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ودر التعليمية  خبارية الدارة بنشرتكم اال   

2023مارس,  9الخميس,   

Translate / Traducción /  ترجمة 

 

 

 

 

ة في مدرسة روكي ماونتن الثانويةتقراءها طالب قصة شرح الصورة: يستمتع الطالب في مدرسة بيتي االبتدائية ب   
 

متعة القراءة  احتفاالت   
 

ودر التعليمية لالستماع الى القراء الضيوف والمشاركة  طالب ادارة ب ع الماضي  بوالسة حول امريكا ا دعت احداث القراء
ية.  مزيز حب القراءة واهمية محو االوالمزيد. هذا االسبوع الخاص مكرس لتع في تبادل الكتب  

 Click this link for information about PSD schools enjoying Read Across America.>> 
 

   ناالودر التعليمية ادارة ب

https://www.psdschools.org/schools/school-registration
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/read-across-america-2023


 

 

 

 

 

 

مع االصدقاء المتطوعين.  بالقراءة شرح الصورة: يستمتع طالب مدرسة بيتي االبتدائية   
 

  

 

الصورة: الطالب يجرون تجربة اثناء احد  شرح 
2022المعسكرات في صيف   

 

ي فرص التعلم الصيفية  ترك فاش  
 

سواء كنت ترغب في اللحاق باالئتمانات او تعلم شيئ جديد او 
ظيفي محتمل في المستقبل, فهناك الكثير من استكشاف مجال و

فتوح  مات هذا الصيف في ادارة بودر التعليمية. التسجيل الخيار
ع  لصيفية. اتب ا والبرامجن للمدرسة الصيفية والمعسكرات  اال

لتعلم المزيد.   الرابط  
Follow this link to learn more about 
Summer 2023 offerings.>> 

 

  

تصاالت الصحة  ء اقم باجرا
بريل ا  17فسية في يوم  الن  

 

عادة الصحة النفسية للسنة الثامنة من التحدثين في مجال  
عافية والموارج وبناء االتصال لجميع فسية والصحة الن ال

عة  ة بدءا من الساث مباشرلحداسيقام .الصفوف مستويات 
, في مدرسة روكي  ابريل  17يوم االثنين,  مساء  5:30
   , الثانوية

 

كان الطالب صريحين في طلب المساعدة في هذا المجال. انهم  
ب,  اقرانهم, ويطلبون المزيد من التدري هم وعن انفسمدافعون 

بموارد الصحة  مساحات االنتماء, وزيادة الوعي والمزيد من 
لصحة  قليل وصمة العار حول اعية لت , وجهود مجتمالنفسية

ة وطلب المساعدة.  ي النفس  

 

 

 

 

  

 

صحة  . احفظ التاريخ: مسائل ال ويةن الثان كي ماونت تستضيف مدرسة رومساءا,  5:30ابريل,  17ص الملصق: ن 
ادارة بودر التعليمية لحضور الحدث السنوي الثامن حول مسائل الصحة النفسية من   ى االنضمام الىالنفسية. يرج 

ونتن روكي ماعام مباشرة في مدرسة  يتم استضافته هذا الذي ل, وا12الصف مرحلة رياض االطفال وحتى نهاية  
ة التي تؤثر على جميع مستويات  صحة النفسي وضوعات ال . سيتناول المتحدثون مجموعة واسعة من مالثانوية

ادارة بودر  مدارس ية في ية الصحعانحة اخصائي الر. يقدمها لك فريق مباقري ات  مزيد من المعلوم . الصفوف 
 التعليمية. 

 
  

  

1300 W. Swallow  Road in Fort Collins. 

 

https://www.psdschools.org/academics/summer-learning-opportunities
https://www.psdschools.org/academics/summer-learning-opportunities
https://files.constantcontact.com/f7575956401/63833753-b680-4c1d-9bfa-90a730c90af0.pdf?rdr=true


مشاركة مناقشة السالمة المدرسية في ليلة ال   
 

لالدارة   تعليم التابع الدارة بودر التعليمية والمشرف العاميستضيفها مجلس الالتي ستعقد اخر جلسات المشاركة المجتمعية الثالث 
ة  ابريل في مدرسة فورت كولينز الثانوي  13. مساءا 7:30الى  5:30بريان كينجسلي من الساعة   

ابط لتعلم المزيد.  رامنها. افتح الرسة والمدة ي سالممواضيع الجلسة ه  
Click this link to learn more about the April 13 session.>> 

 

  

 

قيادة  قمة   شرح الصورة: شعار
 المناخ 

 

 قمة القيادة المناخية
 

ة  ة مدعوون للتسجيل في قمطالب المدارس الثانوية في ادارة بودر التعليمي 
. يربط دوابريل في جامعة والية كولور 19في  2023القيادة المناخية لعام 

قادة علوم المناخ للتعرف على ه الطالب المشاركين مع هذا الحدث الذي ينظم
.  بيئية االستدامة ال  

Learn more on the summit website.>> 
 

 

  

 

Calendar 

 

 

Transportation 

 

 

School Meals 

 

 

Safety/Security  

 

 

Tech Support 

 

 

 

                                         
 

  

قم بزيارة موقع الوظائف الشاغر من  , ترغب بالعمل في ادارة بودر التعليمية؟ للعثور على وظائف شاغرة هل
  خالل الرابط

 PSD Job Listings site. >> 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

لخط الساخن  ا

مات االنتحار الز  

 

النتيجة المدرسية         حافالت المدرسية ال          ة الوجبات المدرسي           السالمة   \  االمنتكنولوجي           الدعم ال  

3400 Lambkin Way.  

https://www.psdschools.org/news/community-engagement-sessions-spring2023
https://www.clsummit.org/
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://psdschools.tedk12.com/hire/index.aspx
https://www.clsummit.org/
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://988lifeline.org/help-yourself/en-espanol/
https://www.psdschools.org/seesaysomething
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