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بالتخرج.  من مدرسة روكي الثانوية تحتفل  2022دفعة ورة: تعليق الص  

عليمية ج في ادارة بودر التعدل التخرارتقاع م  

رج لمدة اربع سنوات و هو اعلى معدل تخط متوسط الوالية بنحو خمس نقا  2022لدفعة عام سنوات  ج في ادارة بودر التعليمية لمدة اربعتجاوز معدل التخر
فال لالدارة باسرها و المجتمع باكمله. تعرف على المزيد حول  يوم الثالثاء من قبل وزارة التعليم في كولورادو, هذا االنجاز هو احت لبينات الصادرة وفقا ل

   من خالل الرابط.  يةبودر التعليمدارس على موقع اادارة و الماالدارة التعليمية بيانات التخرج من 
 

  

االنليمية لتعادارة بودر ا  

Learn more about district and school graduation data 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/2022-graduation-rates


 

 

.  2022نوفمبر يكاغو" في " ش ؤدون عرضهمي التعليق على الصورة: طالب مدرسة فورت كولينز الثانوية   
 

كولورادو ثيسبيان  ؤتمر الطالب الممثلون يؤدون في م   
 

ت دعوته لتقديم غرض  في الوالية الذي تميد سيقي الوحشيكاغو" هو االنتاج المو "  في غرضهم  ء مدرسة فورت كولينز الثانوية  كان ادا
, حصل ثالثة طالب من مدرسة بودري الثانوية على  باالضافة الى ذلكالشهر الماضي في دنفر. ولورادو ثيسبيان تمر ك كامل في مؤ

تعرف على المزيد حول وجود ادارة بودر   ثيسبيان الدولي في شهر يونيو. و هم مؤهلين للتقديم في مهرجان تصنيفات فائقة لالداء الفردي  
ثيسبيان كولورادو من خالل الرابط.  في مهرجان التعليمية   

  
  

 

 

كلما زاد عدد مارتن لوثر كينج مع عبارة "  \ التعليق على الصور: صورة د
ء الذي يمكننا ان نرفعه".  بكة, زاد العبشاي المت االيد  

 

يوم مارتن لوثر كينج 
يناير 16 ,جونيور  

 

ستستضيف ادارة بودر التعليمية و جامعة والية كولورادو و  
ثر  تن لومدينة فورت كولينز مسيرة لالحتفال بيوم الدكتور كار

  16ين الثن صباحا يوم ا 11ءا من الساعة داونيور ابت كينج ج
والتي تقع   ي حديقة واشنطنميل ف 1.3يرة ستبدءا مس. و يناير

   و تنتهي في    في                     
ينهم الشاعرة و الناشطة  و سيعقب المسيرة متحدثون من ب 

        تعرف على المزيد من خالل الرابط.  بنما سويتر. ياسية الس
 

  

 

Learn more about PSD's presence at ThesCon on the PSD website.>> 

Learn more on the event website.>> 

301 Maple St CSU Lory Student Center 

https://www.psdschools.org/news/FCHSTheater-ThesCon
https://lsc.colostate.edu/involvement/campus-activities/dr-martin-luther-king-jr-march-celebration/


  يا  جتكنولورة: الكتب و الالتعليق على الصو
ثة.  كالهما جزء من المناهج الدراسية الحدي   

 

- 17يارات المناهج من مراجعة خ
يناير  91  

 

في  دة ادارة بودر التعليمية نت مدعو لمساعا
ي التالي من  تحديد منهج محو االمية االبتدائ 

مية  الث لمحو االالث خالل حضور احدى الليالي 
الثانوية و  في ايستون و روكي االسبوع المقبل 

المزيد من تعرف على فوسيل ريدج الثانوية. 
 خالل الرابط.  

 

ن  يواالتعليق على الصورة: حصالة على شكل ح
كاب التخرج الجامعي مبتسم مع   

 

طلب للحصول  ن: التقدم بالخريجي
المنح الدراسية على   

 

تطبيق ادارة بودر التعليمية للمنح الدراسية  يعد 
منحة   30من فرصة فريدة للتقدم الى اكثر 

ية.  متاحة فقط لطالب ادارة بودر التعليمدراسية 
مساء   4:30بحلول الساعة يجب استالم الطلبات 

صفحة  يناير. تقدم بطلبك االن على  27يوم 
وقع من خالل الرابط.  الم  

 

رة: تكريم فرقة مدرسة فورت  التعليق على الصو
  .اجتماع مجلس التعليموية في كولينز الثان 

 

م يتكريمات مجلس التعل  
 

طالب و موظفو ادارة بودر التعليمية يقومون  
 رائعة. في كل شهر, يكرم مجلس التعليماشياء ب 

ة. قم  وظفين و الطالب النجازاتهم العديدالم
يم  تكرلمشاهدة دارة بودر التعليمية بزيارة موقع ا
االدارة للمجلس.   مدير و تقارير  مجلس التعليم  
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Transportation 

 

 

School Meals 

 

 

Safety/Security  

 

 

Tech Support 

 

 

 

                                         
 

  

زيارة موقع  ظائف شاغرة, قم ب؟ للعثور على وهلى تريد العمل في ادارة بودر التعليمية
ظائف ادارة بودر التعليمية وقوائم   

 

 

 

 

  
 

 

Board Recognitions  

Superintendent Board Reports.>> 
Future Ready Scholarship 

Page.>> 

Learn more about Literacy 

Engagement Nights in this 

article.>> 

PSD Job Listings site. >> 

حافالت المدرسية             النتيجة السالمة                    الوجبات المدرسية                  ال  \االمن     الدعم التكنولوجي                  

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
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://988lifeline.org/
https://www.psdschools.org/seesaysomething
https://www.psdschools.org/your-district/about-psd/honors-and-awards/board-recognitions
https://www.psdschools.org/your-superintendent/board-reports
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpsdfutureready.com%2Fscholarships%2F&data=05%7C01%7Ceshockley%40psdschools.org%7C3bc64bdb66d64f54fc5408dae1df3743%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C638070646060606997%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n%2Bc0lhxGkcbkIIINONpyo3BAT4RAJIdJHDeoklhRZR0%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpsdfutureready.com%2Fscholarships%2F&data=05%7C01%7Ceshockley%40psdschools.org%7C3bc64bdb66d64f54fc5408dae1df3743%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C638070646060606997%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n%2Bc0lhxGkcbkIIINONpyo3BAT4RAJIdJHDeoklhRZR0%3D&reserved=0
https://www.psdschools.org/news/literacy-engagment-sessions
https://www.psdschools.org/news/literacy-engagment-sessions
https://www.psdschools.org/news/literacy-engagment-sessions
https://psdschools.tedk12.com/hire/index.aspx


  
 


