
 
 

 
 

 إدارة بودر التعليمية االن
.  2021اكتوبر  14| الخميس النشرة اإلخبارية لمجتمع إدارة بودر التعليمية   

 لترجمة األسئلة، يرجى االتصال بأخصائية االسرة في مدرستكم. 
 

 
 

 دائما كن ذا تاثير ايجابي
 

الملعب. بالنسبة  تعرف على كايا كوب, العبة كرة الالبوس                      , التي تسعى جاهدة للعمل الجاد ورفع زمالئها في الفريق واالستمتاع في 
يمة التي تحافظ على  انها الصداقة الحم – للعديد من الرياضيين من طالب ادارة بودر التعليمية, تعتبر الرياضة االكثر من مجرد انجازاتهم الخاصة 

 قلوبهم في اللعبة وقلوبهم مع الفريق.  
ضيين  في سلسلة الفيديو الجديدة هذه, نسلط الضوء على اربعة طالب رياضيين وما يعنيه ان تكون جزءا من شيئ اكبر من انفسهم. شاهد ايضا الريا 

 المتميزين على فيس بوك و تويتر.  
Watch Cobb's journey in softball >> 

 إدارة بودر التعليمية  

 االن

Lobos softball  

 

https://youtu.be/00nNmj4qL34
https://youtu.be/00nNmj4qL34


      
 

 

 
 

. "  " اقود الحافلة الن الطالب يجعلون ايامي اكثر اشراقا  

  للحافالت المدرسية سائقةك تقدمت والدة في ادارة بودر التعليمية من اجل طفلها, والطالب االخرين
 

 بالنسبة لجيسيكا بارد, فان الجلوس خلف عجلة قيادة حافلة مدرسية صفراء كبيرة يتعلق بكونك مرشدة مثل المالح.  
العام    يعمل جهاز توجيه الحافالت في ادارة بودر التعليمية و المشغل البديل في االدارة لمدة خمس سنوات. تمت ترقيتها الى منصب جهاز التوجيه

سائق على   40ة بودر التعليمية, يوجد نقص في حوالي  حافلة بسبب النقص في عدد السائقين على مستوى البالد. بالنسبة الدارالماضي, وعادت الى ال

 الطرق اقل مما كان عليه في سنوات الدراسة السابقة, ونتيجة لذلك, فان االالف من الطالب ال يستقلون الحافلة المدرسية الى المدرسة.  
حافلة مدرسية ممتع النك تتعرف على الطالب اكثر في كل مرة, ياتون من االبواب القابلة للطي. يصبح سائقو الحافالت هم   قالت ان العمل كسائق

 مستشارين وابطال لطالبهم.  
طفال, "  " فانت تعرف شخصياتهم, وما الذي يحدث, عندما يحصلون على احذية جيدة. لقد حصلت على عناق قبل كوفيد, وقمت بتطوير عالقة مع اال

تصبح جزءا من حياتهم." اقراء المزيد في الرابط.    . " مشيرة الى ان السائقين يقضون وقتا اطول مع الطالب مما قد تعتقده الناس  
Read more >> 
 

https://www.psdschools.org/news/PSD-Parent-Bus-Driver
https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict/photos/a.10150138517478452/10161359667428452/
https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict/photos/a.10150138517478452/10161438968888452/
https://www.psdschools.org/news/PSD-Parent-Bus-Driver


 هل ترغب في العمل معنا؟ تعال واركب الحافلة المدرسية؟  
 

تحتاج ادارة بودر التعليمية الى مساعدة مجتمعنا لحل النقص في سائقي الحافالت في خدمة طالبنا,  
حتى يتمكنوا من الوصول الى المدرسة. تقدم ادارة بودر التعليمية مزايا رائعة واجور تنافسية وتدريب  

وم وينتهي  مدفوع ومكافات توظيف والمزيد. كن الشخص الذي يساعد الطفل على ان يبدءا كل ي
 بفرح. 

نوفمبر    8صباحا يوم   11الى   8ستستضيف ادارة بودر التعليمية حدث توظيف لسائقي الحافالت من    

يمكن للمتقدمين التحدث الى السائقين                                                                             
 االخرين واجراء اختبار قيادة والتقدم والمقابلة على الفور.  

Learn more about benefits, route examples and apply today >>  

 
 

 

 تذكير: يجب على الطالب واولياء االمور التوقيع على مدونة قواعد السلوك الخاصة بادارة بودر التعليمية 

ي كل عام, يجب عىل الوالدين / اولياء االمور وطالب المرحلة الثانوية الثانوية التوقيع عىل قيامهم بمراجعة حقوق الطالب ومدونة قوا
   السلوك عد ف 

                                                    ب, تسجيل الدخول اىل حساب الوالدين والطال   عند                                                                              
ي 
ون  , من خالل تقديم توقيع الكتر .  . لديكم اسئلة؟ رجاء االتصال بمدرستكعىل التواىلي  

 

 
الموقع الخاصة بالصحة والسالمة من خالل الرابط. على صفحات   19 –تتوفر تحديثات بروتوكوالت كوفيد   

 PSD COVID-19 protocol updates are available on our Health and Safety web pages. 
 
Calendar             النتيجة المدرسية   
Transportation    الحافالت المدرسية  
School Meals       ا لوجبات المدرسية 
Health & Safety    الصحة والسالمة 
Tech Support       الدعم التقنيى  
 

Student Rights and Code of Conduct  
 

ParentVUE and StudentVUE  
 

Building H, 2445 Laporte Ave., Fort Collins 

 

http://www.psdschools.org/careers/be-a-bus-driver
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
http://www.psdschools.org/careers/be-a-bus-driver
https://www.psdschools.org/schools/school-registration/student-code-of-conduct
https://svue.psdschools.org/PXP2_Login.aspx
https://svue.psdschools.org/PXP2_Login.aspx

