
 
 
 

 
 
 
 

 
 ادارة بودر التعليمية االن 

 
.  2021سبتمبر,  16,  | الخميس يةمالنشرة االخبارية لمجتمع ادارة بودر التعلي  

في مدرستك.  ى االتصال باخصائية االسرة  , يرجلترجمة االسئلة   

 

 
 

معا نذهب الى ابغد من ذلك في ادارة بودر التعليمية. الوصول الى التميز: تظهر قصص نجاح الخريجين اننا   
 

هم يتصلون بثالثة خريجين يحدثون فرقا في العالم بعد ب؟ انما هو القاسم المشترك بين كل من بيري اليس وكندا واالران
دارة بودر التعليمية. حياتهم االكاديمية في ا  

ج الثانوية دفعة , كولين بيرد )خريج مدرسة فوسيل ريد(20218فعة نز الثانوية درت كوليفو درسةميا ستيجنر ) خريجة م

(, في الصورة اعاله من اليسار الى اليمين,  1999كولينز الثانوية دقعة جة مدرسة فورت (, وليلى سينجلتون )خري2013

. ادارة بودر التعليمية يفتخرون بانهم خريجي همجميع   
 

يستمتعون بها في الفصل الدراسي  قالت سينجلتون:" من المهم جدا ان يرى الشباب روابط ملموسة بين الموضوعات التي 
بلية للتحقيق: اذا نشا الشخص هنا  كثر قا...يجعل االحتماالت لمستقبلهم تبدو ايفية الفعلية القابلة للتطبيق"." والمسارات الوظ

!". ايضاوقام بها, يمكنني انا   
 
Read more about these PSD alumni >>  اقراء المزيد عن خريجينا في الرابط 
 
Linked In >>   تواصل مع اخصائي ادارة بودر التعليمية من خالل الرابط  

 

 

االن يةادارة بودر التعليم  
 

https://www.linkedin.com/groups/8993049/


المتطوعين بالمدارس والمعلمين لدعم  تربط الشركات المحلية والمنظمات المجتمعية وداعات ادارة بودر التعليمية مهن واب
  المشاركة المجتمعية.وتعزيز تعلم الطالب وخبرات العمل و

Read more on Career and Technical Education and Work-Based Learning >> 
 

 

 

 لديكم دقيقة؟ شاهدوا ادارة بودر التعليمية االن 
 

مدرسة  في      ئ خريجي الباكالوريا الدولية , نهن2016السندات لعام  د تحديثات مشروغشاه

ضي الشهر في شهر سبتمبر. شاهد ريا ,ئز     والحائزين على جوا 2021وية لعام بودري الثان  

التواصل االجتماعي على موقع االدارة   هلد لديك فكرة قصة لنا؟ قم باالشارة الينا على وسائل
او على البريد االلكترونيالتعليمة   

news@psdschools.org 
Watch the Sept.15 PSD Now video >> 

 

 
 

 

ءلة في االدارةتمع: تحتاجك لجنة المسادعوة للمج  
ئلة  طالب والمدارس بطريقة هادفة كعضو في لجنة مساشاركة وقتهم ومواهبهم واصواتهم فرصة لدعم الاولئك القادرين على م

(, التي تتطلع لملء اربعة مقاعد مفتوحة.  )       مية ادارة بودر التعلي  
  

ية اللجنة.  عضوين في  نز, الرئيس المشارك االخير للجنة المسائلة المحلية خبرة عامتي واتكيشاركت كا  
دارتنا ". فة الجراء تغييرات في امت هذه المعر, واستخدقالت " لقد استثمرت في شيئ يهم مجتمعنا  

Find out more about DAC >> 
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https://www.psdschools.org/CTE
mailto:news@psdschools.org
https://youtu.be/r_CP40yWyFk
https://www.psdschools.org/news/DAC-seats-open


 

 نفص الغذاء الوطني يؤثر على الوجبات المدرسية
  

ددهم  صول طالبنا البالغ عبائعين المحليين واالقليميين لضمان حية مع الدارة بودر التعليميعمل فريق تغذية الطفل في ا
ة على  ارة بودر التعليمينقص الغذاء غير المسبوق على ادعلى وجبات صحية كل يوم في الوقت الحالي, يؤثر  25000

 الصعيد الوطني.  
االلكتروني. ومع ذلك, تتوفر جميع المكونات    وقع                    مكونات محددة على ممكن نشر مع هذا التحدي, ال ي

ردي المواد حيث يمكن لموومات المحدثة عبر االنترنت ام يوميا من خالل مطبخ كل مدرسة. سيتم نشر المعلوبدائل الطع
بقسم تغذية الطفل على  اعتبارات عذائية. لالسئلة, اتصل شرة بالعائالت التي لديها نتج. تم االتصال مباالغذائية ضمان توفر الم

. اقرءا المزيد في الرابط.  970-490-3557رقم   
 

 
  Health and Safety web pages.  تتوفر تحديثات بروتوكول ادارة بودر التعليمية لكوفيد على موقعنا من خالل ال رابط  

 
Calendar   النتيجة 
Transportation    الحافالت المدرسية  
School Meals       الوجبات المدرسية 
Health & Safety      الصحة والسالمة  
Tech Support        الدعم التكنولوجي 
 

 Read more >> 

 

 NutriSlice   
 

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/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/programs-services/school-meals
https://psdschools.nutrislice.com/menus-eula

