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ةتدائي درسة لوريل االب زور مشرح الصور: مساعدة المدير اماندا باولسكي ت   

دة مساعافضل , باولسكي, مساعدة مدير مدرسة لوريلاعالن 
 مدير للعام في والية كولورادو

لصفات هذه ادفعتها مع العائالت والزمالء. لديها روابط قوية وهتمة دة م درسة لوريل االبتدائية للفنون و التكنولوجيا, هي قائ دة مدير م اماندا باولسكي, مساع
لمديري  عية كولورادو العام من جم حصلت عليه هذا االبتدائية, وهو لقب دارس للم 0232يز للعام المتملمدير المساعد حين لالى صدارة قائمة المرش 

اولسكي هذا التكريم على مستوى الوالية من المزيد حول ب تعرف على . (  ديرة المدارس االبتدائية )             ولورادو لمعية ك( وجمدارس )           الم
 خالل الرابط.  

  
 

  

 

االنادارة بودر التعليمية   

 

 

CASE CAESP 

Learn more about Pawelski and this statewide honor on the PSD website.>> 

https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/communications/translations
http://www.psdschools.org/
https://www.psdschools.org/news/pawelski-colorado-ap-award-2023
https://www.psdschools.org/news/pawelski-colorado-ap-award-2023


انضم الى برنامج          الجديد  
الخريف  هذا  

 
بودر التعليمية مدعوون للمشاركة في  جميع طالب المدارس الثانوية في ادارة 

( المقرر ان     تدئين )         بللم جنود االحتياطيينالديد لفيلق تدريب جج برنام
 . سيتم اقامة البرنامج في مدرسة بودري الثانوية وسيركز علىفهذا الخري يبدءا 

تفكير النقدي. ماعي والتعاون والمهارات العمل الج  
 
Learn more about JROTC and its introduction to 
PSD on the school district website.>> 

 

 

نضمام الى  عن االلمدرسي لمعرفة المزيد ح الصورة: تحدث مع مستشارك ا شر
   .ج             برنام

 

  

جلسات  ة المدرسية في الراء حول الصحة النفسية والسالمارك باالفكار و اال ش
مة القاد  

 
افكاركم مع  ج مع الخيارات. ال تزال هناك فرصتان هذا الربيع لمشاركة راير حول التخرفب  1ركة المجتمعية يوم كرا لكم من حضر جلسة المشاش

مية. ودر التعلي قادة ادارة ب   
مساءا في مدرسة بولتز المتوسطة(   :307 – 5:30الساعة  واالنتماء ) منالصحة النفسية جلسة  –مارس  2*            
رت كولينز الثانوية(  رسة فوي مدءا ف مسا 7:30- 5:30اعة السالمة المدرسية ) من السجلسة  – ابريل 13*            

 
Learn more about both sessions and sign up to attend.>> تعلم المزيد في الرابد هنا 

  

  

 

ه هي اولوية  ميارح الصورة: سالمة الش
 لجميع المدارس. 

 

ب  الشر هتختبر ادارة بودر التعليمية مصادر ميا 
السالمةالصحة و لضمان  

 

لمدارس االبتدائية العامة في كولورادو قبل  ة بجميع االخاص يجب ان يتم اختبار مصادر مياه الشرب
قبل نهاية مياه الشرب في المدارس المتوسطة في كولورادو مصادر ويجب اختبار  2023نهاية مايو 

ابعد من ر التعليمية ب ادارة بودذهت. هذا االختبار المطلوب من الوالية قيد التنفيذ, وس4202نوفمبر 
, باالضافة الى المدارس االبتدائية الثانوية والمكاتبلمدارس جرد تنقيذ القانون عن طريق اختبار ام

مستوى عنصر النحاس, باالضافة الى مستوى  ب بحثا عنوسطة. ستختبر االدارة ايضا مياه الشروالمت
.  خالل الرابط ختبار منهذا االحول لمعرفة المزيد الدارة بزيارة موقع اصاص. قم الر  

 

  

JROTC 
ببرنامج هل انت مهتم   

؟                

  

تحدث مع مستشار مدرستك  

 اليوم  

JROTC 

JROTC  

 

JROTC  

 

 Visit the PSD website to learn more about this testing.>>  

https://www.psdschools.org/news/jrotc_opens_fall2023
https://www.psdschools.org/news/jrotc_opens_fall2023
https://www.psdschools.org/news/community-engagement-sessions-spring2023
https://www.psdschools.org/news/jrotc_opens_fall2023
https://www.psdschools.org/news/PSD-testing-water-lead
https://www.psdschools.org/news/PSD-testing-water-lead


 

حجز انقر الرابط. لمارس في مدرسة بوري الثانوية. ل  30في                   لصورة: يتم بيع تذاكر يونيتي ح اشر   

في حدث  تعرف على االيجابية و التغذية, والمزيد   
 المباشر

 

لحدث   ل                                    تذاكر معروضة للبيع االن من خالال          
مساءا. انقر الرابط  5:15الساعة  ودري الثانوية. ستبدءا المحادثاتمارس في مدرسة ب  30المباشر يوم          

عن هذا الحدث.  لمعرفة المزيد          
Click here to learn more about this event.>> 

 

يقدر مجلس التعليم  
ناس الذين يجلعون  ال

ادراة بودر التعليمية  
 رائعة
عام عد شهرين من البالكاد ب

كريم العديد الدراسي, تم بالفعل ت
ن الطالب والموظفين في  م

تقديرا  تماعات مجلس التعليماج
ات . تحقق من شهادالنجازاتهم

قع تقدير المجلس الحديثة على مو
. ادارة بودر التعليمية  

 
 

 

ء تواجدك على موقع ادارة  اثنا
طلع على  , ابودر التعليمية
لس, بما في ذلك  قرارات المج

تاريخ السود,  قرارات شهر 
اسبوع تقدير الموظف و

صنف, واسبوع االرشاد الم
.  لوطنيالمدرسة ا   

 

  

  

 

Calendar 

 

 

Transportation 

 

 

School Meals 

 

 

Safety/Security  

 

 

Tech Support 

 

 

 

                                         
 

  
 

ذاكر متاحة للبيع االن تال  

 Board Resolutions,  

 Board Resolutions,  

bit.ly/TEDx-Tickets. 

TEDx 

TEDx 

bit.ly/TEDx-Tickets  TEDx Mountain Ave  

جة المدرسيةالنتيجبات المدرسية            الحافالت المدرسية              الو  السالمة                 \الدعم التكنولوجي                 االمن     

https://www.psdschools.org/news/TEDx-2023-speakers?fbclid=IwAR3EnSQPpvoZQ3Ft422ssVVmvhfJEOf6CN_xl3i-fe7q7REstp5Ljo1Pxpo
https://www.psdschools.org/your-district/calendars
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
https://www.psdschools.org/schools/PSD-safety-security
https://www.psdschools.org/Family-TechSupport
http://bit.ly/TEDx-Tickets
https://www.psdschools.org/your-district/calendars
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/Family-TechSupport
https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict
https://www.instagram.com/poudre_school_district/
https://www.linkedin.com/company/poudre-school-district/
https://twitter.com/PoudreSchools
https://www.youtube.com/c/poudreschooldistrict
https://www.psdschools.org/your-district/board-of-education/resolutions
https://www.psdschools.org/your-district/board-of-education/resolutions
http://bit.ly/TEDx-Tickets
http://bit.ly/TEDx-Tickets


 

غرة من  , قم بزيارة موقع قوائم الواظائف الشاللعثور على وظائف شاغرة ؟ يةهل ترغب بالعمل في ادارة بودر التعليم

 خالل الرابط.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

PSD Job Listings site. >> 

 الخط الساخن  

 الزمات االنتحار 

شيئا   ىتر  

شيئا  قل  

  
بناء بيئة امنة وشاملة  معا يمكننا 

 للجميع.  

https://988lifeline.org/
https://988lifeline.org/help-yourself/en-espanol/
https://www.psdschools.org/seesaysomething
https://psdschools.tedk12.com/hire/index.aspx

