
 

تي تحتوي على ارشادات حول ترجمة  موقع االدارة الا الرابط التشعبي, سينقلك الى صفحة  قر على هذه: بالن ان  يرجى مالحظة 

التشعبي مباشرة الى النشرة االخبارية  ينقلك هذا الرابط لغتك المفضلة. لن اللغة االنجليزية الى  منالموقع المحتوى الموجود على 

او العربية.  ر التعليمية االن باللغتين االسبانية ادارة بود  

حول المعلومات الواردة في هذه النشرة    خصائية االسرة الخاصة بك بشان اي اسئلةافة الى ذلك, يمكنك التواصل مع اباالض

ية. دام موقع ادارة بودر التعليمبارية او اذا كنت بحاجة الى مساعة في استخاالخ  

الخاصة بادارة بودر التعليميةنشرتك االخبارية    

2022سمبر,  دي 1الخميس,   

Translate / Traducción /  ترجمة 

 

 

 

طفلين ديك رومي مجمدا لطالب يقف على االرض في  صغيرة, حيث يسلم  حنةخلفية شا ة لوبيز االبتدائية يتجمعون في يق الصور: طالب مدرستعل
 ساحة انتظار السيارات.  

PSD Now – your community newsletter - Turkey donations, Strategic Plan survey, parent info nights and more 

زيدليالي الوالدين المعلوماتية و الم, و الخطة االستراتيجية استبيانديك الرومي, و التبرعات  – عكاالخبارية لمجتم النشرة  –ادارة بودر التعليمية االن   

االن يمية ادارة بودر التعل  

https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/communications/translations
http://www.psdschools.org/


  رة بودر التعليمية مع احداثداعطلة  لق تنط
 توزيع الديوك الرومي 

نوفمبر لجمع الديوك الرومي المجمدة و غيرها من   17و الطالب و العائالت البرد و الثلج في ادارة بودر التعليمية تحدى موظفو 
. يع الديوك الروميلتوزالسنوية ادارة بودر التعليمية حملة المواد الغذائية لبنك الطعام في مقاطعة الريمر خالل    

 

مدرسة بيكون االبتدائية  ظم الديوك الرومية القادمة من ديك رومي في جولة هذا العام, مغ مع  ,3771عت ادارة بودر التعليمية جم 
ر  دوال 440ت مدرسة زاك االبتدائية ايضا بمبلغ عمي(. تبرك رودي  148مي( و مدرسة زاك االبتدائية )ديك رو 149بعدد )

ئية بمعظم المواد الغذائية )باستثناء الديوك الرومي(, مع جمع  ينارد االبتداعت مدرسة ك, و تبر )اكبر تبرغ نقدي من مدرسة(
ضمان عدم تعرض  الديوك الرومي الفراد المجتمع لتوزيع جولة ي تم جمعه في رطل من الطعام. سيساعد الطعام الذ 900

ر. د من الصوزي در التعليمية للمارة بورعياد. قم بزيارة صفحة الفيس بوك الخاصة بادخالل االعائالتهم للجوع    
  

 

 

Image caption: PSD Strategic 
Plan graphic. 

 

 استبيان الخطة االستراتيجية 
 

جلسة مشاركة  35ف, استضافت ادارة بودر التعليمية خالل فصل الخري 
مجتمعية بلغات متعددة للحصول على تعليقات من الطالب و الموظفين و 

ر عمل الخطة مجتمع. قمنا بتحديث اطاو اعضاء ال اولياء االمور \االباء 
يجية الدارة بودر التعليمية بناءا على ما شاركته و تريد الحصول  االسترات 

كون متاحا سي االستبيان و الذي بط دناه رارائكم مرة اخرى. يوجد اعلى ا
مبر. ديس  11حتى   

 
Here is a link to fill out a Strategic Plan survey. 
>> 

 

 

 

  مجامعة والية كولورادو تكر
لطالب  القصيدة مسابقة زين بالفائ
حلة االبتدائيةالمر  

 
تعليم بجامعة  ت بالتزامن مع يوم القيمقصيدة التي ازين في مسابقة النا للفائ تهاني 

 والية كولوراد القائزون هم:
 

جابريال : ية. المعلمئ من مدرسة شيباردسون االبتدار: بنيامين وضة االطفال: ر *   
  يرسون.جتور     
: زاك االبتدائية. المعلممن مدرسة ادورنو  – زمين هيرنانديزجا الصف االول:  *   

   راشيل ستانسبيري.    
لمعلم: كاثرينايلي تشيرامي من مدرسة ايستون االبتدائية. ا: لصف الثانيا  *  
   براون.     
ئية. المعلم: شيري يل االبتداسيج سميث من مدرسة لورالصف الثالث:  *   
  .ماكجواير    

 

 

مة جامعة والية : تميالصور التعليق على
ز في فئة ئ, الفافين نوربييصافح جا ادوكولور  

 

Visit PSD's Facebook page for more photos. >>   

   : ماري سبيزا.مدرسة لوبيز االبتدائية. المعلمجوني بيلي من الصف الرابع:  * 
. المعلم: انجيالبتدائيةجافين نوربي من مدرسة شيباردسون االالصف الخامس:  *   
بيرجيرون.     

 الصف الخامس في مسابقة الشعر, في مدرسة

 شيباردسون االبتدائية الشهر الماضي.

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/PSDStratPlanFrameworkSurveyNov2022
https://www.surveymonkey.com/r/PSDStratPlanFrameworkSurveyNov2022


 

 

  ياليوم التعليمب خالل مباراة كرة القدم في ع لصور: الفائزون في مسابقة جامعة والية كولورادو الشعرية يجتمعون على ارض الملتعليق على ا 
فاس.  نوفمبر في ملعب كان 25الجامعة في ب  

 

  

ت حولياك ن المخدرات و الة للوالدين عمعلوماتيلجتماعات االا  
 

, و التي استضافها متخصصو المخدرات و شكرا لكل من حضر الى جلسة تعليم الوالدين يوم االربعاء حول الماريجوانا
مور و . هناك فرصتان اضافيتان في ديسمبر لالباء و اولياء االانوية بادارة بودر التعليميةكحول في المدارس الث ال

عن االتجاهات الحالية في تعاطي المخدرات في سن المراهقة.  اعضاء المجتمع لمعرفة المزيد   
 

  7الى  5:30غ, من الساعة الدما , بما في ذلك تاثير الشرب علىكحولهقين للتعرف على استخدام المراديسمبر:  7 * 
مساءا. في مدرسة بودري الثانوية,        

 
مساءا. في  7الى  5:30من الساعة لفنتانيل و تعاطي العقاقير التي تستلزم وصفة طبية تعرف على ا مبرديس 14 *   
دج الثانوية,  مدرسة فوسيل ري      

  

 

حان وقت التسجيل لعام 
االن! 2023-24  

 
م االثنين.  التسجيل عبر االنترنت للعام الدراسي المقبل يو تم فتح

دارس االن على التخطيط المسبق للعام الدراسي  يساعد التسجيل الم 
المقبل باكبر قدر ممكن  جيل في العام الدراسي المقبل و التنبؤ بالتس

المدارس االختيارية )التي   من الدقة للمساعدة في االستجابة لطلبات
ديسمبر(. افتح الرابط.   15بولها حتى قيتم   

 Learn about school choice on the PSD 
website. >> 
 

201 S. Impala Drive in Fort Collins. 

 

5400 Ziegler Road in Fort Collins. 

https://www.psdschools.org/schools/school-choice-process
https://www.psdschools.org/schools/school-choice-process


 

الب خارج الحافلة المدرسية  حب الكبار بالطشرح الصور: ير
ب االوركسترا )ادنناه(. يؤدي طال)اعاله(  

 

بينما يمكن لجميع الصفوف التسجيل االن عبر االنترنت, يمكن لالباء  
الروضة  جيل طفلهم في و اولياء االمور الذين يرغبون في تس

 7مستقبلية الطفالهم في بتدائية الالمدرسة االشخصيا القيام بذلك في 
   فتح الرابط.ديسمبر. ا

 Learn about kindergarten registration on the 
PSD website. >> 
 
Learn more about registering your child for 
the 2023-24 school year on the PSD website. 
>> 

 

  

  

 

Calendar 

 

 

Transportation 

 

 

School Meals 

 

 

Safety/Security  

 

 

Tech Support 

 

 

 

                                         
 

  

ي ادارة بودر التعليمية؟ للعثور على وظائف شاغرة, قم  عمل فهل تريد ال
ة ادناه.  ع االدارقبزيارة مو  

PSD Job Listings site. >> 

 

    
  

     

 

   ية النتيجة المدرس           المواصالت            ية    الوجبات المدرس           التامين      \من  اال     لكتروني      الدعم اال
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