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 ادارة بودر التعليمية االن 
. 2022مايو,   5, الخميس  |نشرتكم االخبارية لمجتمع ادارة بودر التعليمية   

.  مستكتصال باخصائية االسرة في مدرى االلترجمة اسئلتكم, يرج  

 

 عجائب و ديدان

يمية الثقة والمهارات وضة في ادارة بودر التعل تبني الر  
االستكشاف والضحك من خالل   

صفها في الروضة في  في  –نها  حرى جزء مباالاو  –د المساعدة قاء سوزان بيدشيد في الحديقة مؤخرا يصدالسعاد الطالب, قدم ا
اقراء  ر. جزء من تحقيق دقيق, كانت الديدان ذات الجسم الوردي والبني مجرد نجاح مع العلماء الصغا. كمدرسة بيكون االبتدائية

يد من خالل الرابط.  المز  
Read the full story >> 

, لمحة سريعة عن الخريجينالروضةمتعلمي  –كم االخبارية لمجتمعالنشرة  – ادارة بودر التعليمية االن  

 ادارة بودر التعليمية

االن   

https://www.psdschools.org/news/kindergarteners-worms-lifeskills


    
 

روضة االطفال هي خطوة اولى مثيرة ومهمة في رحلة  الطالب التعليمية. في ادارة بودر التعليمية, ستجد الطالب مدعوين بعدة 
طرق من  خالل المعلمين والموظفين المهتمين, وثقافة المدرسة والفصول الدراسية االيجابية, فضال عن بيئة تعليمية تعاونية وامنة و  
 مرحبة. ليس عليك االنتظار حتى اغ سطس. سجل  في روضة االطفال لعام 2022-23 عبر االنترنت اليوم من خالل الرابط.        

 

 

 

جي ادارة بودر التعليمية في لمحة سريعة, احتفل بخري  
 

نا للحصول على المزيد الخاص ب                   في                             راء المزيد عنا من شاهد واق  
                  لفة كل اسبوع قبل البدءمخت جين من مدرسةمن الخري

 

       
 

Register for kindergarten for 2022-23 online today. >> 

 

2022 Grads at a Glance  

https://www.psdschools.org/kinder
https://express.adobe.com/page/Gv3SBr35V9XEx/


      
Read Neha Srikanth's story >> 
Watch Madison Gill-Twitt;'s video >> 
Watch Shayna Stevens's video >> 
Watch Lucas Pedemonte's video >> 
Read Julia Wornock's story >> 
Read Rowan Martey's story >> 

 

 تكريم "المعلمين االبطال" بكلمات االمتنان 
 

( وتحب االحتفال بهم كل  مايو 6-2) 2022ن لعام اسبوع تقدير المعلمي معلما خالل 1.856تفتخر ادارة بودر التعليمية بتكريم  
عض كلمات الشكر للمعلمين الذين يعملون ي جميع انحاء االدارة لمشاركة بشخاص مختلفين فيوم. في هذه المناسبة, تواصلنا مع ا

 مع الطالب في جميع االعمار.  
 

ؤالؤ المحترفين مع هب با الى جنواضع للعمل جن. وانا اشعر بالتماءعطوفين وكرن و لمون المهارات ليكونرا بشرا طيبي)انهم( يع"  
ماكاي, مديرة مدرسة بودري الثانوية. اقراء المزيد.  كاثي   – نهم معلمين."قا من خالل كو عالمنا مكانا افضل ح يجعلون الذين    

Read more >> 

 

 

لحافالت للعام الدراسي  ن طلبات خدمة اادارة بودر التعليمية االتقبل  

0222-23  
ب من و الي اللط تهدف ادارة بودر التعليمية الى نقل  اكبر عدد ممكن من ا

لى هذه صول الطالب الذين يحتاجون الى وسيلة نقل ع المدرسة. لضمان ح
. قد ن التقدم للحصول على الحافالت كل عامالخدمة, يجب على الركاب اال

.                       من خالل الرابط لب عبر االنترنت قدم العائالت الطت  
االسئلة . يتوفر المزيد من المعلومات في ضمانا للخدمات ات ليس بتقديم الطل

ت النقل من خالل الرابط.  الخاصة بخدما الشائعة  
 

 

 

online here 

 

Transportation FAQs >> 

 

https://express.adobe.com/page/Gv3SBr35V9XEx/#neha-srikanth-senior-at-fossil-ridge-high-advocates-for-equity
https://youtu.be/JV2p_FUoOAM
https://youtu.be/z81rtpWpApc
https://youtu.be/QRl_wl9nRRc
https://express.adobe.com/page/Gv3SBr35V9XEx/#julia-warnock-poudre-global-academy-senior-accomplished-pianist-finds-her-voice-through-the-support-of-others
https://express.adobe.com/page/Gv3SBr35V9XEx/#polaris-senior-competitive-skater-rowan-martey-excels-in-school-community-leadership
https://www.psdschools.org/news/teacher-appreciation-2022
https://busrequest.psdschools.org/
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation/FAQs
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation/FAQs


23-0222م الدراسي ضة للعاغداء المجانية او المخف وجبات الصول على قدم طلب الح   
دم, لن يتلقى جميع الطالب وجبات مجانية بعد االن ما لم تتم الموافقة عليهم قاام الدراسي السبة للعبالن

, انقر الرابط.  وما اذا كنت مؤهالفي برنامج الوجبات المجانية او المخفضة. لمعرفة المزيد   
 

 

 

مايو, هو نصف يوم 25تذكير: اخر يوم دراسي,   
طالب. سيتم خروج الطالب من المدرسة  للصف يوم ن 22 – 2021سيكون اخر يوم دراسي لعام 

عمل كامل للموظفين.  كون يومذلك اليوم. سي قبل الموعد المعتاد ولن يتم تقديم وجبة غداء في  3.5  

 

 

 
PSD COVID-19 protocol updates are available on our Health and Safety web pages. 
 
Calendar 
Transportation 
School Meals 
Health & Safety 
Tech Support 
 

See if you qualify >> 

 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
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/programs-services/school-meals

