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 اعزائنا اعضاء مجتمع ادارة بودر التعليمية,  

 

ة من   ي الفبر
 
ي ذلك جميع المدارس, ف

 
نوفمبر . لن تكون مكاتب االدارة والمدارس    23  –  22هذا اخطار , باغالق ادارة بودر التعليمية, بما ف

ي ان عطلة الخريف االن ستكون من 
.   26  – 22مفتوحة للجمهور. هذا التغيبر يعن  نوفمبر  

 

, تم اتخاذه لعدة اسباب.   ي اتخذتها المقاطعات عىل طول النطاق االمامي
 قرار ادارة بودر التعليمية, الذي يتماشى مع تلك النر

 

اب عطلة الخريف. ببساطة, ال يوجد عدد كاف من االشخاص لتوفبر التغطية الالزمة لرعاية  اوال, نتوقع نقص ي الموظفير  مع اقبر
 
ا ف ا كببر

ي جميع انحاء االدارة التعليمية.  
 
 الطالب ف

 

ي الوقت نف
 
عب التام. نامل ان  سه, نعلم ان العديد من موظفينا وطالبنا وعائالتنا يواجهون تحديات فريدة. يشعر الناس باالرهاق او الف

 توفر ايام العطلة هذه بعض الفرص للراحة.  
 

ي تحتاج اىل معرفتها:  
 المعلومات االساسية الت 

ل يحلول يوم الجمعة,   ة العطلة اىل المب   ئ يحتاجونه خالل فبر .  19*  يجب ان ياخذ الطالب اي شنر نوفمبر  
ي ادارة بودر التعليمية حاليا الحصول عىل وجبات مجانية من الساعة  

اىل 22ظهرا. من    1صباحا حنر  11*  يمكن طالب مسجل ف   
ي مدرسة   23     

ي ويلينجتون, او مدرسة روكي ماونير  الثانوية او مدرسة فوسيل ريدج الثانوية او  نوفمبر ف 
ايستون  االبتدائية ف   

مدرسة بودري الثانوية او مدرسة فورت كوليب   الثانوية, كل يوم, يمكن ان يتوقعوا استالم وجبة الغداء مع وجبة االفطار للوم         
ي الف    

. لن يتم تقديم الوجبات ف  ة من  التاىلي ي بعض   26  –  24بر
. ستكون هناك ايضا حافالت وجبات متنقلة متوقفة ف  نوفمبر  

المناطق السكنية المتنقلة.        
دارة  عىل موقع اال قريبا ستتوفر المزيد من المعلومات عىل       

ي اوديه و وارنر   24 –  22مساءا. من   6صباحا حنر   6:30*   سيوفر برنامج الفابست رعاية االطفال من الساعهة  
ي مدرسنر

نوفمبر ف   
ي       

. لن تكون الخدمات متاحة ف  ي فورت كوليب  
ي لم تستخدم الفابست من قبل    26  –  25االبتدائية ف 

. يمكن للعائالت النر نوفمبر  
التسجيل لبعض االيام, قم بزيارة الرابط لمزيد من المعلومات         
ات المرافق الخاصة باالدارة يومي  *     .  23- 22سيتم الغاء جميع تاجبر نوفمبر  

ة من  ي الفبر
.   23- 22*   تم الغاء جميع االنشطة, الالمنهجية, االحداث والعاب القوى )المسابقات والممارسات( ف  نوفمبر  

.    27و   26و   24ستحدث الممارسات كما هو مخطط لها, ما لم يتم ابالغ غبر ذلك من قبل المدربير  ايام        نوفمبر  
ي  
, كما هو مخطط له                                                       .   23*  سيتم عقج اجتماعات مجلس التعليم ف  نوفمبر  

 
  

 شكرا لكم عىل استمرار تعاونكم,  

 المخلص,  
 

 برايان كينجسىلي 
 مدير ادارة بودر التعليمية 

  
Brian Kingsley   
Superintendent   
  

مالحظة: ال تنطبق هذه الرسالة على المدارسة المستقلة المعتمدة من ادارة بودر التعليمية, والتي تدير عملياتها الخاصة. يجب على  

 عائالت المدارس المعتمدة من ادار بودر التعليمية االتصال بمدرستهم مباشرة لطرح اية اسئلة.  

www.alphabest.org/poudreco/  
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