطب ليس ضمانا للحصول على الخدمة,                    ن خالل الرابط هنا من ماالنتر

.                                          في الرابط قل الخاصة بالن الكثر شيوعا سئلة امن خالل اال  

 

 

23-0222الوجبات المجانية او مخفضة السعر للعام الدراسي على دم طلبا للحصول ق  
فقة بالنسبة للعام الدراسي القادم, لن يتلقي جميع الطالب وجبات مجانية بعد االن ما لم تتم الموا

افتح الرابط اذا كنت مؤهال لمعرفة ما عر. عليهم في برنامج الوجبات المجانية او مخفضة الس  

 

 

 

مايو, نصف يوم دراسي   25, تذكير: اخر يوم دراسي  
. سيتم خروج الطالت من المدارس لطالبنصف يوم ل 22-1202سيكون اخر يوم دراسي لعام 

عمل  سيكون يومك اليوم. المعتاد ولن يتم تقديم وجبة غداء في ذل اعة من نهاية اليومس 3.5قبل 

 كامل للموظفين.  

 

 

new web page on PSD’s website. Read more >> 

 

online here.  

 Transportation FAQs >> 

 

See if you qualify >> 

 

https://www.psdschools.org/seesaysomething
https://www.psdschools.org/seesaysomething
https://iweb.psdschools.org/Stage/Transportation_BussingRequest/
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation/FAQs
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation/FAQs
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals


دارةنة المسائلة في االالتقدم بطلب الى لج  
المدرسين الذين يقدمون توصيات بشان  لة من اولياء االمور وممثلي المدرسةتتكون لجنة المسائ

بطراء المزيد من خالل الراق. ام في ادارة بودر التعليميةدارة الى مجلس التعليولويات انفاق االا  

 

 

 

نة االستشارية في المدرسة لج( التابعة ل  بية )         ضم الى اللجنة االستشارية الطالان   
  لمشاركة خبراتهم وافكارهم للمستقبل.ين باالنضمام الى لجنة تمطالب المهدر التعليمية عن الفي ادارة بو يبحث مجلس التعليمة

اكمال هذا   23-2022جنة الطالب االستشارية             للعام الدراسي جزءا من لب المهتمين بان كونوا طاليجب على جميع ال

تمثيل  صول على. سيتم اختيار اعضاء اللجنة من خالل رسم عشوائي للح                                مايو 16ذج بحلول النمو

جلس االدارة دجي اندرسون و كريستين درابر على  ال االسئلة الى اعضاء مسمايو. ار 24تم اخطارهم باختيارهم في واسع وسي

وني  رالبريد االلكت  

 

 

 
PSD COVID-19 protocol updates are available on our Health and Safety web pages. 

 

Calendar 

Transportation 

School Meals 

Health & Safety 

Tech Support 

 

 Read more >> 

 

StAC 
 

StAC  

 complete this form  

 

danderson@psdschools.org or kdraper@psdschools.org. 

 

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/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/community/community-committees/dac
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FbykzqAxucGDeJdPF9&data=04%7C01%7Ckwyman%40psdschools.org%7C3aa21cf5bd9543463a1308da21466dde%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637858883613542412%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zfbNXaoZRFZNo7mzzyFvrBUyDv9kgFomz66YY9DhCJ0%3D&reserved=0
mailto:danderson@psdschools.org
mailto:kdraper@psdschools.org

