
 
 

 

اير,  13للنشر الفوري:    2019فبر
التنفييذي لالتصاالت على البريد االلكتروني,  المديرمن المعلومات, تواصل مع: مادلين نوبلت,  للمزيد  

 
وع  يبدا  المقبل الدراس   العام الطالب برمجة معالمستقبل الدارة بودر التعليمية  ختبر ممشر  

 

ي العام الدراسي 
 
وعها الجديد مختبر المستقبل ف امج االفتتاحية لمرسر . 2020-2019يرس ادارة بودر التعليمية ان تعلن عن بدء تشغيل البر  

 
وع مختبر المستقبل, تهدف ادارة بودر التعليمية اىل تقديم برامج الطالب ومساراتهم لمت ي بيئة تعليمية تطبيقية من خالل مرسر

 
ابعة ميولهم ف

 . ي
ة طويلة وبرامج التاهيل المهن   تكمل وتعزز برامج ادارة بودر التعليمية القوية والراسخة منذ فبر

 
وع مختبر المستقبل بادارة بودر التعليمية: "ستتاح الفرصة لجميع الطالب لتعميق   وقال سكوت الياس, مدير قسم بيئة التعلم المبتكرة ومرسر

ي الصناعة حنر يتمكنوا من التخرج ع
 
ف بها ف ىل تعلمهم, وابتكاراتهم, وتطوير مهاراتهم المهنية الشاقة والناعمة, والحصول عىل مؤهالت معبر

 ." ي عالم متغبر
 
 اتم االستعداد للنجاح ف

 

ي العام الدارسي القادم عىل, ريادة االعمال, و 
 
ي سيتم تقديمها ف

امج االفتتاحية النر ان بدون وستشمل البر تطوير التطبيقات, وانظمة الطبر
ي  12و 11طيار)الطائرات بدون طيار(, وندوة عن االستثمار المتقدم. هذه الدورات االفتتاحية مفتوحة لجميع طالب الصفير  

 
وستعقد ف

ي وم
مجة من خالل منسقر وع, ستتم مشاركة تفاصيل حول البر رشدي التعلم القائم عىل مدرسة فورت كوليب   الثانوية. مع استمرار تطور المرسر

ي مواقع المدارس الثانوية. 
 
 العمل ف

 

ي منطقة 
 
". هذ للطالب الذي يعرف انه يريد االلتحاق بالجامعة ويريد البحث بعمق ف امج متاحة لجميع المتعلمير  وقال الياس, "هذه البر

, وهو للطالب الذي ال يعلم تماما ما يريد ان يفعل بعد التخرج من المدرسة  اهتمامه. انه الطالب الذي يريد ان يكون مستعدا للعمل اللصناعي
 الثانوية. 

 
ء وان تتاح لهم فرصة استكشاف مهن تركز عىل ما يجيدونه نريد " ي

ان نتاكد من ان االطفال يعلمون انه من المقبول عدم اكتشاف كل سر
 ويتحمسون له." 

 
امج االفتتاحية اىل  ي العام الدراسي  100تتوقع ادارة بودر التعليمية ان يصل عدد الطالب الملتحقير  بالبر

 
. سوف يحصل 2020-2019طالب ف

ي مدرستهم االم. عىل الرغم من 
 
ي حير  يظلون مسجلير  ف

 
وع مختبر المستقبل عىل نقاط ف ي برمجة مرسر

 
طالب المدارس الثانوية المشاركير  ف

اال ان خطط التوسيع سوف تشمل جميع طالب المدارس الثانوية.  12و 11وىلي تستهدف طالب الصفير  االحرف اال   
 

كلمة مقتبسة من قائد مجتمعي او لرجل اعمال.   ادخل  
 

ي شمال والية كولورادوا, من المهم بالنسبة لنا تنمية مواهبنا الخاصة للوقت الحاىلي , قال مارك دريسكول
 
نحن متحمسون  والمستقبل.""هنا ف

ي توفرها ادارة بودر التعليمية 
وع مختبر المستقبل وعن كيفية اضافته اىل االدوات والفرص النر حقا الننا نسمع بعض الخطط االولية لمرسر

ان وقادة المجتمع."  , والجبر  للطالب". هؤالء الشباب هم الجيل القادم من العاملير 
 

وع مختبر المستقبل الطالق  70.000ادارة بودر التعليمية ستقدم مبلغ يسعد االدارة ان تعلن ان مؤسسة  دوالر لتمويل بدء التشغيل لمرسر
. هذا هو االلبر   ع التكاليف االولية للتنفيذ, من تطوير المناهج الدراسية اىل تدريب المعلمير  ام الماىلي برنامج تطوير التطبيقات. سيغطي هذا التبر

وع مختبر المستقبل .  االول لمرسر  
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. نحن نؤمن ان هذا االستثمار  نامج المبتكر  واقع حي له ان مجلس ادارة االدارة التعليمية بودر تحمس لتقديم التمويل االول لجعل هذا البر
ات تعلم الطالب. ونامل ان تكون مشاركتنا مصدر الهام لالخرين لدعم هذه البر  ي خبر

 
ي مهمتنا لتحفبر  االستثمار المجتمعي ف

 
 مجةعالقة جميلة ف

امج ال تفيد طالبنا فقط, ولكن ايضا اعمالنا ال , "كما قال المدير التنفيذي لمؤسسة جاري روجرز. " نحن نعلم ان مثل هذه البر محلية بشكل اكبر
 ."  والمجتمع االكبر

 
ي العام الدراسي ومن 

 
وع مختبر المستقبل ف وع مختبر . كما تخطط ادارة بودر التع2021-2020المتوقع ان يتم توسيع برمجة مرسر ليمية لمرسر

ها من  8المستقبل ان يوفر فرص لطالب الصفوف من الروضه وحنر الصف   الرحالت الميدانية وغبر
 
لتوسيع تعلمهم من خالل المشاركة ف

 التجارب الفريدة. 
 

وع مختبر المستقبل. وتواصل االدارة البحث الستكشاف و  اختيار موقع دائم تم تحديد مدرسة فورت كولب   الثانوية كموقع مؤقت لمرسر
نامج.   للبر

 
ي العام الدراسي بينما 

 
وع مختبر المستقبل ف , فاننا نبحث هي مشاركة المجتمع اليجاد اسم رسمي 2020-2019تطلق ادارة بودر التعليمية مرسر

ا  وع الجديد. القبر اح القصبر محلول الساعة الرابعة مساءا. يوم الجمعة للمرسر
مارس  1ح اسم, يرحر اتباع هذه الرابطة واكمال نموذج االقبر

 القادم:  
  

ي ستتالف من مجموعة من اعضاء مجلس ادارة بودر التعليمية. ستقدم اللجنة توصية لمديرة ستنظر 
احات االسماء, والنر ي اقبر

 
لجنة التسمية ف

ي ربيع ادارة بودر الت
 
وع مختبر المستقبل ف . 2019عليمية, وسيطلب من مجلس التعليم اتخاذ اجراء للموافقة عىل اسم لمرسر  

 
ي اسئلة؟ لديكم 

ون  يد االكبر وع مختبر المستقبل يمكنهم مراسلة د. سكون الياس عىل البر ي معرفة المزيد عن مرسر
 
اولئك الذين يرغبون ف  

ي تعلم المزيد عن مؤسسة ادارة بودر التعليمية الغبر ربحية, يرحر االتصال بجاري روجر                                       
 
  ز . والئك الذين يرغبون ف

ي 
ون  يد االكبر    .                                            عىل البر

 

 

https://goo.gl/forms/Xbz6XmT1ncGdTPB93. 
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