
  

 

Sept. 6, 2022  

 مجتمع ادارة بودر التعليمية العزيز.  

و يوم , سبتمبر 7, تنهي المدارس اليوم الدراسي ساعتين وفي وقت مبكر يوم االربعاءس, من اجل سالمة طالبنا و موظفينا 

تمبر, بسبب درجات الحرارة المتوقعة في التسعينات. سب 8, الخميس  

لمعتاد )ال يوجد اصدار مبكر(. اك استنادا الى التوقعات الحالية لالسبوع, نتوقع ان تبدءا المدرسة يوم الجمعة  

current forecast for the week 

ذا ماذا يعني ه  

. ت المعتادالوقارس في *  تبدءا المد  

لغداء.  تقدم وجبة الفطور وا*    

في الصباح قبل المدرسة, و لكن ال يوجد بعد المدرسة.  متاحة  –*  الفابست   

ستصل حافالتهم الى اماكن منازلهم ساعتين مبكرا. الطالب الذين يستقلون الحافلة المدرسية *    

صباحا.   :1511 –  :159ية : باحالصالفترة  –معمل المستقبل *    

مساءا.   :451 –  12:45الفترة المسائية:                          

.  لمعتاداكتبدءا الصباحية الفترة   –طفال ياض االر*    

. المسائية الغيت الفترة                          

فترة اليوم الكامل ينتهي ساعتين مبكرا.                           

دي او رعاة النشاط. شطة الالمنهجية الى الصباح او المساء, حسب توافر النا*   يمكن للمدارس نقل االن  

ارشادات جمعية انشطة المدارس الثانوية في كولورادو واالتحادى مع , بما يتماشتمر الممارسات الرياضية والمسابقاتستس*    

بادئ  ني لجمعيات المدارس الثانوية في الوالية, والمالوط                                                                     

                             الطبيةيهية التوج

مساءا.   6:30ساعة جاوز اليتمسابقات في موعد ال يجب ان تبدءا الالصباح او المساء,    بين نقل التدريبات الىطلب من المدر  

: " قرارنا السبب "خلف  

به مكيف هواء ولكن في اماكن معينة فقط, مثل معمل الكمبيوتر او مراكز عض فات هواء. البمعظم مدارسنا ليس بها مكي*    

الوسائط.       

بواب المدارس حتى في وقت مبكر من الصباحضافية تشمل فتح المواجهة الحر في هذا العام الدراسي, اتخذنا خطوات ا *    

الول وشراء مراوح لجميع الفصول المدرسية.  ها قبل الجرس اقلجلب الهواء البارد قبل اغال     

درجات  غالبا ما تؤدي الى  فعة هذا االسبوع, والتي هذه الجهود ليست كافية لمكافحة درجات الحرارة المرت, فان *  و مع ذلك

وطالع.   90و   80الفصل الدراسي في حرارة   

ر لالمام نظال  

Schools to release 2 hours early Wednesday, Thursday due to heat 

االربعاء والخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة  مييو مبكرااعتين المدارس تفتح ابوابها س  

Colorado High School Activities Association  
National Federation of State High School Associations medical and heat guidelines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رات التكلفة الحالية و الجداول الزمنية لتركيب اجهزة تكييف حصول على تقديالتعليمية من خالل عملية لل تعمل ادارة بودر  *   

الرات عدة سنوات ة ماليين من الدوي تبلغ تكلفته عدالذع شرويستغرق هذا المء في جميع المدارس. من المتوقع ان الهوا      

فاع درجات الحرارة  ستمرار ارتاخبين في المستقبل. نظرا الجح دعما من النطلب على االرعلى االقل حتى يكتمل و سيت      

, نعتقد ان هذه خطوة مهمة الدارة بودر التعليمية.  على مر السنين     

حرارة.ام الدراسية المستقبلية لمعالجة العوالنظر في التغييرات التي يمكن اجراؤها على تقاويم االيم في نة التقو*   ستستمر لج  

د يوم العمال. عفعة بدرجات الحرارة المرتمن المهم مالحظة انه من المتوقع ان تستمر       

عثور على  , وانه قد يكون من الصعب الط, من الراحة الى االحباشاعرنحن نعلم ان هذا االعالن قد يثير مجموعة من الم

, وقد تم اتخاذه في النهاية  ات واسعة النطاقان له تاثير. لم يمكن هذا قرارا سهال النه كطفال او اخذ اجازة من العمللالعاية ر

ر.  مع وضع سالمة طالبنا و موظفينا في االعتبا  

ف  شرلس التعليم والمن ارتقاع درجات الحرارة في المدراس مع مديرى المدارس ومجنكم مخاوف بشاك العديد ملقد شار

ى العلم  م. يرجر دعمك, ونحن نقدبةالتدريس والتعلم اكثر صعو جعلفعة تتجات الحرارة المرر ي. نحن نعلم ان دجسلبراين كين

ى القصير والطويل. المدهذا التحدي على  زمون بالتصدي لاننا ملت  

 

. شكرا لشراكتكم المستمرة  

 

, باخالص  

 ادارة بودر التعليمية 

Poudre School District  

 


