
, و  تتاح الخزانة الخلفية, جلسات المشاركة , افالصحة النفسيةمنحة  – خبارية لمجتمعك االالنشرة   –  ناال ادارة بودر التعليمية

 المزيد.  

دارة و التي تحتوى على ارشادات حول  قع الخاصة باالقلك الى صفحة المو ق هذا الرابط التشعبي, سين فوقر ظة: بالن يرجة مالح

ية  ينقلك هذا الرابط مباشرة الى النشرة االخبارة االنجليزية الى لغتك المفضلة. لن جود على الموقع من اللغى الموترجمة المحتو

 باللغتين العربية و االسبانية.  

في هذه الرسالة  ك بخصوص اي اسئلة حول المعلومات الواردة  التواصل مع اخصائية االسرة الخاصة ب  باالضافة الى ذلك, يمكنك

لتعليمية. ادارة بودر ا دة في استخدام موقع االخبارية او اذا كنت بحاجة الى مساع  

ودر التعليمية كم ادارة ب ادارتخبارية الخاصة بنشرتكم ال   

2023يناير,   26الخميس,   

Translate / Traducción /  ترجمة 

 

 

 

 

ة بيتي االبتدائية  مس في مدرستوسطة, تجيبان على اسئلة طالب الصف الخايفينز المالصورة: المستشارة ايرين ماكين و انا بوليس, من مدرسة بلشرح 
.  متوسطةجيل في المدرسة الحول التس  

النادارة بودر التعليمية   
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نتقاالت بين المستويات الدراسية و  , و االى الجدولةو االنتماء السية الصحة النف , منجاالت شارون الطالب في مجموعة متنوعة من الممستيدعم ال
د الوظيفي.  تعداالكلية و االس  

حدة من ثالث ادارة بودر التعليمية وا 
ة الصحة النفسية ادارات تتلقى منح  

حة  , للمشاركة في مبادرة ممولة بالمن طق تعليمية, بما في ذلك ادارة بودر التعليميةفي كولورادو ثالث منا اختارت وزارة التعليم
,                         و كادارة     . )النهوض بالصحة والمرونة في التعليم(                            لمدة اربع سنوات تسمي 
ج و خدمات الصحة النفسية و توظيف المزيد من  لتنمية برام مليون دوالر 1.56ما مجموعه ية ستتلقى ادارة بودر التعليم

يادة الشعور باالنتماء لجميع الطالب  ف االدارة المتمثل في زيرة لهدفعة كب . ستوفر هذه المبادرة دالمتخصصين في الصحة النفسية
و السالمة. تعرف على المزيد حول مشروع التوعية من خالل الرابط ادناه.  و تعزيز خدمات الصحة النفسية  

 

  

 

يناير.  13سة في بالمدرفتتاح الخزانة الخلفية في افورد يتحدثون الصورة: طالب بامشرح   
 

Project AWARE  

Learn more about the Project AWARE grant on the PSD website.>> 

Project AWARE  



بتدائية درسة بامفورد التفتتح م
 الخزانة الخلفية

 
رد بكرمه و روحه الحنونة. من المناسب فقط ان تحمل مبادرة  امفو اشتهر جاري ب 

الطعام و مفورد الخلفية اسمه. يخزن المخزن المالبس و خزانة جاري باسخية مثل 
رف على المزيد حول الخزانة الخلفية على للمحتاجين. تع ادوات النظافة و االحذية

 موقعنا من خالل الرابط. 
 

 

الطالب و العائالت    ح الصورة: يتجمعرش
جتمع في الخزانة والموظفون و افراد الم

.  الخلفية  
 

  

 

مكة.  س بل في ادارة بودر التعليمية تحمل جال  مدرسةالصورة: طالبة في ح شر  

د على الجليد الصيامرات غم  
 

ريد  ة )ليفرمور وودر التعليمي بل الخاصة بادارة ب الجالطالب من مدارس استفاد 
قصى حد من عطلة نهاية االسبوع الشتوية  كس و ستوف برايري( الى افيذر لي 

ته استضافجليد, الذي سنوي الثاني لصيد المن خالل المشاركة في اليوم ال ردةالبا
يناير. اصطاد الطالب االسماك و  21باركس ان وايلد اليف في كولورادو 

بهم! ي خاصة بة هوك ا حلعوصن   
 

شارك بصوتك 
في الموضوعات  

 الرئيسية
 

ث اجتماعات للمشاركة ستعقد ثال 
في  المجتمعية يستضيفها مجلس التعليم

مدير االدارة عليمية و ادارة بودر الت 
هذا الفصل  ي في  جسلبراين كين 

جلسة على   الدراسي. ستركز كل
الطالب الذين ع مختلف: موضو

فبراير(,   1جلسة تخرجون بخيارات )ي 
 2)جلسة نتماء الصحة النفسية و اال

ية )جلسة فبراير(, و السالمة المدرس
براير(. للتسجيل افتح الرابط.  ف 13  

 
Sign up for a Community 
Engagement Session on the 
PSD website - each session 
is limited to 30 people.>> 

 

  

 

 

 

 

 

 

Learn more about the Pack Pantry on our website.>> 
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في فورت كولينز.   0232يناير  16شرح الصورة: ثالثة مشاهد من مسيرة مارتن لوثر كينج جونيور يوم   
 

جونيور بيوم مارتن لوثر كينج مجتمع يحتفل ال  
 

دارة بودر  لذي اقامته امارتن لوثر كينج جونيور, اخرج المئات من افراد المجتمع للمشاركة في مسيرة هذا العام تكريما ليوم 
ع و العزل ال يمكن انت  قمف و الصوت: العن موضوع هذا العام التعليمية و جامعة والية كولورادو و مدينة فورت كولينز. كان 

صور المسيرة. شاهدة المزيد من يحتمل. انقر الرابط لم  
 

  

   

 

Calendar 

 

 

Transportation 

 

 

School Meals 

 

 

Safety/Security  

 

 

Tech Support 

 

 

 

                                         
 

  

ائف شاغرة, قم  للعثور على وظعليمية؟ هل تريد العمل في ادارة بودر الت
قع االدارة من خالل الرابط.  بزيارة مو  

PSD Job Listings site. >> 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

Click here to see more photos from the march.>> 

النتيجة   الوجبات المدرسية                  الحافالت المدرسية                        السالمة \المن              الدعم التكنولوجي              

   شيئارى ت

   شيا قل

بناء بيئة امنة و   ستطيع معا, ن  

   شاملة للجميع

  رحا نتلخط الساخن لال ا

 و الزمات 
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