
 

May 18, 2022 

   2022مايو,  18

ع ادارة بودر التعليمية العزيز,  مجتم  

 اسبوع التخرج وصل!  

  2250خلص التهاني الى اكثر من ( ا )                                                                        تقدم مؤسسة ادارة بودر التعليمية

جماعي خالل هذا  من بين كل ما نحتفل به بشكل  ما ينتطرنا في المستقبل.قة جديدة لكل الدراسي بمعرفة وطاخريجا وكل من يختتم العام 

.  جتمعنالمى طويل المد م نجاح  هو الى حد كبير اه 2022دفعة ج الوقت من العام, فان تخر   

الب  الب الصف السادس الى طالى ط  طالب الصف االول االبتدائيمن  – يميةفي ادارة بودر التعل  ف النهائي لكل طالبالتخرج هو الهد 

لمواجهة   –مستعدون للنجاح في عالمنا المتغير باستمرار لدينا  لتعليميةجي ادارة بودر اثقة من ان خري ع. نحن على الصف التاس

في سلسلة   وفرص سليمة. وفقا لما اوضحه فريق ادارة بودر التعليمية للتواصل في الشهر الماضي في  مغامراتهم القادمة بتجارب 

ة  يمي رة بودر التعلبدعم من معلمي وموظفي اداد ثابر كل من خريجينا وحققوا الكثير , فق                                         الخريجين 

دقاء.  وافراد االسرة واالص  

             

غيرها في  وللعديد  – بير عن فخرنا واخالصنا لهذه النجاحات للتع مكالي اكتب , يميةبالنيابة عن مجلس ادارة مؤسسة ادارة بودر التعل

حة النفسية والسالمة  صمعا على االولويات المشتركة لمحو االمية وال عمل بالتنسيق مع االدارة, حيث نركز لمستقبل. تتشرف المؤسسة بالا

عاتنا.  المدرسي العام عالي الجودة لجميع الطالب في مجتم خرج مع الخيارات. نحن ايضا شركاء في ضمان استمرار التعليموالت   

مج تاثير وبرنامجا من خالل برنامعلما   11في شكل منح الكثر من ر  دوال 0,0012اكثر من  في فبراير الماضي, تشرفت المؤسسة بمنح

هذا البرنامج وجهود جمع   دعم المعلمين والمدارس من خاللع الى مواصلة . نتطل                               المنح                       

دار العام الدراسي القادم. قم بزيارة  عن المزيد من االشياء الرائعة التي ستاتي من المؤسسة على مالتبرعات االخرى في المستقبل. ابحث 

صول على اخر التحديثات.  للح                      نا على االنترنت  قعمو  

عطاء المجتمع, قم بزيارة الموقع   . لمزيد من المعلومات حولمعلمينافينا وما ما يتم تقدير دعم المجتمع والكرم من قبل طالبنا وموظدائ 

.          رابط                خالل المن   

 

الص,  باخ  

 سامر شافير  

 

 

Celebrating our core mission: A letter from the PSD Foundation 

مؤسسة ادارة بودر التعليميةتنا االساسية: رسالة من االحتفال بمهم  

Poudre School District Foundation  

 

PSDF  

 

Grads at a Glance series 

 

award over $12,000 in grants  

 our website  

 

visit this site. 

 

Summer S. Shaffer 

Executive Director 

Poudre School District Foundation 

 

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