
 

Jan. 5, 2021 

2021يناير,  5  

عائالت ادارة بودر التعليميمة, اعزائنا موظقي و  

المشرف  ه في  تتمع االخرين لمشاركة افكارهم حول ما يرغبون في رؤيجمد المرحب بالموظفين و الطالب و العائالت و افران

 العام لمنطقة ادارة بودر التعليمية القادم.  

نتديات  لك استبيان عبر االنترنت و م ة من الوسائل, بما في ذموعة متنوعن الصحاب المصلحة المشاركة من خالل مجيمك

في يناير.   افتراضية مجدولة  

( الجراء بحث على      )   ستشارات التعليمية                                               استاجر مجلس التعليم شركة اال

لمشرف في النهاية من سيتم تعيينه ليكون االتعليم في االدارة  جلس ادارةحين االقوياء. سيقرر مالمرش حديدمستوى البالد و ت

عام التالي الدارة بودر التعليمية.ال  

قط و انشاء ات التركيز المدعوة ف( بتجميع المدخالت التي تم جمعها من االستبيان و المنتديات و مجموعستقوم شركة )      

راير.  فب 9االجتماع العام لمجلس التعليم في  ه فيمتقرير ملف تعريق القيادة الذي سيتم تقدي   

نتصف مارس. بحلول اواخر شهر  براير الى منتصف فبدئيين من ممهاتفية مع المرشحين اليخطط  المجلس الجراء مقابالت 

ية دارة لتسمابالت. يخطط مجلس االمن المقى رجراء جولة اخ ا حين النهائيين المفضلين والمرش مارس, سيحدد مجلس التعليم

.  2021يوليو  1بحلول  عملمنتصف ابريل و ينوي ان يتولى المشرف الجديد ال مرشح نهائي وحيد بحلول  

  االستبيان 

بودر  جهها ادراةنطفة التعليمية و المدارس, و التحديات التي توامة في اليريد مجلس التعليم معرفة ما تعتقده ان نقاط القو

غب في ان  تي ترهنية و الشخصية الصائص المديد, باالضافة الى الخئد الجالتعليمية حاليا, و ما ينبغي ان تكون اولويات القا

قادم. تلكها مشرفنا المي  

يانير.  22حتى حا كون متادقائق الكماله و سي 10ي السبانية, حوال يستغرق االستبيان, المتاح باللغتين االنجليزية و ا*   

https://www.surveymonkey.com/r/PSDsearch   :االستبيان باللغة االنجليزية * 

https://www.surveymonkey.com/r/PSDbusqueda   :االستبيان باللغة االسبانية * 

 المنتديات 

ء اعضانتديات افتراضية لعائالت ادارة بودر التعليمية و الطالب و المجتمع و موظفي ادارة بودر التعليمية وفيما يلي ثالثة م

بانية. طقة باالس المجتمعات النا  

 

  * يناير 13مساءا. االربعاء  7 – 6مجتمع ادارة بودر التعليمية )الطالب, و العائالت, و المجتمع العام(:  

o انقر الرابط لالنضمام الى المنتدى. https://us02web.zoom.us/j/88671826713 

o او من رقم التليفون: U.S.: +1 312 626 6799 or +1 929 205 6099 or +1 301 715 8592 or 

+1 253 215 8782 or +1 346 248 7799 or +1 669 900 6833 

o Webinar ID: 886 7182 6713 

• PSD staff: 6-7 p.m. Thursday, Jan. 14 

Hazard Young Attea & Associates   HYA 

 HYA 

ر العام الدارة بودر التعليمية بحث عن المدي ستبيان المنتديات, ا  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FPSDsearch&data=04%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Ce94aa4c4abe14c06fe4c08d8b0be7b66%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637453679520659373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pRe7pOZpzNhpk%2F2Ydc2bOy74PhvBbx3Lqqfh0jqurlY%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FPSDbusqueda&data=04%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Ce94aa4c4abe14c06fe4c08d8b0be7b66%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637453679520659373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vSsqaeo8YB3NIQ2lcAEgauEYAI9JhXgGWtnQmMbaZaU%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%253A%252F%252Fus02web.zoom.us%252Fj%252F88671826713%26sa%3DD%26ust%3D1609700739120000%26usg%3DAOvVaw0i84Tz9fr78HWgBPo5rz1Q&data=04%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7C13e8551087614054ec6408d8ac2dcebd%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637448660074137026%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gn%2FRmySkgd%2B5H3AD6rx4asPU5UeuInRkMaI8YRZjVMA%3D&reserved=0


o Please click this URL to join: https://us02web.zoom.us/j/83599874544.         

o Or join by phone: Dial (for higher quality, dial a number based on your current location): 

U.S.: +1 312 626 6799 or +1 301 715 8592 or +1 929 205 6099 or +1 253 215 8782 or +1 

346 248 7799 or +1 669 900 6833 

o Webinar ID: 835 9987 4544 

 

يناير  21مساء االربعاء,  7  – 6ن نية: م متحدث االسبا* المجتمع ال  

o Please click this URL to join:  https://us02web.zoom.us/j/83022779614.     

o Or join by phone: Dial (for higher quality, dial a number based on your current location): 

U.S.: +1 312 626 6799  or +1 301 715 8592  or +1 929 205 6099  or +1 669 900 6833  or 

+1 253 215 8782  or +1 346 248 7799 

o Webinar ID: 830 2277 9614 

ن المش  ف العام القادم الدارة بودر التعليمية  PSD Superintendent انقر الرابط للمزيد من المعلومات حول خطوات تعيي 

Search web page. 

 

 باخالص, 

 مجلس التعليم 

The Board of Education  

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83599874544
https://us02web.zoom.us/j/83022779614
https://www.psdschools.org/PSDSuperintendentSearch
https://www.psdschools.org/PSDSuperintendentSearch

