
Subject:  
 

من يهمهم االمر,  مرحبا عائالت ادارة بودر التعليمية و   
 

احداث للمشاركة المجتمعية سلي ستة جبودر التعليمية و المشرف العام لالدارة براين كينيم في ادارة لتعلاستضاف مجلس ا
ت هذه االحداث وقتا لالستماع الى جميع الحاضرين حول القضايا المهمة في  تضمن. 22-2120 ل العام الدراسيخال

لوقت لمزيد من الحوار, و هو ما قرت الى ا, و لكنها افتة لدينالمصحل ا صحاب فرت هذه االحداث وقتا للتعلم من اومجتمعنا. 
كان مرغوبا بوضوح في كل جلسة من الحاضرين. للمضي قدما, تود ادارة بودر التعليمية توفير فرص المشاركة في  

 الموضوعات المستهدفة حيث يتم التعلم و الحوار.  
 

تخصيص كل جلسة . سيتم خالل فصل الربيعمعية و المشرف سلسلة من ثالثة احداث للمشاركة المجت سيستضيف مجلس التعليم

جلسات على النحو التالي:  . ستكون اللموضوع معين  

 

ية مدرسة فوسيل ريدج الثانوفي  –ساءا م 7:30ءا الى مسا :305 – 2023 فبراير 1 –خيارات ج مع تخر  

جلسة  . تم تصميم هذه الي تتجاوز ادارة بودر التعليميةيستعد طالبنا لخطواتهم التالية التنيه ان ما يعكبير ب هناك اهتمام               

بعد  ئم على العمل و خيارات االئتمان حالية باالضافة الى خيارات التعلم القاج اللتكون مفيدة حول متطلبات التخر              

جلسة ايضا كفرصة لتقديم مالحظات حول ما هو  ك في المدرسة الثانوية. تم تصميم هذه الية اثناء وجودالمرحلة الثانو              

انقر الرابط للتسجيل لحضور هذه للطالب بعد التخرج. ية اجه في االعداد الذي توفره ادارة بودر التعليمرالدمهم               

لسة.  الج              

Click here to sign up for this session (space limited to 30 seats) 
 

مدرسة هاريس االبتدائية في  –  مساءا 7:30ءا الى مسا :305  – 2023 مارس  2 – فسية و االنتماء الصحة الن  
للطالب في جلسات االستماع في الربيع و الصيف.  لصحة النفسية تمت مشاركة العديد من الفصص حول ا              

ستشارات في نظام ادارة بودر و االحة النفسية حالي في مجال الصالا جلسة لمشاركة دعمنتم تصميم هذه ال             
ا فرصة لتقديمافة و المناخ التي تدعم االنتماء. انها ايضجهود بناء الثق, باالضافة الى تفاصيل التعليمية            
سجيل لحضور هذه  انقر الرابط للتمجتمعنا ان يراها متوفرة. طالب التي يود ت حول انواع دعم المالحظا            

الجلسة.              

Click here to sign up for this session (space limited to 30 seats) 
 

ت كولينز الثانويةدرسة فورمفي   –ساءا م 7:30مساءا الى  :305  – 2023ابريل   13  – ة المدرسيةالسالم  
ه الجلسة على ممارسات و تدريبات هذز لمدرسة و ستركيد المجميع ان يكو اطفالنا امنين و ناجحين في اير           

انها ايضا فرصة لتقديم مالحظات حول تدابير السالمة المعمول بها  .صممة لتحسين السالمةية المحالمن الاال          

جلسة.  جيل لحضور هذه الرابط للتسانقر ال في المدارس.            

Click here to sign up for this session (space limited to 30 seats) 
 

سنقوم ايضا بمراجعة . موظفي االدارة احد  بواسطةمدارة مخصصة مناقشة قصيرة تتبعها  قدمة مسوف تحتوي كل جلسة على 
جلسات الخاصة. يمكن توجيه في اهذه الكم يتفية لكل جلسة. نتطلع الى رؤللمجتمع كخليمية شة مبادئ ادارة بودر التعلقو منا

   على البريد االلكتروني   درات الخاصةبامدير المشاريع و الميت الرسن, رباث الى دذه االحلمعلقة بهاالسئلة ا
blarsen@psdschools.org. 
 

 شكرا لكم,  
 ادارة بودر التعليمية 

 

Poudre School District  
 

Board and Superintendent community engagement sessions 
ميةدارة بودر التعلي و المشرف العام ال  التعليمجلسات مشاركة المجتمع مع مجلس   

https://www.eventbrite.com/e/517881576737
https://www.eventbrite.com/e/517964916007
https://www.eventbrite.com/e/517973210817
mailto:blarsen@psdschools.org

