
0202مارس,  26  

,  ةتعليميادارة بودر الاعزائنا ارس   

ي يكو معلومات كثير من ال نحن نعلم ان هناك ال
مكان ا عىل اتصال واطالع قدر اال ميعجوالبقائكم .  اء ضوضها خاال هذه الصعب تميير  ن من الوالت 

ي ادارة بودر التعليمية, 
فيمكنكم  مارس  23يوم اخبار تتكم اذا فير  والخميس. اثات المنطقة يومي االثنحدي رسال تف اىل انهدحول مايحدث ف 

رابط  ا الالل هذ حصول عليها من خال  

يتم ت حديث صفحة ال كورونا او )                (  عىل موقع االدارة, بحيث يمكن الحصول عىل معلومات اضافية هناك, باالضافة اىل موقع االدارة  

ي مقاطعة الريمر.  
 الصحية والبيئة ف 

: ديث اليومالتحوين اعن  

حيوية استمرار الخدمات ال:, جوالظر التحض امر الوالية بفر  *  

ي ادارة بودر : علم * الت
حظات فخر االدارة , لعن بعد ف   

"( اكير اهمية االن من العزل اال :, حةو الصولؤ * مس  ي
ض  اي وقت م جتماعي )"البدن   

حة النفسية للعائالت* دعم الص  

يام بذلك ء القكن حذرا اثنا لكن  خارجا و * العب   

نية, الوصجانقق من هذه الموارد:, المكتبة الرقمية الم ح* ت ت ول اىل االني   

ضية لفصل الربيعشطة الريادارة بودر التعليمية تعيد رسوم االن* ا  

ع لدعم جهيد:, يمكن ل* الجد ود توزي    ع الغذاء عائالت ادارة بودر التعليمية والمجتمع التير  

اك  ء التاك* رجا  ة االخد من االشي  ي النشر
حدث هنا" ير ي"الكثبارية الدارة بودر ف   

سئلة متكررة * ا  

ة تمرار الخدمات الحيويمع اسال, حظر التجو مر الية والمقاطعة اواتنفذ الو   

د بوليس قد او  دية كولوراحاكم وال غالبا عىل دراية بان  نتم االن, وا دارة  ت انفذ دم. كما ريل القااب 11الية حت  وال للو حظر التجصدر امرا ب جير

  17  حت  مارس و   26مساءا يوم   5ءا الساعة طعة والذي بدوي المقايوم االربعاء امرا مشابها عىل مست مقاطعة الريمر للصحة والبيئة               

و نوقف ا   ء و بير  الناس البطا فرض المسافات الجسدية    و ض من هذا االمر هغر بريل. الا ي  تيعطبطير بخما هو   كس. ليس هناتشار الفير
ه ف 

ي قريبا من ون تك ان لكنل و ي   الخروج من الم
معلومات  لمزيد من ال  حة. ال, وفقا لوزارة الص ير  ام صاب يعلمون انهم مسواء كانوا  اخرين,  مرض 

ي ذلك قائمة باال تجوال  حول حظر ال
ي مقاعة الريمر, بما ف 

دارة  وقع اال زيارة م يام بها اثناء حظر التجوال, يرجة شياء الت  اليزال بامكانك القف 

ي اجهود تتوقف يم خدمة اساسية, لذلك لن  يعتير التعل. الصحية
  ظر. حغذائية بسبب ال الي    ع المواد ز ال تو ة و دارة بودر التعليميالتعليم ف 

 فرص التعلم عن بعد

ي ادارة بودر التعليمية خالل اسبوعنا االولتعلم عن بعد واللة الهائلة لالدريس  االمث أينا بعض لقد ر 
ي هذ ف 

اون تتعجيد!  ع الجديد. عمل  قا الوا ف 

كييو, و ة القصص عىل الفيد, يقوم المعلمير  بقراءجديدة ومبتكرة للتعاون وتنسيق التدريسالفرق اليجاد طرق  ي الدر  شي 
وس  الطالب ف 

اال ان االمور ال  للمدارس. جتماعية ت اال المنشورة عىل المنصافيزة البار اط ض النق. فيما يىلي بعلكثير بارسر وال الفيديو والتواصل المالمن خ

ي الفصول الدراسية, سو كما  تبد
ي نستمر هي عندما نكون ف 

دارة بودر التعليمية تفخر ا#  ا. ج الجديد معء هذا النموذ انشا تحسير  و  ف   

ي التواصلان تتوقع ان  ك يمكن *
ي  جيا و وسائل التكنولئلتك شخصيا, ما هي وعا  الب(ن اداء الطالب )الطسءال علل   يستمر المعلمون ف 

  الت 

ي قد  وصيمكنك ال
ك.  ديك او لدى طالبكون لت ول اليها ام ال, وما هي االسئلة او المخاوق الت   

مة بال* تظل ا ي حياتلبالية وا دارة بودر التعليم بير  طالب اة  ط قويوابر حفاظ عىل دارة بودر التعليمية ملي  
ي الوقت نفسهغير  ف 

نعلم ان , هم. ف 

قد عمثل   –سائل لو تنوعة من اعلمون والموظفون من خالل مجموعة محيث يتصل المعليه من قبل,   مختلفا قليال عما كان  سيبدو  هذا 

.  الهاتفية والمزيد  بعد والدردشة المرئية والمكالماتعن جتماعات اال   

 posted here.  
  
         COVID-19  

  
        

(LCDHE) 

https://www.psdschools.org/node/1486


ي مدرسة طفلك د عن بعتعلم الخطط القادمة للمرحلة التالية من الدارس ظراء المنهاء نخالل ا ير  حىلي بالصيرجر الت *
ي   ف 

ة من ف    17اىل  30الفي 

 ابريل والتواصل معهم.  

ي الن شكل العالم التعليمي الجديد. نطلب منكم اشان ق ب* نعلم انه ال يزال هناك قل
ع بعضنا البعض حيث نكتشف  تعاون ميستمر الجميع ف 

ا.  " معع الجديدضذا "الو ه  

ي ادا
ي ذلك كيفية الرة بودر التعليمية, لمزيد من المعلومات حول التعلم عن بعد ف 

ي ال حصول عىل الدبما ف 
حمول  ام الكمبيوتر المستخدعم الفت 

ي من مشكالت, رجاء زيارة رابط  التعلم عن بعد للطالب عىل موقع االدارة.  
 لمن يعان 

ت مض  كثر اهمية من اي وقا ( "ديةسالمسافة الج"جتماعي )لعزل ال حة: امسؤولو الص  

ي  حة و اصدرت وزارة الص
ي   ريمر طعة المقاالبيئة ف 

ل لسكان مقاطعة الريمر. القاممرا بامارس ا 25ف  ي المي  
ة ف   

ي )" البعد اال غسل اليدين والعزل الون عىل اهمية يشددد, ى البال  مستو حليير  وعىلحة المسؤوىلي الصمان باالضافة اىل 
"(. اقذان  رءا  جتماعي

 المزيد من مس ؤ وىلي الصحة حول ما يمكن لكل منا القيام به خالل هذا الوقت, و معلومات اخرى ذات اهمية. 

ي مقاطعة الريمزارة الص  و  لجديد: ا
 
وس كورونا قبة مراتامي   نظام ر تطلق حة والبيئة ف (   )                 و حرص في   

ي مقاطغة الريمير م
ي حدود للاالختبار ف 

لكن   حة و لقسم الص   جابيةاالي (نتائج اختبار كورونا )                    عن غ هذا الوقت. تم االبال غاية ف 

ي منها النال االعراحو جمع المعلومات  
ي يعان 

شان المناطق المتاثرة  ضوع بحصول عىل المزيد من الو لحة عىل ا ؤوىلي الصس سيساعد مس ض الت 

ي مع 
. سيعان  و صابون ذين يظم االشخاص الفتر مقاطعة الريمير ة عاية طبيةر جون اىل وال يحتاة ففيخض من اعرا                      سبفير , مبارسر

ي اعراض تساعد ت المتعلقة باي , فان المعلوماذلك معو 
ي مقاطعة الريمر. كورونا الر ع انتشاوتتب بة الصحية العامة عىل فهمفرق االستجاف 

ف   

ي  ملء النوذ ج الشي عىل  لوحة معلومات  مراقبة                       لشاشات               ي منها, ير جر
ي   تعان 

 لالبالغ عن اعراض                     الت 

طفالغير  واال حة النفسية للبالمصادر الص  

ي اصق الفري
 
دعم االرس والطالبدارة بودر التعليمية و حة النفسية ف  

ي دارة واخرين. يمكن الوصول اىل اخصااريي   اال رسنا بالتعاون مع استشدعم طالبنا وا ة بودر  الدار صحة النفسية التابع ق اليواصل فري
  ئ 

درستك او فريق االدارة.  فسية من خالل مستشار محة النلصا  

ي عالم جديد جميعا  ن نح
ظفير  وفريق  ة المو سالمتنا وصحة عائالتنا. تتعاون خدمات مساعدظ عىل , نبذل قصارى جهدنا للحفاومختلفف 

ا مية لتقديم ادارة بودر التعليية التابع ال الصحة النفس  سدي"( والبقاء  جتماعي )"االبعاد الجعزل اال ن الحات لمساعدتك خالل هذا الوقت مقي 

ل ي المي  
النفسية وصحة عائلتك  يدة. من المهم ايضا االهتمام بصحتك ج حةلتبق  بصومية  الي طبيةح الاىل االهتمام بالنصائ . باالضافةف 

ئك.  حباوا  

ون مفياليك بعض اال ي وجدها الكثير
دة:  فكار الت   

. لقد احفاظ عىل وال جدول يومي لتنظيم يومكء قم بانشا  *  يومي   دنا عىل ان يكون لدينا عتروتينك الطبيعي
  حةرايوفر ال  ,روتير 

وجبات  ياضة ووقت االرسة والوقت الهادئ واليشمل الجدول العمل )العمل المدرسي لالطفال( وممارسة الر كن ان تعود. يمالو 

ليواالعم ة. ال المي    

" ان يكون "زل اال ب "العيقصد *  قاء دعزل. ابق عىل اتصال بالعائلة واالصظ عىل مسافة دون ان نفا. يمكننا الحي"جسدبعد  جتماعي

ي او الدردشة المر بية و كتا والرسائل الات الهاتفية هذا الوقت من خالل المكالموزمالء العمل خالل 
ون  يد االكي  ئية )مثل الفيس تايم  الير

لعزلة.  خص يشعر باش ع مؤثر  لك(. قد ي ذوما اىل   

فنون هوايات والى, مثل ال ة اخر واالخبار. استبدل الشاشات البيضاء بانشط العالم والتواصل االجتماعي ئل اوسالتعرض لحد من ا * ال

اىل ذلك.   فات جديدة وما عة, وطهي وصاجل المت ب الورق, والقراءة من  والعال الطاولة والعاوالموسيق    

ي وممارسة الرياضة يوميا. تساعد الحصل عىل اله * ا
ي  هقة. استمتع بالة مر تنظيم بعد تجربحركة نظامنا عىل اعادة الواء النق 

ات ف  تغير

ي اثناء هذه الجلبها الربيع.  الطبيعة الت  ي
ات.  تتذكر ممارسة التمرين البدن  غير  
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 ظةقاليو , والتنفس, , ولكن قد يشمل التمدديومية الخاصة بك. يمكن ان يكون هذا مختلفا لكل مناة الصيية الشخ*ممارسة العنا

ي حوار االو  ئ ي, وتخصمع النفس  اليجانر ة. جلب لك السعاديص وقت لشر  

كير  * ثبت ا
ي العالقاتمتنان  عىل اال ن الي 

دنية. العثور عىل االشياء والناس ليكونوا  , والصحة الب, والنوم, والصحة العقليةيساعد ف 

قلية ايجابية.  ممتنير  لكم يوم ع  

ا مك* يمكن ان توفر ال  معلنة. يمكن ان تكون ير الغصوتا" للتجارب الكامنة دة " وتعطي مجهفكار والمشاعر الاالوبا عن تمذكرات تعبير

ح.  الوضو , وفرصة للتعبير عن ووسيلة لتحقيق الهدوء و حرفيا  دارا صالكتابة ا  

.   قصصواالستماع اىل المع االخرين  بة الطي* مارس   

ي التعامل معاح ال ك. فس نض النعم لالخرين ولستعر ا* 
ي ذلك.  طف و توسيع التعاغير العادية. هذه االوقات  د خبير ف 

التفاهم يساعد ف   

حدك.  يبا وتذكر انك لست و صذا كنت تواجه وقتا عة ادالمساع* اطلب   

د االضافية: ض الموار . اليك بعفكار قيمةتقدم اعدت العديد من المنظمات مقاالت او مقاطع فيديو مفيدة ا  

ي ا لعنية رابطة الوطال *
وس الكورونا عاالطفال اىل تحدث   –لمدارس لماء النفس ف     ن فير

وس كورونا حول فير حدث  الت –فل * معهد عقل الط  

مقدم الرعاية \ الوالدين دليل  –ط النفسية عند االطقال غو طنية للضشبكة الو * ال  

ونا  وس كور حول فير قير  اىل االطفال والمراهالتحدث  –لمية االزمات العالهدوء اثناء ة االطفال عىل الشعور با* كيفية مساعد

دمات العالمية االخري والص  

كوروناوس ال مومة خالل فير اال االبوة و نصائح   –*علم النفس اليوم   

 

: جى االتصال بحب في  نفسية لمن تحة القلقا بشان سالمة الص ت اذا كن  

ي , وارثللك                            خدمات*
فسية, وحدات خدمات  نئ الرعاية ال ر والطحة , ستبق  متا                                                             ف 

ث المتنقلة. وار الك  

ال  ساو ار  4ثم اضغط رقم  4200-494-970حن نطالب باالتصال برقم الكوارث  ض, فنمريض او اعرايمر بضاء المجتمع * اذا كان احد اع

دعم الصحة النفسية. الستقبال  38255 رسالة عىل  

االمر.  قتض  ذا اون موعد اور دحض الرس اللمكن  ال مسبقا. يلنفسية لكن رجاء االتصطالب الرعاية احة لالتزال متا صميت ستوندمات * خ

حص عند الباب. لفستعداد ل رجاء اال   

يصا عند خروجك الخارج, لكن كن حر العب ب  

ية, *خالل هذه العطلة ال ي الهواء الطلب  اعستمتال او  بات الرياضيةدريالت ةرسمامجير
حي لوت حياه صعىل اسبقاء ح المفتا هو  ق وقت ف 

الطفال والكبار.  ل  

ي االعتبار الم
ي * االخذ ف 

لك, حول مشر هاي   ر المفتوحة. مقاطعة الريمت او الذهاب اىل احد متي    

ي مقاطعة الري* 
عها.  ىل موقا الوقت عخالل هذستمتاع بامان اال عن كيفية مر لديها معلومات مفيدة قسم المصادر الطبيعية ف   

ها.  بتعقيمدارة ال قوم اغلقة. ولهذا التدارس ممالعب المجميع *   

دام  اق 6ء  : البقا يةدارة الصحمن اال اعاله دة تياطات الوار حدارس, فنسالكم اتخاذا اال دام مالعب المستخاذا اختارت االرس ا 0       

ي مسافة, ال تتوا
جمعات واغسل يديك. تجد ف   

ي الهدارة الصحيتحث اال   0       
وس ينتقل من شخص الخر  مواء الطلق ة المجتمع عىل الخروج ف  وعن طريق  ع العلم ان الفير

ح. االسط  
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, والكثيرةالمكتبة االكترونيخفض او مجاني, لمصادر لالسرة: انترنت متفحص هذه ا  

ع مقدمي  زمة الكورونا. تواصل مستجابة الجانية او مخفضة امت خدمات انترنض خدمات المحمول تعرو صناعيةالعديد من االقمار ال ت: نترناال

اه.  دنض ااءة العروخدمات رجاء قرديك اذا لم يكن ل . الخدمات  

 60دة وم المتاخرة لملرستنازال عن اقدم نحن , ونت لمطابقة النطاق الترددي للعميلنترنرعة االيادة سالب بزن المطتلقت العديد م -           

                                                 ا خدمةحاليكن لديك "اذا لم يعه على موق  تدمة االنترنيقول مقدم خ . باالضافة الى ذلكصعوبات مالية بسبب فيروي الكورونال جهيوايوما لمن 

يوما".  60مجانية لمدة نت نترخدمة انك طلب يمك و المنزل, اء للعمل او المدرسة اك بحاجة اليها سوو     ولكن  

حدود وتزيد ض شهرين انترنت مجانا لالسر ذات الدخل المض داتا مجانية, وتعرتعرمجانا,    ح                 ومكاست تفتم  -               

يجا.م   3\25من سرعة االنترنت الى   

ي موقف سارات دارس. انترنت االدارة متاح ف نهم, من امام الم االدارة كما يمكام وايفاي بايتخدسر واالالطالب حب بنر  –بودر التعليمية ادارة 

د الجسدي. تهم وممارسة البعيارجميع في سان يبقي ال وا , نسالجربن يجميعهم. لالسر الذين يريدون اكن ليس ديد من المدارس ولالع

  لقة. غم ادارة بودرومباني  جميع مدارس وللتذكير, 

 انظر شركات اخرى تعرض خدمات على موقع االدارة في صفحة الكورونا.  

تحب الكتب؟ بالطبع نحبها. بينما جميع المواقع مغلقة, فان اكثر من 800,000  اختيارات الكترونية متاحة مجانا من خالل المكتبة العامة. في  

 عالمنا االكتروني, يمكنك كذلك اخذ رحلة داخل المتحف ومتاحف اخرى حول العالم مجانا وانت جالس في بيتك. 

. الكوروناوقع االدارة الخاص بفحص مصادر, تممن ال زيدللم  

ل موقع االدارة وليست كخدمة مقدة من االدارة التعليمية.  المصادر الخدمات المقدمة تعرض من خظة ان حاء مالجر  

 ادارة بودر تعيد لالسر رسوم االشتراك في االنشطة الرياضية لفصل الربيع 

مستوي الوالية, استجابة للوقف االختياري لجميع االنشطة على ات ة, باالشتراك مع مدارس االداران ادارة بودر التعليمي مع شدة االسف

وف حالي, وسموقف التداعيات التمد على عهذا الوقف ت مدة .على االقل ل بريمن شهر ا  18حتى لفصل الربيع وضية في المدارس الثانوي ياالر

ي المستفبل. ضع فعن هذا الو ك معلومات يكون هنا  

لعات  رسوم المدفوعة للمشاركة في االقرارا برد الخذت االدارة ا. اتكذلك لنا ايضو ,بضيينا الطاللرياحباط للعائالت واالنريد ان نعترف بمدى 

   ة لموسم الربيع. رياضيال

ضية.  ص باالنشطة الرياوقع االدارة الخا, رجاء زيارة موماتمعلمزيد من الل  

تقبل االن التبرعات للوجبات من خالل موقع االدارة للدفع الجديد:   

كنهم المساعدة,  ين من الجتمع سالوا كيف يمثي  نظرا الن الك. ويةولاغالق المدارس غذية اثناء اجبات محصول االطفال عىل و ضمان يعد 

ع قة جديدة للتطري شات ادارة بودر فقد ان نت. ركز الدفع  عيى ميى عيى االنير  

ء مراسلة              لب. رجا لطا ب احساحويله اىل رس االدارة يمكن ت جبات ال فع للو ب الدحسا فة, فانباالضا  

ع  ي بالر لتتير
ذا اردت.  ا صيد المتبق   

ع لبعضا ال يمكن   كذلك .  طعامنك الء المجتمع التير  

  غلق المدارس  جبات للطالب خاللدارة بودر التعليمية و تقدم ا

 يمكنكم ايجاد معلو مات عامة عن توزي    ع المواد الغذائية واماكنهم وساعات العمل عىل موقع االدارة.  

ي الكثير  يحدث هنا 
ة اخبار االدارة التعليمية ومجتمعها ف  ك الستقبال نشر  تاكد من انك مشي 

ي ه ومات تم ارسالحديث المعلت
ون  يد الكثر بعنوان عن طريق الثر  

 

 

TDS 

TDS 

Xfinity WiFi Comcast 

Donate here 

mwallace@psdschools.org 

Great Happens Here 

https://corporate.comcast.com/covid-19
https://www.psdschools.org/node/1489
mailto:mwallace@psdschools.org


همالت واعد اضافتناطق الموني ومنادك االكترجميع بريعة راجم , تاكد منسائلترى الر اللكن وت مشترك اذا كن  

   لة  جاء مراس, ريد االشتراك ت تراذا كن

 ارشادات اال سئلة مكررة من االرس

ات مع اكير  ة المعلوماركئلة العديدة القادمة كل يوم. لمش بة عىل االسالجا جد لب مل  سئلة ولكننا نعيع اال جملك االجابة عىل نحن نعلم اننا ال نم

ي هذا الدليل عدد ممكن من االشخاص, انشانا دليل االسئلة الشائعة. 
لمتقدم  اجابات حول اخبار تحديد المستوى  ور عىل ا يمكنك العثف 

.  ذلكغير والتخرج و   

مشاركة هذا المصدر. جب ان نضيفها وتاكد من ي ة قودمف اجابة \ ؤاله واخبارنا اذا رايت سحقق من  التيرجر   

 

 

ي جميع االرس شكرا لكم, ن
. حن نفكر ف   

 

ةادارة بودر التعليمي  

Thank you, and know that we’re thinking about all our families. 

 

Poudre School District  

 

 

 

 

 

info@psdschools.org. 
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