
 

 

 
 

مية االنادارة بودر التعلي  

2021وبر, اكت  28الخميس,  | بودر التعليمية ادارةنشرة االخبار   

سرةالسئلة, رجاء االتصال باخصائية االلترجمة ا  
 

 

 

 

المرسح  خشبة عل  بالتعبي   المفقود هماحساس  الطالب يستعيد !العرض ءاليبد ف  
ةبشان العود  -وبعض التوتر في االداء  -اثارة  راضية والحفالت الموسيقية, هناك س الفنون المسرحية االفتبعد اشهر من درو  

  الى العروض الشخصية

ةثانوية التشيلو, وهي الكولينز السة فورت قطت طالبة مدرلذلك, الت يوالفون على الكمان والفيعز جميع افراد عائلة مارتا بيلي  

بدال من ذلك انتباههالة لفتت جمي  

  

يتعلق االمر باخذ اجزاء  .“كون متصال بالجميع انه من الرائع حقا ان ت “اعتقدعما تعنيه الموسيقى بالنسبة لها:  قالت بيلي  

فة والشعور بهذا التماسك عندما يجتمعون معا مختل  

ى حفلهم الشخصي االول منذ وباء فلة يتدربون علترا الحوركس شاركت قصتها خلف الكواليس بينما كان زمالؤها في ا  

لقراءة المزيد في الرابط ء في جميع انحاء العالم من اكثر من عامالذي اسقط الستار على فناني االدا 19 –كوفيد  .  

 

 ادارة بودر التعليمية

 االن 

Read more, see more photos >> 

 

https://www.psdschools.org/news/performances-begin-2021
https://www.psdschools.org/news/performances-begin-2021


 

 

ن اال التعليمية بودر ادارة شاهد دقيقة؟ لديك  
ارسثاني في مدف الالدرجات لطالب الص           ننننننننننننننننن      م في هذا االصدار, تقد  

ر باريستوف مدرسة عمر 125طلبات اخيار المدرسة االن,  الممولة فيدراليا, قبول بودر التعليمية   

 

, او تواصل معناموقع ادارة بودر التعليميةالسوشيال ميديا على لديك فكرة قصة لنا؟ اتبعنا على   

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىروني على ن طريق البريد االلكتع  

 

Watch the Oct. 27 PSD Now video >> 

 

 

 
   واحد فصل من  مدرسة اقدم كونها  عل  عاما 251 ر رو بم             ةةةةةةةةةةةةةةةةة تحتفل

كولورادو  ف   
توف باريرظفو مدرسة سب وموالطالتمتع به دائما يلم يكن الوصول السهل الى الماء والحرارة امرا   

عندما كان على العائالت 1896في عام غرب فورت كولينز( ون )حد في ريست كانيافتتحت المدرسة المكونة من فصل وا  

, كان لدى مدرسة ستوف باريرفئةاه الى المدرسة من النبع. للتديياه كل صباح الى المدرسة. في النهاية تم ضخ الماحضار الم  

غازدما تم تركيب موقد عن  1955ام في ع ”يوما مجيدا“, كان ذلك جالت التاريخيةموقد يعمل بالحطب. وفقا للس  

ال حصر لها على مدى العقود الماضية, تحتفل مدرسة ستوفتغييرات اخرى لك الضروريات و, بعد تحسين الوصول الى تاالن  

فورتقاعدة بيانات في كولورادو, وفقا ل ”غرفة واحدة“م مدرسة تعمل من سة ستوف بارير هي اقد. مدر125بارير بعيدها ال   

  .Fort Collins History Connection database كولينز التاريخية

Read more >> 

 

Stove Prairie Elementary turns 125. 

 

Wish for Wheels 

news@psdschools.org 

Stove Prairie school 
 

https://youtu.be/L6Vf9nPfQnM
https://history.fcgov.com/schools/mountain
https://www.psdschools.org/news/Stove-Prairie-125-anniversary
https://www.psdschools.org/news/Stove-Prairie-125-anniversary
https://youtu.be/L6Vf9nPfQnM
mailto:news@psdschools.org


 

 

 

كة التعليمية  دربو  ادارة لطالب  وخوذا دراجة 350 من يقرب ما تقدم                                              شر  
اة التي كانتالى المدرسة في احد ايام الخريف االخيرة, لم تكن تتوقع المفاجكوفاس  –رز يتيرجاعندما ذهبت كيمبيرلي   

 تنتظرها 

وخوذةهاريس االبتدائية على دراجة جديدة  الصف الثاني في مدرسة ةحصل طالب, 2021تمنى دراجة لعام كجزء من حدث   

شعور متجدد باالستقاللية ومعهم   

. اذا سمح لي والدايانا احب دراجتي“ابيها.  يها من قبل هي وظرت النرقاء التي , مقدرة الدراجة الز”ضلانه لوني المف“قالت,  , 

ةالمدرس هذه الدراجة الى ب فسارك ”  

جزء فيالتي ساعدت في هذا الحدث, ان افضل درسة هاريس, ولمعلمة للسنة الرابعة في مساعدة اغونزاليس, مقالت يارا   

هفرح الذي يشعر به الطالب في تلقي شيئ يريدون. ال”وها, تلك التي ال يمكنك محهو االبتسامة“بها   عج الدراجات المتبراخرا  

طلقراءة المزيد في الراب ى ”وصفها كمفاجاة ال يمكن   

Read more >> 

 

 

 

 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 

Wish for Wheels FoCo  
 

https://www.psdschools.org/node/1952
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/1952

