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  المعلومات والموارد  األكثر  طلبا  
 

School year calendar 

Athletics 

School supplies, donations 

Transportation 

ParentVUE 

 

 

 
 

ع في  جمية ال نحن متحمسون للغية لرؤي
!أغسطس 16  

 

 
 
 

 تاكد من حفظ موقع اإلدارة  في متصفحك 
www.psdschools.org 

 

 

ان تكون قد قضيت صيفية مريحة وان تكون مستعدا لبدء عام جديد   ملنأ

المدرسة في  الى  أخرىبنا مرة حيب بطاللترتظار لمعا. ال يمكننا االن
قليلة.    أيامغضون   

 

ية االن  ودر التعليمب إدارةلعودة الى المدرسة من نشرة اخبار خة انستعد 
مل للمعلومات التي قد تحتاجها اثناء بدء العام الدراسي  جر شابمثابة مت

ي  حول الجدول الزمن أسئلةال بمدرستك لطرح تصى اال . يرج23- 2022
بالمدرسة.    الخاص  
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بودر التعليمية   دارةإ  

ة اىل المدرسة العود  
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Students Fees, SchoolPay 

Meals, SNAP benefits, FRL 

Technical Support 

AlphaBEST 

 

بودر   إدارةء ثقافة السالمة في يمكننا بنا  معا،                                                         بودر التعليمية! إدارة شيئا،ى تر شيئا،ترى 

  أداة  ه عبرشاركاو  لتخبر،ن . ابلغ عن ذلك في امغاشخصا بال  أخبر المدرسة؟ التعليمية والحذر من بعضنا البعض. ترى شيئا مقلقا في 

                             تعلم المزيد في الرابط . باإلدارةعن الحوادث  اإلبالغ

 

بودر التعليمية   إدارةجبات والسالمة واالمن في  مستجدات الو  
 

  
صل الطالب على وجبات  , لن يح23-2022سبة للعام الدراسي بالن

مجانية ما لم تتم الموافقة عليهم في برنامج الوجبات المجانية  
ج الذي ساعد في جعل ذلك ممكنا )المتعلق بالوباء(  موالمخفضة. البرنا

 ينتهي.  
 

لى  يجب على العائالت التقدم والموافقة ع, 23-2022للعام الدراسي 
دم  وق برنامج الوجبات المجانية والمخفضة لتلقي المزايا. تعلم المزيد  

 الطلب من خالل الرابط  

نريد ان يشعر طالبنا وموظفونا وعائالتهم بأمان قدر اإلمكان. نحن نهتم بشدة  
بهذا. ان نهج إدارة الطوارئ في ادار تنا مت جذر في افضل الممارسات  

المستجيبة ثقافيا والمناسب للعمر وخدمات الطوارئ لالستعداد لحاالت  
 الطوارئ الطبيعية والتي من صنع االنسان واالستجابة لها والتعافي منها.  

 تعلم المزيد من خالل الرابط.  
Learn more about PSD's approach to safety and 
security on our new web page. >> 

 
ة الصحة والعافي  

. الوصول الى برامج وخدمات                                 صحة والعافية والمزيد من خالل خدمات الطالبوال                           نفسية صحة الحث عن موارد للاب
.                                                                   صحة الطالب  

 

 دعوة للمجتمع
                                                                                    والمجلس االستشاري  اإلدارة،في لجنة المسائلة  :اإلدارةالخدمة في احدى لجان  !اجكمنحتنحن 

او مين المعل و اإلباءمجلس  انضم الى .                                   او ادعم التعليم كشريك مجتمعي                                           مدارسناتطوع في والمزيد.  ،
شرة.  لجنة المسائلة في المدرسة من خالل مدرستك مبا  

 

ة  ارات السالماخط  
  إجراءات اع جميع باتب  االستقبال،جيل الدخول والخروج في مكتب ية المؤمنة وتس المدارس من خالل المداخل االمامالى  بالدخول قم دائما 

  الواليةوالجمهور. يتطلب قانون  عائالت بودر التعليمية فيما يتعلق بمعاملة الطالب وال إدارةرض سياسة  والمتطوعين. عالزائرين 

See Something, See Something, PSD!  

 
Learn more >> 

 

Learn more & apply >> 

 Mental Health,  

 
 Student Services.  

  Student Health programs and services. 

 

District Accountability Committee, District Advisory Board, 

  Volunteer in our schools  

 
community partner 

 

PSD Policy Regarding Treatment of Students, Families, Public. 
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جرائم  جالت في سجل مرتكبي الول الى الس بكيفية الوص  األمور  أولياء من المدارس اخطار       به                        مولالمع

                     الجنسية

 

ارةمدونة قواعد السلوك وسياسات االد  
طالب من خول على معلومات الللد اإلباءحساب  ونة قواعد السلوك المتاحة من خالل  الطالب ومد  مراجعة حقوق  األمور أولياء  /اإلباءدر التعليمية من  بو إدارةتطلب  

بودر  إدارةاضافت   اإلدارة،شفافية في . لدعم جهود ال                                                                       خالل                                          
.                                                                                       على الموقع االلكترونيجديدة والمعدلة السياسات ال ية معلومات حول  التعليم  

 

ة رااإلدتواصل   
  

ى وسائل وعلعلى موقعنا                                                    صف الطقس العا  وإجراءات                                           اإلدارةاتصاالت تتوفر 
                                     هادتعات مجلس التعليم ومشاهاشاركة في اجتمالم.        قم بتحديث معلومات االتصال الخاصة بك من خالل                 االلكتروني )اعي والبريد التواصل االجتم

 . 
 

الة صوتية . اذا فاتتك مكالمة هاتفية او رس970- 490- 3050واحد هو:  سيااللية والمكالمات الهاتفية المدرسية من رقم رئيليمية ودر التعب إدارةتاتي جميع مكالمات 
.  (أوال أحدثهاغيل ارسالها الى هاتفك )سيتم تشرسائل صوتية تم  10ى اخر  لاالستماع ارقم وصال بالاالتمكنك في  ,اإلدارةمن   

 

روتوكوالت كوفيد  ب  
.                                              بودر التعليمية إدارةحول بروتوكوالت كوفيد الحالية في  أسئلةضكم مع اقتراب العام الدراسي الجديد, نعلم ان لدى بع  

 

 اذا كان طالبك:  

لخطوات في الرابط    , تتبع الديه اعراض كوفيد*     
احفظ اوالدك في المنزل واخبر المدرسة.  *  اذا كان اختبار كوفيد اجابي,   

أيام 5العزل لمدة *        
.أيام  10-  6ماسك لمدة من ارتداء الالعودة الى المدرسة وتحسنت االعراض,  ذا *   ا     

 
.                                                                                           درسةخالطة في الممعة الريمر بتتبع حاالت الالبيئة في مقاطالصحة و إدارةال تقوم 
شخص يختار ارتداءها.  أيبودر التعليمية تدعم  إدارة غير مطلوبة في المدارس, لكن  األقنعة  

 
 

العامة.   الصحة إرشاداتبودر التعليمية للتغيير بناءا على  إدارةبروتوكوالت الحظة: تخضع م  
 

Website translation is available! Translate / Traducción / 번역 / 翻译 /  ترجم 

 

 

 
 

 
 

 (C.R.S. 22-1-124)  

 Sex Offender Registry 

Student Rights and Code of Conduct, available through ParentVUE.  

 new and revised policies on the website. 

 

District communications  

 

 inclement weather procedures  

 ParentVUE) 

 Board of Education  

 

COVID protocols in PSD.  
 

 

 this flowchart 

 Larimer County Department of Health and Environment  
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https://www.larimer.gov/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19

