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بودر التعلیمیة معا مرة اخرى: العودة الى المدرسة في ادارة    
 

اساسا قویا یمكنھم من التعلم  مع معلمیھم و موظفیھم, وضعوا  الطالب المرتبطون ببعضھم البعض بفرح وحماس عبر مدارسنا! 23-2022بدانا العام الدراسي 
انقر الرابط.  صفحة فیسبوك ادارة بودر التعلیمیة للحصول على المزید من المعلومات. والنمو خالل االشھر التسعة المقبلة. تحقق من   

Check out PSD's Facebook page for more >> 
     
 

عادة المدرسة!  – مجتمعك النشرة االخباریة ل – ادارة بودر التعلیمیة االن   

  Translate / Traducción / ترجمة 

 ادارة بودر التعلیمیة  
   االن 

https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict
https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/communications/translations


الوفیرة مع بدایة عامنا الدراسي  الحیاة في فیدیو: ضحك, االتصاالت 
 الجدید  

 
 



 
 

Watch our back-to-school recap video, and prepare to smile >> 

 
Watch Superintendent Brian Kingsley's welcome-back video message >> 

 

الدارة  دن تیمناث, ویلنجتون, بمناسبة افتتاح المدارس االعدادیة الجدیدة م
 بودر التعلیمیة 

 

https://youtu.be/I4JaYFve-aI
https://youtu.be/oaYBt1MkQYI
https://youtu.be/I4JaYFve-aI


  
 

تیمناث معا لالحتفال بالمستقبل مع   ة بودر التعلیمیة ومجتمعاتاجتمعت ادار
لمدرسة تیمناث المتوسطة الثانویة خالل االفتتاح الكبیر تكریم ارث الماضي 

یدة. افتح الرابط للمزید.  الجد  
 

 
دة, نتشرف  قال المدیر جیسي موریل: "عندما نفتتح مدرستنا الجدی

, باالضفاقة الى االستمرار  باالحتفال وترسیخ انفسنا في تاریخ المدرسة
تیمناث و ارتداء االزرق و الذھبي".  في ارث كوننا   

 

 
انتھى االنتظار, مدینة ویلنجتون لدیھا مدرسة ثانویة مرة اخرى  عاما,  58بعد 

. افتح الرابط للمزید.  واحتفلت بھذه المناسبة في حقل قص الشریط  
 
 

 
درسة: "نتطلع الى ان تصبح مرة  كیلبي بندیكت, المدیر االول للمقال 

جتون الثانویة برؤیة الثارة الفضول, والرعایة,  ویلناخرى مدرسة 
د الجمیل  التعلم مدى الحیاة". "ستعد الطالب لروالمرونة, والھام 

   اء منھ".للمجتمع الذي یمثلون جزءا ال یتجز

 
 

   
 

الوجبات المجانیة و تقدم بطلب 
23-2022المخفضة للعام الدراسي   

 
في ھذا العام الدراسي, لم یعد الطالب یتلقون       
جبات مجانیة ما لم یتم اعتمادھم لبرنامج و     
جبات المجانیة او المخفضة. معرفة المزید فيالو     
الرابط.       

 

 
دة الى المدرسة لطالب موارد العو

 ادارة بودر التعلیمیة وعالئالتھم 
 

؟ ھل  اعرف من این اجد قوائم الغداء المدرسیة ال 
        ؟لدیكم اسئلة حول                         

. المزید في نحن ھنا لخدمتكم في دلیل بدایة العام 
 الرابط                                               

 

 
طالب ادارة بودر  جمیع عطلة ل

االحتفال بیوم العمالالتعلیمیة یوم   
 

الب والعائالت: ال توجد مدرسة یوم  تذكر, الط
سبتمبر, احتفاال بیوم العمال.  5, االثنین

سنراكم مرة اخرى في الفصول الدراسیة یوم  
سبتمبر.   6  

 
PSD COVID-19 protocol updates are available here. 

Transportation 

School Meals 

Tech Support 

Calendars 

 

recent ribbon-cutting ceremony. 

 
grand opening of the new Timnath Middle-High School.  

 

ParentVUE 
 Read more >> 

 
See if you qualify >> 
 

https://www.psdschools.org/your-district/covidsafety
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
https://www.psdschools.org/Family-TechSupport
https://www.psdschools.org/your-district/calendars
https://www.psdschools.org/news/WMHS-opening-celebration
https://www.psdschools.org/news/TMHS-opening-celebration
https://www.psdschools.org/news/back-to-school-2022-23
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
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