
حول  من خالل النقر على هذا الرابط التشعبي, سينقلك الى صفحة الموقع الخاصة باالدارة التي تحتوي على ارشادات   ظة ان:جاء مالحر

ادارة  رة نش تنقلك هذه الروابط التشعبية مباشرة الى ن المفضلة. للغتك جمة المحتوى الموجود على الموقع من اللغة االنجليزية الى تر

نية والعربية. سباباللغتين االبودر التعليمية االخبارية    

خبارية او  ردة في هذه النشرة اال لة حول المعلومات الوا, يمكنك التواصل من اخصائية االسرة الخاصة بك بشان اي اسئ باالضافة الى ذلك 

.  موقع ادارة بودر التعليميةاذا كنت بحاجة الى مساعدة في استخدام   

                                                  2022اكتوبر  27س الخميتك االخبارية لمجتمع ادارة بودر التعليمية | نشر

 

 

 

 

قمة االقران             ات صحة في بناء عاد  

 

ها الطالب في جلسات  شنية مجرد عدد قليل من الموضوعات التي ناقصحة البدة النفسية و اليقظة و الموسيقى و ال و الصحكانت التغذية 
حد من  ليوم والمدارس الثانوية في ادارة بودر التعليمية و االقران في اطالب اء ال سفر. في كل عام, يجتمع في قمة االقران لهذا العام بيةجان

في الرابط.  االقران   . شاهد فيديو موجز قمةيب و التواصل و التعلم حول كيفية دعم بعضهم البعض التدر  
Check out the Peer Summit recap video. >> 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PSD Now – your community newsletter - High School Planning Guide, Peer Summit, CSU Education Day, and more 

, يوم التعلم عن        , و المزيدمة االقران, قويةالتخطيط للمدرسة الثاندليل   –جتمعك االخبارية لمالنشرة  –االن ادارة بودر التعليمية   

 

CSU  

 

Translate / Traducción / ترجمة 

ة ادارة بودر التعليمي

 االن 

https://youtu.be/aKKETkXJ1Zk
http://www.psdschools.org/
https://youtu.be/aKKETkXJ1Zk
https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/communications/translations


افق على ومجلس التعليم ي
42- 2023عام تقويم   

 
العام  در التعليمية يوم الثالثاء على اعماد تقويمفي ادارة بو  صوت مجلس التعليم 

نتقالي  , مع يوم ا 2023  اغسطس 17. يبدءا التقويم في  24- 2023الدراسي 
ي العام عسطس. سينتها 16التاسع القادمين في السادس و مرحلي لطالب الصفين 

ي ف  24-2023قويم  . تعرف على المزيد حول ت2024مايو  30الدراسي في 
 الرابط.  

 

في عطلة من  : المدارس 23-2022تذكير لتقويم 
2022نوفمبر  25 – 21  

 

 

 

 

 

وية ل التخطيط للمدارس الثاندلي
دارة بودر التعليمية: في ا

 اكتشف مستقبلك
 

يمكن ت لجميع طالب ادارة بودر التعليمية.  ة بعد التخرج مليئة باالمكانياالحيا 
, و اخذ  شهادات جامعيةحصول على اعتمادات وطالب المدارس الثانوية الل

صصة, و التواصل مع الصناعة التي يختارونها للحصول على  دروس متخ
. تعرف على المزيد حول الخيارات و المسارات العديدة  مستقبلهمق في السب 

ا  هذوية لفي دليل التخطيط للمدرسة الثان المتوفرة في ادارة بودر التعليمية
 العام.  

 

 

م لالدارة: مستقبل ف العاالة المشررس 
يمية عل واعد في ادارة بودر الت  

 
كيمة التي  الحبيانكا مدرس ايرش االبتدائية, استلهمت من را الى زيارة قمت بها مؤخخالل 

ي  من مدرسة ثنائية اللغة, طلبت مني ان ترين. طالبة في الصف الخامس تجاوزت سنها
ايتها  ضينا فيه معا, رقدفتر يومياتها حيث تسجل رحلتها الشخصية. خالل الوقت الذي  

قيادتها و صوتها.  تخطو نحو   

 
. شاركت في دى  ثها المكسيكيتحدثت بيانكا بفخر عن قوة ثقافة القراءة والكتابة و ترا

على معلمة  معلميها. و تطلق اهمية والديها بالنسبة لها, و ايمانهم بها, و التاثير االيجابي ل
اسم " مدربة ".   كولورزيز ينجمالصف الخامس مكستلي   

 
. تتعلم من عائلتها و معلميها انه ال باس في طلب  واعية بنفسها  بينانكا شجاعة و مفكرة و

المعلمين االخرين و الموظفين الذين ستتواصل  و   –ميكستلي  , و هي تعلم ان المساعدة
تدافع عن  تصبح محامية  يدعمونها في حلمها بان سوف   –  مسيرتها التعليمية والمعهم ط

 االخرين.  
Read the rest of Superintendent Kingsley's message.>> 

 

  

 

 

Learn more about the 2023-24 calendar. >> 
 

High School Planning Guide. >> 

على تر مشرفك على تويتابع   

ب و لمزيد من القصص حول طال  

     در التعليمية موظفي دارة بو 

@edukings   

 #PSDProud 

https://www.psdschools.org/news/preliminary-graduation-data
https://www.psdschools.org/news/2023-24-calendar-approved
http://www.psdschools.org/academics/high-school-planning-guide
https://www.psdschools.org/news/2023-24-calendar-approved
https://www.psdschools.org/academics/high-school-planning-guide
https://twitter.com/edukings


؟   24-  2023هل انت جاهز للعام الدراسي   
 

 

 التسجيل 
 

 قد يبدو من المبكر التفكير في العام االدراسي
دارس على لكن التسجيل االن يساعد المدم, و القا

مدارس  لطلبات الالتخطيط المسبق و االستجابة 
صفوف لعام جيل لجميع ال. يبدءا التساالختيارية

نوفمبر.  28عبر االنترنت يوم  2023-24
في  جيل حول التستعرف على المزيد 

 Learn more about online الرابط
registration. >> 

 

 

ارية  المدارس االختي  

 
موعد النهائي لطلبات المدارس  ديسمبر هو ال 15

. عملية 24=2023جول االولى لعام لل االختيارية
االختيار للعائالت التي ترغب في تسجيل اطفالها  

بع لها  تامنظقة الحي الفي مدارس خارج 
 Learn more about school الطالب.  

choice. >>  
 

 

 الروضة 
 

ر جيل عبسالت  يمكن للوالدين و اولياء االمور

  28نترنت في الروضة او اي صف بدءا من  اال

سجيل . يمكن للعائالت التي تحتاج الى التنوفمبر

شخصيا الثيام بذلك في المدرسة االبتدائية الستقبلية 

مزيد حول ديسمبر. تعرف على ال 7الطفالهم في 

 Learn  التسجيل في الروض ة من خالل الرابط.

more about kindergarten 

registration. >> 

  
 

 

 

وفمبرن 25يوم   قادم في         يوم التعليم  

نوفمبر في استا كانافاس. يمكن للموظفين و   25م التعليم يوم و جامعة والية كولورادو يو حتفل بالشراكة القوية بين ادارة بودر التعليميةا
, و االحتفال بالعالقة               باستخدام الرمز                         $   15بل  مقا   مع                             اة ضور المبارحالعائالت  

برنامجا ممكنا للطالب المحليين و االسر و الموظفين.   65تي تجعل اكثر من ال نية بين اداارة بودر التعليمية و           التعاو  
 

  

  

CSU  

 
 

promo code EDU2022  CSU-New Mexico   
CSU  

https://www.psdschools.org/onlineregistration
https://www.psdschools.org/onlineregistration
https://www.psdschools.org/schools/school-choice-process
https://www.psdschools.org/schools/school-choice-process
https://www.psdschools.org/kinder
https://www.psdschools.org/kinder
https://www.psdschools.org/kinder
http://csurams.com/promocode
http://csurams.com/promocode


عين ضاء متطوعتبحث عن ا لجنة التدقيق   
 

در  في ادارة بوق ي تدقففكر في التقدم بطلب للحصول على عضوية لجنة المهنية في التمويل و الميزانية, خبرة  اذا كانت لديك
ل البروتوكوالت و الجراءات جنة خمس مرات على االقل كل عام لمراجعة و تقديم توصيات حوعضاء اللالتعليمية. يجتمع ا

  مدقق من خارج االدارة. يار دة في اخت , و المساعلى مجلس التعليم, و االشراف على عمليات التدقيق الستقلةالمالية ا
 
Learn how you can become part of the Audit Committee. >> 

  

 

  

  

 

Calendar 

 

 

Transportation 

 

 

School Meals 

 

 

Safety & Security 

 

 

Tech Support 

 

 

 

         
 

المحدثة  19  –اعراض كوفيد مخططات تدفق   
 

ه و افتح الرابط.  ادنا منقحة انظر المخططات االنسيابية الو متى يبقى في المنزل؟ متى يذهب طفلك الى المدرسة اغير متاكد من   
 COVID web page. >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.psdschools.org/community/community-committees/audit-committee
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/schools/PSD-safety-security
https://www.psdschools.org/Family-TechSupport
https://www.psdschools.org/your-district/covidsafety
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/covidsafety
https://www.psdschools.org/your-district/covidsafety
https://www.psdschools.org/your-district/covidsafety

