
والمزيد   ,ةالتوعية باالنتحار, مؤتمر السالم, المدارس االختياري  - النشرة االخبارية لمجتمعكم - ادارة بودر التعليمية االن   

يرجة مالحظة: بالنقر فوق هذا الرابط التشعبي, يسينقلك الى صفحة الموقع الخاصة بمحتوى االرشادات حول ترجمة المحتوى  

الموجود على الموقع من اللغة االنجليزية الى لغتك المفضلة. لن ينقلك هذا الرابط التشعبي مباشرة الى النشرة االخبارية "ادارة بودر  

باللغتين االسبانية او العربية.            التعليمية االن"         

باالضافة الى ذلك, يمكنك التواصل مع اخصائية االسرة الخاصة بك بشان اية اسئلة حول المعلومات الواردة في هذه النشرة  

 االخبارية او اذا كنت بحاجة الى مساعة في استخدام موقع ادارة بودر التعليمية. 

 ترجمة  / Translate / Traducción  | النشرة االخبارة لمجتمع ادارة بودر التعليمية | الخميس  13 اكتوبر

 

 

 

 

Watch the full video >>  شاهد الفيديو بالكامل  

 

PSD Now  

 

االن ادارة بودر التعليمية   

 فيما يلي ارشادات حول كيفية تغيير لغة الفيديو:  

.  في الجزء السفلى االيسر, انفر فوق 1  
.  انقر فوق  2  
.  اختر اللغة  3  
النقر فوق :   د.  اذا لم تكن لغتك مدرجة عن 4  
.  انفر فوق                      .  5  
.  اختر لغتك .  6  

Settings 

“Subtitles/CC” 

“Subtitles/CC” 
“Auto-translate” 

https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/communications/translations
https://youtu.be/puZA0ntJmao
http://www.psdschools.org/
https://youtu.be/puZA0ntJmao


 "ال باس ان ال تكون على ما يرام"
 

النتحار هو ازمة صحية عامة تؤثر على العائالت واالفرد في جميع انحاء كولورادو, بما في ذلك منسقة خدمات الصحة العامة في  ا
ادارة بودر التعليمية كيم جرانجر. لمساعة االخرين, تشارك قصتها حول وفاة ابنها روبي باالنتحار وكيف شعرت انها عنما استعدت الى  

جرنجر متحمسة للعمل بشكل تعاوني مع الممرضات والتقنيات الصحية والعديد من منصبها للعمل في ادارة بودر التعليمية. 
لنفسية في ادارة بودر التعليمية للتعرف على عالمات المعاناة المحتملة لدى الطالب والنهاء وصمة  المتخصصين في مجال الصحة ا

  العار المحيطة بالصحة النفسية. اقراء المزيد عن تجربتها وعملها وحياتها من خالل الرابط.  
 

 يوجد مساعدة – انت لست وحدك
 

 

 

 

 

  

 

ليلة المساعدات المالية االربعاء 
 المقبل  

 
تعرف على اكما فافسا                والتقدم 

بطلب للحصول على منح دراسية في العرض 
على االنترنت                                   التقديمي 

مساءا. المزيد  7:30الى  6اكتوبر من  19يوم 
 في الرابط.  

 
See the flier >> 
 
Register now >> 

 

 

 المدارس االختيارية في االدارة 
نوفمبر 1النماذج مفتوحة في   

 
تبدءا عملية اختيار المدرسة في وقت الحق هذا  

العام. تبدءا فترة التقديم للجولة االولى للعام  
صباحا يوم   8في الساعة  24-2023الدراسي 

نوفمبر, وتنتهي الجولة االولي في ظهر يوم   1
بر. اقراء المزيد من خالل الرابط. ديسم 15  

 School Options and Choice 
page. >> 

 

 

تقدم بطلب االلتحاق بالجامعة 
 داخل الوالية مجانا 

 
عادت ايام االستمارات المجانية في كولورادو! ال 
يتعين على سكان كولورادو دفع رسوم التقديم في 
الكليات او الجامعات داخل الوالية في هذه االيام. 

يمكن للطالب بدء تقديم طلبتاتهم االن وارسالها  
اكتوبر. اقراء المزيد في الرابط.    20-18من   

Read more on the CDHE site >> 
 

  

 

Read more about her experience and life's work. >> 

 

 

 الخط الساخن 
 لالنتحار و االزمات  

FAFSA  

 
Financial Aid Night  

 

https://files.constantcontact.com/f7575956401/aab0f30e-1e82-4622-9daf-77abaad6a61a.pdf?rdr=true
https://teams.microsoft.com/registration/bIRtDd3qbEuwPvFc1Lfpzw,E_63L6lywEGPxmfooCaT4Q,WAg-NavsqUSGbH84Ax-bfg,JRDrxESjaEqQTdgoHR8JRg,IQ-VNqMF_UWsWosv3_JvzA,4NiGiNB6yku-1RJGR78rjA?mode=read&tenantId=0d6d846c-eadd-4b6c-b03e-f15cd4b7e9cf
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
https://cdhe.colorado.gov/cofreeappdays
https://988lifeline.org/
https://988lifeline.org/help-yourself/en-espanol/
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
https://www.psdschools.org/community/community-committees/dac
https://www.psdschools.org/news/Granger-Suicide-Prevention


 

  

Canvas مجتمع 
 احتفاالت كالسيكية 

 

حقق مجتمع استاد كانافا                                              نجاحا كبيرا! شكرا لكل من شارك  
ة القدم االمريكية في المدرسة الثانوية وفرق كرة  في هذا الحدث التاريخي وهتف الربعة فرق كر

القدم الموحدة في ملعب كانافاس, وانضموا الى موكب التميمة المدرسية, وشاركوا في العديد من  
االنشطة التي جعلت هذا اليوم مميزا للغاية. قال مدير القسم الرياضي في ادارة بودر التعليمية  

ة والية كولورادو لديهما نية لجعل هذا الحدث سنويا.  براندون كارلوتشي ان االدارة وجامع  
 

كل من شارك وكل من حضر   –قال كارلوتشي: "شكرا لكل من ساهم في جعل هذا الحدث يحدث  
   ونامل ان نرى الجميع العام المقبل". المزيد من الصور في الرابط. –

 

 

 

 

 

 

  

 

 Canvas Community Classic  

 

 More photos >> 

https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict/posts/10162211001628452?__cft__%5B0%5D=AZUTdTo62rA7k00NEce7bHuBz1JbybCCPOxYjIxsbQatajGG3GTjgotEXxw5J1KfjXmmvMS1-yUzIuNa4fhC7hgWFLd7z-A4M8iLW1IfJwr_2CgBzel-bI62sS0erO_t-k8F-KfBQ3A5j1DchHvoVcqSW0Syw5GDSP5QNS2sTp1Ii58cEQYt-V9Eeb-4GTHc8LB5IIi-gmcC7FKJYnNmfyR_&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/PoudreSchoolDistrict/posts/10162211001628452?__cft__%5B0%5D=AZUTdTo62rA7k00NEce7bHuBz1JbybCCPOxYjIxsbQatajGG3GTjgotEXxw5J1KfjXmmvMS1-yUzIuNa4fhC7hgWFLd7z-A4M8iLW1IfJwr_2CgBzel-bI62sS0erO_t-k8F-KfBQ3A5j1DchHvoVcqSW0Syw5GDSP5QNS2sTp1Ii58cEQYt-V9Eeb-4GTHc8LB5IIi-gmcC7FKJYnNmfyR_&__tn__=%2CO%2CP-R


 

يقوم موظفو ادارة بودر التعليمية  
ببناء مهارات الوقاية من االزمات  

ة في االجتماعات.  واالستجاب  

 

للوقاية من االزمات  موظف في مؤتمر ادارة بودر التعليمية  250شارك اكثر من 
. هذا التدريب المهم تضمن جلسات حول  2022اكتوبر للعام  4واالستجابة لها في 

االزمات, واالتصاالت, واالتجاهات التي يالحظها تطبيق القانون في  بروتوكوالت  
, والمزيد, باالضافة الى خطابات  مة على االنترنتالشباب, والصحة النفسية, والسال

م  و امن لتخبر                   وجي                                             جذابة 
 بيرن, رئيس قسم االستعداد للطوارئ واالمن في المدينة.  

 

تعتبر السالمة المدرسية اولوية قصوى بالنسبة الداراة بودر التعليمية. هذا التدريب  
كل يوم لجعل هو مجرد مثال واحد على كيفية عمل موظفي ادارة بودر التعليمية 

 المدارس اماكن امنة للتعلم. تعلم المزيد في الرابط  
 

نحن جميع سفراء  
 للسالمة 

 
 مجتمع ادارة بودر التعليمية العزيز,  

 
من الطيبة. انها ضرورة, السالمة ليست 

او كحاجة اساسية مثل الطعام والماءوى  
االتصال العاطفي. ال تتحقق السالمة من 
خالل السياسة. انها طريقة تفكير تحتاج 

 الى تدريب عليها واعادة تقييمها.  

 
نحن جميعا سفراء للسالمة. من خالل  

ليس فقط في ادارة   –الوفاء بهذا الواجب 
بودر التعليمية ولكن في جميع انحاء  

   معا نكون اقوى.  -مجتمعنا
 

ي تحسينات معا. ونعمل نتدرب معا. نجر
كل يوم للحفاظ على طالبنا وموظفينا  

. يمكنني ان اؤكد لكم بامان قدر االمكان
   افتح الرابط.  ذلك.

 
Read the full letter from 
Superintendent Brian 
Kingsley>> 

 

  

 

  

 

Calendar 

 

 

Transportation 

 

 

School Meals 

 

 

Safety & Security 

 

 

Tech Support 

 

 

 

         
   

 

 

Steve Gross of Life is Good 

 

Safe2Tell 

 

Learn more >> 

https://www.psdschools.org/news/superintendent-message-ambassadors-safety
https://www.psdschools.org/news/superintendent-message-ambassadors-safety
https://www.psdschools.org/news/superintendent-message-ambassadors-safety
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://www.psdschools.org/schools/PSD-safety-security

