
  

ر اغسطس  اكتوبر سبتمب 

ر ر نوفمب   يناير ديسمب 

اير بريلا مارس  فب   

 

 يوليه  يونيه مايو

-ر12قويمرالطالب/المعلمرتر  K 

فقط( 9)الصف  يوم االنتقال للمرحلة الثانوية  

فقط( 6يوم االنتقال للمرحلة االعدادية )الصف    

 )
ن  ال يوجد دوام لطالب المدارس االبتداءية )يوم عمل للمدرسي 

) ن  ال يوجد دوام لطالب المدارس االبتداءية واالعدادية )يوم عمل للمدرسي 

) ن  ال يوجد دوام لطالب المدارس االعدادية والثانوية )يوم عمل للمدرسي 

) ن  ال يوجد دوام لجميع المدارس  )يوم عمل للمدرسي 

 اعياد )جميع المدارس مغلقة

 جميع المدارس ومكاتب االدارة مغلقة

 ايام دراسية
 نصف يوم دراسي لجميع الطالب

12-9اول يوم دراسي لطالب   

6,ويوم االنتقال لطالب الصف  5-اول يوم لطالب ك  

8-6اول يوم دراسي لطالب الصفوف   

 اجتماع مجلس التعليم 

امج ال ةالخدمات المتكاملبقسم ** خدمة العمالء . المتخصص ول مختلف. لمزيد من التفاصيل رجاء االتصال بالقسماقد يكون لها جد          ) ورياض االطفال نتقالال بر  PreK 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 رررررررر

 قائمة المدارس

Bacon 488‐5300 K‐5 

Bauder 488‐4150 K‐5 

Beattie 488‐4225 K‐5 

Bennett 488‐4750 K‐5 

Bethke 488‐4300 K‐5 

Blevins  488‐4000 6 ‐8 

Boltz 472‐3700 6 ‐8 

Cache La Poudre ES* 488‐7600 K‐5 

Centennial 488‐4940 9 ‐12 

CLP MS* 488‐7400 6 ‐8 

Dunn 488‐4825 K‐5 

Eyestone 488‐8600 K‐5 

Fort Collins HS* 488‐8021 9 ‐12 

Fossil Ridge  488‐6260 9 ‐12 

Harris Bilingual 488‐5200 K‐5 

Irish 488‐6900 K‐5 

Johnson 488‐5000 K‐5 

Kinard  488‐5400 6 -8 

Kruse 488‐5625 K‐5 

Lab School 488‐8260 K‐5 

Laurel 488‐5925 K‐5 

Lesher  472‐3800 6 ‐8 

Lincoln  488‐5700 6 ‐8 

Linton 488‐5850 K‐5 

Livermore 488‐6520 K‐5 

Lopez 488‐8800 K‐5 

McGraw 488‐8335 K‐5 

O'Dea 488‐4450 K‐5 

Olander 488‐8410 K‐5 

Polaris 488‐8260 6-12 

Poudre Community 490‐3295 9-12 

Poudre HS* 488‐6000 9‐12 

Preston 488‐7300  

PSD Global Academy 490‐3086 K‐12 

Putnam 488‐7700 K‐5 

Red Feather 488‐6550 K‐5 

Rice 488‐8700 K‐5 

Riffenburgh 488‐7935 K‐5 

Rocky Mountain HS* 488‐7023 9‐12 

Shepardson 488‐4525 K‐5 

Stove Prairie 488‐6575 K‐5 

Tavelli 488‐6725 K‐5 

Timnath 488‐6825 K‐5 

Traut 488‐7500 K‐5 

Webber  488‐7800 6-8 

Wellington MS* 488‐6600 6‐8 

Werner 488‐5500 K‐5 

Zach 488‐5100 K‐5 

*ES= Escuela primaria; HS= Escuela de high school 
(preparatoria); MS= Escuela intermedia 

 

 

Poudre School District  
2019-2018نتيجة الطالب          للعام الدراسي   k-12 

 تواري    خربدايةرونهايةرالعامرالدراس

 اغسطس              يوم االنتقال اىل المرحلة الثانوية يوم  17
اغسطس              اول يوم دراسي للمدارس الثانوية 20  
ل اىل المرحلة االعدادية اغسطس              يوم االنتقا 21  
ي  21

اغسطس              اول يوم دراسي لجميع طالب االبتدائ   

اغسطس              اول يوم دراسي لجميع طالب االعدادي 22  

اخر ايام العام الدراسي )نصف يوم للطالب(             مايو                    30  
االعيادر/روالعطالترالرسمية  

عطلة لجميع الطالب(عطلة يوم العمال )       سبتمبر             3 للمدارس  

عطلة لطالب الصفوف        سبتمبر          21  

اكتوبر                  عطلة لطالب الصفوف 18  

اكتوبر                  عطلة لجميع الطالب 19  

نوفمبر                 عطلة لطالب الصفوف 12  

نوفمبر           عطلة عيد الشكر )عطلة لجميع الطالب(  12-23  

ديسمبر                بداية عطلة الشتاء 21  

هاية عطلة الشناءن  يناير                      4  

عطلة لطالب الصفوفيناير                       7  

عودة طالب الصفوفيناير                       7  

عودة طالب الصفوف                 يناير      8  

احتفال مارتن لوثر كينح )عطلة للطالب(يناير                     21  

اير                   عطلة لجميع الطالب  18 فبر  

مارس                    عطلة لطالب الصفوف 4   

مارس             عطلة الربيع  18-22  

عطلة لجميع الطالب ابريل                    12  

مايو                     عطلة لطالب الصفوف   17  

     

K-8 
K-5 
K-12 
K-5 

6-12 
K-5 

6-12 

K-12 

K-5 

K-12 

K-5 

 تواري    خراستثنائيةر

يوم التسجيل لطالب االبتدائ الجدد                                  

ي المدارس االختيارية                                
ن
اخر موعد للتقديم ف  

مراسم تخرج الدبلومة الثانوية                                  

توزي    ع شهادات الباكالوريا الدوليو        لمدرسة بودر الثانوية ايو                    م 23  

حفل تخرج مايو                     23  

ي بوالرستخرج   مايو                    23
ن
التعلم االسنادي ف  

حفل تخرج جلوبال اكاديمي                                   

حفل تخرج سنتينشيال     مايو                  23  

حفل تخرج فاسيل ريدج الثانوية مايو                     24  

ن الثانوية  مايو                     25 حفل تخرج فورت كوليبن  

حفل تخرج بوددر الثانوية    مايو                    25  

 

           

 

 

  

TBD 

GED 

IB 
PCA 

TBD 

TBD 

TBD 

 ارقامرهواتفراالدارةرالرئيسةر

وظف االستقبالم(         ) االدارة بنن م                 7420-482  

نقل مات الخد                 3155-490  

غذية الطفل قسم ت                 3557-490  

السجالت                  3142-490  

(          رياض االطفال )                 3360-490  

امج ال ةالخدمات المتكامل                1323-490       نتقالال بر

 

JSSC 

PreK    

    


