
 
 
 

 

 
 

 ادارة بودر التعليمية االن

2022ابريل,  7الخميس,  |  ادارة بودر التعليميةتمع النشرة االخبارية لمج  

درستك.  في م ال باخصائية االسرةى االتصترجمة االسئلة, يرجل  

 

 

 

 

2022الفخر والفرح: احتفل بدفعة عام   
ا انجزوه. جتمعنا لالحتفال بهم وبكل مجد طوال رحالتهم التعليمية. حان الوقت االن لمد عمل كل من خريجينا بلق  

 

لقد عززوا صداقات   تحديات واحتفاالت. شخصية وجارب شخصي من خالل تاللقد اظهر الخريجين العزيمة والتصميم 

هم االشخاص الذين دعموا اهدافهم هؤالء  –فة مع المعلمين و الموظفين و زمالء الدراسية و االصدقاء ادواتصاالت ه

 وساعدوهم على طول الطريق. 

 

جيدا.   معلى بعض طالبنا من خالل اصوات اولئك الذين يعرفونهجين في لمحة لهذا العام, ستتعرف الخرياثناء استكشاف سلسلة 

لخريجين هم مصدر فخرهم وسعادتهم. انقر الرابط. ا ؤالء الطالب, فان هؤالءبكات دعم هخاص في شسبة لالشبالن  

 

Celebrate PSD graduates on our 2022 Grads at a Glance website >> 

 

PSD Now - your community newsletter – Celebrating our Grads at a Glance 

عة الخريجين في لمحة سرياالحتفال ب –جتمعك بارية لماالخالنشرة  –ية االن ادارة بودر التعليم  

ة  ادارة بودر التعليمي

 االن

ين في لمحةالخريج  

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


 
Watch the Grads at a Glance trailer >> 

 
Read more about Aden Faris >> 

 

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


Watch a video about Cade Whish >> 

 

 تحقق مرة اخرى من الخريجين المميزين من كل مدرسة مختلفة كل اسبوع. 

 

 

مايو, هو نصف يوم دراسي  25تذكير: اخر يوم دراسي,   

ساعات  3.5خروج الطالب . سيتم        طالب                              للنصف يوم  21-2022ن اخر يوم دراسي لعام سيكو

عمل كامل للموظفين. غداء في ذلك اليوم. سيكون يوم ولن يتم تقديم وجبات  ا عن الموعد المعتادمبكر  

 

 

 

ادارة بودر التعليميةق لالبالغ عن الحوادث والمخاوف في  ثالث طر  
و االباء  الطالب  –تؤمن ادارة بودر التعليمية بضمان ان يتم االستماع والتقدير لجميع االشخاص 

مدارسنا و اماكن العمل. من المهم ان تبلغ عن مخاوفك, في  –ولياء االمور والموظفين وا /

بطمن خالل الرابالغ ة الخاصة باالالموقع الجديدرق للقيام بذلك من خالل صفحة ث طوهناك ثال   

 

 

من خالل كل عنها قيق في الشكاوى المبلغ , بما في ذلك عملية التحتتوفر المزيد من المعلومات

.                             ذهه ةيدمنصة, على صفحة الموقع الجد  

                          بروقع امن لتخمن خالل مققم باالبالغ  المة:بالس مخاوف تتعلق

باالخرين,  . امثلة: التهديد بالحاق االذى1-877-542-7233التصال بالرقم او ا االلكتروني         

غير قانوالتهديد بايذاء النفس, نشاط           

امثلة: التحرش الجنسي او التمييز علىالرابط                                          . بالغ من خالل قم باال التحرش الجنسي:         

س و / النوع. الجن اساس         

        

ابعةع" من خالل منصة االبالغ عن الحوادث التباب التاس"المي الى ت تنقم باالبالغ عن المشكالت التي ال تجربة سلبية:          

, او معاداة اد للمثليينفتراء العنصري او معافة / العرق. التسلط, االقث. امثلة: التمييز على اساس الرة بودر التعليميةالدا        

السامية.         

 

 

ستمارات  بل ا تق  بادارة بودر التعليمية  لجنة المسائلة المحلية  
 

ياء امور و ممثلي المدرسة والمعلمين الذين يقدمون التوجيه جنة المسائلة من اولتتكون ل

والتوصيات فيما يتعلق باولويات االنفاق في االدارة, وخطة تحسين االدارة, والمدارس  

ادة يعمل على زير التعليمية. كما انه دفي ادارة بو التعليمالمستقلة في االدارة الى مجلس 

د في الرابط  مزيل. امستوى مشاركة الوالدين في االدارة  

 

 

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

 

Calendar 

Transportation 

School Meals 

Health & Safety 

Tech Support 

 

school for 2021-2022  

 

new web page on PSD’s website.  

 
web page.  

 Safe2Tell website  

 

PSD’s Title IX platform.  

Read more >> 

https://express.adobe.com/page/Gv3SBr35V9XEx/
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https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/Family-TechSupport
https://www.psdschools.org/your-district/calendars
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