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 اقراض معلبات للمساعدة 

 

في الملعب    بحول الطعام المعل  (  ا في فعاليات مهرجان المعلبات )            مدارس ادارة بودر التعليمية مجددشاركت 
بلة للتلف  عليمية مواد غذائية غير قارس في ادارة بودر الت ف. جمع طالب من ثماني مداخري هذا ال لجامعة كلورادو البيضاوي 

اهامات ادارة بودر التعليمية في جمع المعلبات من  . تعرف على المزيد حول مسك الطعام في مقاطعة الريمر ع بها الى بن للتبر
 خالل الرابط.  

 

  

 

االن ليمية ادارة بودر التع   

C.A.N.S.  

Learn more about PSD's CANtributions. >> 

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/cans-around-oval-2022


 

  

 

  

 

 

التسجيل في 
ية المدارس االختيار

قريبا يبدءا   
 
 

؟ التسجيل للمدارس  42-2023للعام الدراسي جاهز انت هل 
يبا. افتح الرابط تبدءا فرروضة جيل لل والتس االختيارية   

School choice, online registration, and 
kindergarten registration are all coming up soon. 
>> 
 

ياريةالمدارس االخت  
نوفمبر   1من  جولة االولىال سيتم قبول طلبات اختيار المدرسة 

الل  لمدارس االختيارية من خيد عن ا . تعلم المزديسمبر 15حتى 
 الرابط.  

 

 التسجيل 
جيل عبر االنترنت للعام المقبل متاحا لجميع  سيكون التس

.  نوفمبر 28مستويات الصفوف بدءا من   
 

جيل الروضة تس  
ئية في  لمدارس االبتدااجيل شخصيا؟ ستقدم  هل تحتاج التس 

ديسمبر,   7التسجيل في روضة االطفال في  االدارة المساعدة في 
نوفمبر.   28عبر االنترنت بدءا من يمكن للعائالت التسجيل او   

 

  

 

بناء منزل و  
 مجتمع 

 

ع التبرعات  استضافت مدرسة بودري الثانوية حدث جم
الربعاء مع                                     " نحن نبني االفطار" يوم ا

برفع جدار  هندسة المعمار ام الطالب من فصل . ق
ط الثامن الذي شيده الفصل  الحائ هو  –جديد منزل 

  للعائالت المجاورة.  
 

 

 

 Learn more about school choice. >>  
 

Online registration  

 

kindergarten registration   

Habitat for Humanity 

 

https://www.psdschools.org/news/2022-23-SchoolChoice-KindergartenRegistration
https://www.psdschools.org/news/2022-23-SchoolChoice-KindergartenRegistration
https://www.psdschools.org/news/2022-23-SchoolChoice-KindergartenRegistration
https://www.psdschools.org/schools/school-choice-process
https://www.psdschools.org/onlineregistration
https://www.psdschools.org/kinder


 

 

 

در  ي ادارة بولمدة طويلة فتكريم معلم 
 التعليمية 

 
في ادارة بودر سه لمجتمع يوهانسن لخدمات الدعم  االسم نفالذي يحمل انسن, ارمون جوه

عاما. خالل  87هز يناعن عمر  توفي مؤخؤا¸    عليمية في                               الت 
ز الثانوية  مديرا لمدرسة فورت كولين  نيوهانسالعام, عمل  حياته المهنية الالمعة في التعليم

د عنه من خالل الرابط.  تعرف على المزي  . وعضوا رئيسيا في االدارة المركزية  
 

  

  

 

Calendar 

 

 

Transportation 

 

 

School Meals 

 

 

Safety & Security 

 

 

Tech Support 

 

 

 

         
 

 

 

  

 
بية المنقحة على صفحة  ب الى المدرسة او البقاء في المنزل؟ تحتوي المخططات االنسياذهافلي ال طمتى يجب على 

مثل هذه االسئلة.   االجابات على لموقع الخاصة بكوفيد على ا   
 

 

Learn more about Mr. Johannsen. >> 

2407 Laporte Ave.  

                 جة المدرسيةالنتي           المواصالت                    رسيةالوجبات المد         المن والسالمةا             تكنولوجي  الدعم ال

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/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/news/Armon-Johannsen

