
 

 

 النشرة االخبارية لمجتمع ادارة بودر التعليمية  | الخميس 1  سبتمبر 2022|                                                                

ات حول ترجمة المحتوى الموجود على ة بها تحتوي على ارشادخاص عبي, سينقلك الى صفحة  التش لنقر فوق هذا الرابطظة: بارجاء مالح   

  رة بودر التعليمية االنالتشعبيى مباشرة الى النشرة االخبارية ادا  ينقلك هذا الرابط. لن فضلةغتك المة االنجليزية الى للغرة من الاالدا موقع 

بانية او العربية. سفتين االبالل  

ئل االخبارية او ردة في هذه الرساالمعلومات الوابخصوص اية اسئلة حول يمية الخاص بك اخصائية االسرة في ادارة بودر التعلباالضافة الى ذلك, يمكنك التواصل مع 

موقع ادارة بودر التعليمية. جة الى مساعدة في استخدام كنت بحااذا   

 

 

  

 

 في حالة فاتتك: شاهد فيديو ملخص العودة الى المدرسة في هذا الرابط

In case you missed it: Watch our back-to-school recap video >>   

Translate / Traducción /  ترجمة 

 

االنادارة بودر التعليمية    

https://youtu.be/I4JaYFve-aI
https://youtu.be/I4JaYFve-aI
https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/communications/translations
https://www.psdschools.org/communications/translations


 

  

نحن ممتنون لشراكاتكم طويلة المدى الدارة بودر التعليمية, و التي ادت الى زيادة الفرص االكاديمية وتحسين البرمجة والتبرعات  

 للفصول الدراسية واالنشطة الالمنهجية  و العاب القوى. احتفل بالتعليم مع مجتمع شمال 

  كولورادو لدينا في حدثين مقبلي ن.

 تباع الت ذاكر ليوم التعلم الكرة االمريكية في الجامعة و افتتاح مجتمع كانافاس الكالسيكي. انقر الرابط.    

Tickets on sale for: Education Day at CSU Football and the inaugural Canvas Community Classic >> 

 

 
 
 
 
 
 

 

مية الخبرات التعليمكننا دعم   
في ادارة بودر التعليمية     

نحن ملتزمون  باالستثمار في التعلم مد ى الحياة  
الذي يكمل و يحتفي بكل طالب ومعلم متميز في  

البرمجة المبتكرة. من خالل العمل مع مجتمع ادارة  
بود ر التعليمية الخاص بنا, يمكن لمؤسسة ادارة  

بودر التعليمية سد فجوات التمويل لضمان حصول  
كل طالب على الفرص الت ي ستساعدهم  على  

االزدهار. تبرعاتكم و مساركتكم اكثر اهمية من اي  
 وقت مضى! 

 اقراء  المزيد في الرابط  << Read more ارثر سينتاس, رئيس مجلس ادارة مؤسسة تمويل ادارة بودر التعليمية  
More: PSD Foundation website >> 
Foundation awards over $12K in grants >>  

http://www.psdschools.org/news/CSUFootballEducationDay2022
https://www.psdschools.org/news/PSD-football-CSU-stadium-fall2022
https://www.psdschools.org/news/Foundation-letter-2022
https://psdfoundation.org/
https://psdfoundation.org/impact-grants/


مدير جديد للميزانية, تعرف على عملية تحسين المدارس في  بار االدارة: اخ
 ادارة بودر التعليمية 

 
 
 
 

احضر جلسات حول  
لتعزيز  دام البيانات استخ

 نتائج الطالب
 

استخدام ادارة   رفة كيفينةاذا كنت ترغب في مع
بودر التعليمية للمعلومات المقدمة من وزارة 

للمساعدة في  في كولورادو )        (   التعليم 
, فخطط  يةسين المدارس الجارابالغ جهود تح

لحضور احتماع اعالمي في سبتمبر حول اطر  
دامها في  واستخاالنتقالية عمل اداء المدرسة 
ين الموحدة.  تطوير خطط التحس  

 
Read more >> 

 

 
 

افسون سعيدا باالنضمام الى فريق ادارة بودر ريان جوستكان ب  
  كمدير جديد للميزانية. سيديرن عيين بريان جوستافسور ادارة بودر التعليمية ان تعلن عن ت يس

يوليو,   25في ة الشئون المالية في ادارة بودر التعليمية جوستافسون, الذي انصم الى فريق ادار 
ؤ وميزانيات االقسام و المدارس و  بوظائف الميزانية لالدارة بما في ذلك التخطيط المالي والتن

لقراءة المزيد انقر هذا الرابط.  االموال االخرى.   
Read more >> 

 
 

 

     
 

Calendar Transportation School Meals Safety & Security Tech Support 
جة المدرسية مة واالمان                الوجبات المدرسية           المواصالت                     النتي ال السلكتروني         الدعم اال        

 

 

 
 
 

طفلي الى المدرسة او يبقى في ب ب ان يذهمتى يج
؟  المنزل  

وفي على لى صفة الموقع الخاصة بكتحتوي االرشادات ع
 االجابات. 

The flowcharts on our COVID web 
page have the answers.  
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https://www.psdschools.org/news/PSD-Sessions-School-Performance-Frameworks-Reports
https://www.psdschools.org/news/new-budget-director
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/your-district/covidsafety
https://www.psdschools.org/your-district/covidsafety

