
SUBJECT LINE:  

 

 النشرة اإلخبارية لمجتمع إدارة بودر التعليمية |الخميس 15  سبتمبر 2022|                                                                                                                 

يزية الى لغتك المفضلة.  على إرشادات حول ترجمة المحتوى الموجود على الموقع من اللغة اإلنجل تحتويالى صفحة اإلدارة التي  كسينقل التشعبي،يرجى مالحظة: بالنقر فوق هذا الرابط 

 لن ينقلك هذا الرابط التشعبي مباشرة الى النشرة اإلخبارية باللغتين االسبانية او العربية.  

ت بحاجة الى مساعدة في  اإلخبارية او إذا كن باإلضافة الى ذلك، يمكنك التواصل مع اخصائية االسرة في إدارة بودر التعليمية بخصوص أي أسئلة حول المعلومات الواردة في هذه الرسالة

 استخدام موقع ادرة بودر التعليمية.  

 

 

 

 بناء مستقبل إدارة بودر التعليمية 

 
. عانى الطالب في هذه اللحظات وغيرها من اللحظات األولى في مدرستي  ال سيما في مدرسة جديدة جديد،يضاهي سماع دوي الخزائن الجديدة او فتح كتاب  شيءال 

. لم يكن فتح هذه المدارس ممكنا لوال دعم مجتمعنا  هذا الخريف. شاهد كيف تشكلت المدارس من وضع حجر األساس الى قص الشريط المتوسطة وولنجتون تمناث
. شكرا لكم! شاهد هذا الفيديو.                                               والناخبين ودافعي الضرائب  

 

االنشاءات وجلسات الخطة االستراتيجية والمزيد!  – النشرة اإلخبارية لمجتمعك  – إدارة بودر التعليمية االن   

Translate / Traducción /  ترجمة 

 

االنإدارة بودر التعليمية   

support of our community,  

 
https://youtu.be/REPyIBUHgvs 

https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/2016-Bond-Mill


ارة بودر التعليمية  اصواتكم مهمة: ساعد إد
 في رسم مسارها المستقبلي
 

بودر التعليمية هذا األسبوع. تعد هذه الجلسات   ةإلدارستعقد جلسات المشاركة المجتمعية األولى للخطة االستراتيجية 
لمعرفة المزيد حول أولويات اإلدارة وتقديم المالحظات للمساعدة في فرصة رائعة لمجتمع إدارة بودر التعليمية 

مساهمتكم ال تقدر بثمن في هذه العملية. اذا لم تكن فد    بالفعل، توجيه مستقبل اإلدارة. شكرا لمن حضروا جلسة منكم
. يرجى فتح يرجى الحضور الى احدى الجلسات القادمة المدرجة على موقعنا من خالل الرابط بعد،حضرت جلسة 

 الرابط 
  

 
Visit the Strategic Plan web page >> 

 
هل تريد التواجد بطرق أخرى؟ الخدمة في احدى لجان االدار ة: لجنة المسائلة                                                                               

 في اإلدارة والمجلس االستشاري لإلدارة،   والمزيد. تطوع في مدارسنا                                         او ادعم التعليم كشريك مجتمعي. 

 مجلس اإلباء والمعلمين او لجنة المسائلة في المدرسة مباشرة. نحن اقوى معا.  

 

 تحتفل المدارس باليوبيل الذهبي 
 

عاما   50بيتي االبتدائية و مدرسة بولتزالمتوسطة و مدرسة روكي الثانوية بمرور تحتفل مدرسة 
 على خدمة الطالب هذا العام! 

بوضع علمات على المعالم شاهدف في الفيديو كيف تقوم مالدارس   
See how schools are marking milestones >> 
 

 

ر و رسالة المشرف العام" تعرف على االنسة بارك   

لمس قلبي تصوير   

 
اثناء زيارتي للمدرسة, تعملت شيئا لمس قلبي و ذكرني ان تجاربنا مع التعليم العام كثيرة, وفي بعض األحيان, 

 جميلة جدا.  
 
Read Brian's full message >> 
 

 

 

 

 

  

 
 

Calendar Transportation School Meals Safety & Security Tech Support 

           

please come to one of the upcoming nights listed on our website. 

 

District Accountability Committee, District Advisory Board,  

 
. Volunteer in our schools  

 

community partner 

 

    النقل المدرسي                     النتيجة    الدعم التكنولوجي             االمن والسالمة                الوجبات المدرسية       

https://www.psdschools.org/psd-strategic-plan
https://www.psdschools.org/news/2022-23-school-anniversaries
https://www.psdschools.org/news/Superintendent-Laurel-Teacher-Message
https://www.psdschools.org/your-district/calendars
https://www.psdschools.org/programs-services/transportation
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals
http://www.psdschools.org/schools/PSD-safety-security
https://www.psdschools.org/Family-TechSupport
https://www.psdschools.org/psd-strategic-plan
https://www.psdschools.org/community/community-committees/dac
https://www.psdschools.org/community/community-committees/dab
https://www.psdschools.org/community/volunteers
https://www.psdschools.org/PSDpartnerships


 

 

 
 
 
متى يجب على تلميذي الذهاب الى المدرسة او البقاء في 

  عق المنزل؟ تحتوى المخططات االنسيابية على صفحة المو
 الخاصة بكوفيد على اإلجابات. 

 

 

Poudre School District | 2407 LaPorte Avenue, Fort Collins, CO 80521 

 


