
 

 
 

 ادارة بودر التعليمية االن

2021ديسمبر  16النشرة االخبارية لمجتمع ادارة بودر التعليمية | الخميس   

رة في مدرستكم.  ى االتصال باخصائية االسجمة االسئلة, يرجلتر  
 

 

 كيف ندعم بعضنا البعض 
جمع التبرعات  , وغزىمات ذات مخداريع جتمع مجتمع ادارة بودر التعليمية معا الكمال مشوما بعده, اذا في موسم العطالت ه

عديد من االمثلة. انقر الرابط. قليلة من الرد امثلة حتاجين. فيما يلي مجوجمع االموال لدعم الم  

See more ways PSD students, staff give back to the community this holiday season >> 

 

رة بودر التعليمية متطوعين في ادا  

حتى االن هذا العام ساعة تطوع  847,7  

االن هذا العام حتىاعطوا وقتهم متطوع  1,092  

 

عطاء كولورادو  , يوم 2021ديسمبر,  7  

هذا العام تقريبا   2020تبرعات ف جمعنا ضع  

2021م في عا$ 2,920  

2020$ في عام 1,452  

 

  352راجة تمنى د

الدعم الفيدرالي  مدارس وذ لطالب الصف الثاني في جميع تم التبرع بالدراجات والخ  

 

  الديك الرومي –حملة تبرع 

ديك رومي تم التبرع بها   1,976  

مواد غذائية اخرى تم التبرع بها  1,178  

بنك الطعام في مقطعة الريمر $ تم التبرع بها الى 3,492  

لتبرع بها: مدرسة بامفورد االبتدائيةاكثر عدد من الديك الرومي تم ا  

 

دوق من المواد صن 1500$ ووزعت 10000اثيرت حملة اطعام عائالتنا السنوية الرابعة عشر لمدرسة بودري الثانوية 

 الغذائية 

 

الثانوية في تبني عائلة  دة مدرسة روكي ماونتنعائلة ساع 43  

 

رائعة   CSU  جامعة  

   22 – 2120الدراسي  طالب في العام 2500دعم اكثر من 

يرزالعودة الى المدرسة من اوترك  

تبرعوا بوقتهم تطوع م 200اكثر من   

  22-2021طالب في العام الدراسي  2000دعم تم 

 ادارة بودر التعليمية

 االن

https://www.psdschools.org/news/PSD-Gives-2021


 

C.A.N.S Around the Oval  

اوند من الطعام ب 12,888  

$ تم التبرع بها من ادارة بودر التعليمية 11,783  

, كروز ماكجرو, ويرنر, لوريل, بريستون المتوسطة, رجريفنبوية, روكي الثان ,المدارس التي شاركت: كينارد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



       
 

فيديوهات ادارة  لة مبر من سلسديس 15شاهد كيف دعم الطالب والموظفون مجتمعهم في اصدار  عليمية تعطي:ادارة بودر الت

ليمية االن من خالل الرابط.  بودر التع  
 Dec. 15 edition of PSD Now video series >> 

 

Watch student's talk about their favorite seasonal traditions >> 

 

 
 

غفهم بالبرمجةشر طالب ادارة بودر التعليمية  ظهرمجة: يساعة الب  
 

رنامج خربشة, وهو بلث اثناء اللعب مع معها بجدية في الصف الثا , وبدات التعاملروضةال برمجة فيبدات اشتون ليمباش ال

. ترميز مجاني لالطفال  

ترميزواالن يمكنني انشاء  من ال ت المزيددرسة ايستون: "علمت نفسي ميكانيكا البداية ثم تعلم الصف الخامس في م قال طالب  

بي". ة ومحاربة الزومشخصي نع العابا حيث يمكنك تخصيص العاب اكثر روعة". انا اص   

ديسمبر.   12الى  2, من ة خالل اسبوع تعليم علوم الكمبيوتربرمجب ادارة بودر التعليمية وقتا في المن طالى اشتون وغيره قض

لم الى  وى العالجلب التركيز على مست                                     كجزء من هذا االسبوع, تم عقد حدث " ساعة البرمجة" 

زيد في  الم والخلفيات النشطة مرحة وانشطة ابداعية في علوم الكمبيوتر. من جميع االعمارالشخاص ابرمجة وتعريض ال

 الرابط

“Hour of Code” event   

 

Read more >> 

 

https://youtu.be/DSEpTSQsF94
https://youtu.be/tvFZCOYzCcI
https://hourofcode.com/us
https://www.psdschools.org/news/PSD-students-coding-passion


 
 

جهزة السمع بحباغلفة  , وتقوم بحياكة اطالبلدعم المتطوعة في ادرة بودر التعليمية يتقدم   
 

ر على ؤثب االضواء واالنتباه, فانها تنتتج . بصفتها واحدة , قدوة حسنةدارة بودر التعليميةجراسمان, متطوعة في ايان فر

ة بنو اتعليمية يت, ممرضة في ادارة بودر الخدمتها. اقنعت جينيفر راصغيرة اثناء المتطوعين والموظفين والطالب بطرق 

عتقدت رايت ان هذا ستكون طريقة ممتعة رة بودر التعليمية منذ حوالي ثماني سنوات. ادء في الخدمة في اداب, والدتها بالفريان

اص. قابلة المزيد من االشخمللخروج والدتها من المنزل   

. تقام  حص السمع في المدارسمتخصصة فها راس ومتطوعة في مدارس متعددة باعتبارريان في جميع مستويات المدتخدم ف

زيد في الرابط. ربيع. الماوائل الالخريف وحتى  العروض عادة في  

Read more >> 

 

 

 

  2022, يايرن 21نماذج المدارس االختيارية هو لالموعد النهائي  
الخاص  ع االدارة على موق 2022 ناير, 21ولي تنتهي في فعة االلتقديم في الدختيارية, ال المدارس االيد حوعرف على المزت

قع االدارة موى زيارة يرجمن خالل الرابط                                                                    بالمدارس االختيارية 

 للحصول على احدث المعلومات. 

 

 

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 

School Options and Choice web page >>  

 

https://www.psdschools.org/news/volunteer-knits-hearingaids
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/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/schools/school-options-choice

