
Introducing PSD’s Timnath Middle-High School  
                                                                                 الثانوية  –در التعليمية ان تقدم لكم مدرسة تيمنث المتوسة  دارة بو ا 

ي  يدة درسة الجالمدقة عىل اسم للموافالثاء لتعليمية ان تعلن ان مجلس االدارة قد صوت يوم الث ا  يرس ادارة بودر 
 
ي تقع ف

قيد االنشاء والت 
 بروسبكت:  

 

ي اغسطسمن المقرر افتتاح مدرسة                                                       
 
ي البداية طالب الصف الساد2022 ف

 
  8-6س اىل  , وتخدم ف

.  (10-9  وفغلب الصفعىل اال ثانوية )فوف المرحلة البعض صو   
 

بروسبكت    قدم مرب  ع بالقرب من 000255,الذي تبلغ مساحته سيقع المبت    
ق الطري  ي ا 2021. اعتبارا من مايو ق الرسي    عوشر

 
وع ف ي حدود اللموعد الم , من المتوقع ان يكون المرسر

 
انية.  حدد وف مي    

 

Timnath Middle-High School \ ثانوية ال –سطة تيمنث المتو مدرسة    
 

ي استاد ة  ديدالجالثانوية  –ستضم مدرسة تيمنث المتوسطة  
ي االدارة. مثل الملعب الفرنسي مع العاب قو مجثان 

 
ي مدرسة ى ف

 
روكي   ف

ة ايضا بحيث تحتوي عىل  يمية. تم تصميم المدرسة الجديدة بودر التعل الستاد العابا لجميع مدارس ادار , سيستضيف هذا ا ويةالثان
ة لجلب الفطقة ال , منعلممساحات خارجية للت يا ضوؤ الطبيعي اىل الكافنون المرسحية بها العديد من النواقذ الكبي  نون  , ومطبعخ فتي 

الطبخ.  خي   و ب لممارسة فن الال الطهي للط  
 

صبح  ع الطالب وت نتظار للمشاركة مع مجتمع تيمنث لبناء مدرسة معا تخدم جمياال                         ريل جيسي مو   ستطيع المدير ال ي
بها.  نطقة المحيطة  الم  و    ينة تيمنث               انعكاسا فخورا لمد   

 

ي تمنتكون قادرا عىل االستقادة من تاري    خ المدر  ا ان"من المثي  جد
ي ف 
ف  موريلديد. قال  بت  الجث بينما نفتتح هذا المسة العت  : "انه لرسر

ي الم 
عاما من   64شهادتهم بعد مرور    يتخرج لدينا عىلل فصل  حصل او و الثانوية". "سي  رحلتي   المتوسطةكبي  ان اعود الشبال تمنث ف 

من نوعه".  وهذا فريد  , ثانوية اخر فصل تخرج من مدرسة تيمنث ال  
 

ي  يتطلع اىل اليوم الذي يمكن فيه لطالب الم   , قائال انهوريلنث, مارك سوكاب, مشاعر متيم ردد رئيس بلدية  
دارس المتوسطة والثانوية ف 

ي العاب القو المدينة الذهاب اىل المدرسة والم
ي شاركة ف 

  ساحاتهم الخلفية.  ى ف 
 

ة  ة نسميها مدرستية مجتمعنا. ان وجود مدرساخر عىل حيو ة مثاال الجديدالثانوية  –سطة متو "تعد مدرسة تيمنث ال نا يوفر قيمة كبي 
ي بناء الشعللبلدة باكملها, "قال سوكا خر  كنقطة فتيمنث و يعمل  لعائالت مدينة  

ي  ب. "انها تساعد ف 
ور باالنتماء للمجتمع وتساهم ف 

 الطابع العام للمدينة".  
 

Timnath منث ي تخ مدارس مدينة ي    تار    
 

 تاري    خ مدارس تيمنث الثانوية 
ي 
  المدارس االخريج مع دما لالن         ادارة تمنث التعليمية                                                             , صوتت 1960يوليو,    1ف 

غالق المدرسة الثانوية, وتم نقل  الدمج, تم ا د هذا ة الحالية. عنيالتعليم           بودر                                         طقة  لتشكيل من
هو  . كان اخر فصل تخرج من مدرسة تيمنث الثانوية                                               ي   الثانوية ليفورت كو الطالب بعد ذلك اىل مدرسة 

غالق مدرسة تيمنث                                                    كالبا من مدرسة تيمنث الثانوية. ام ا   354جموعه , تخرج ما م 1960اىل عام  1921من عام   . 1960فصل عام 
ي 
تزال مدرسة تمنث االبتدائية  , ال ذلك . ثم تم نقل الطالب اىل مدرسة بولي   حاليا )                                        (. و مع 1973 عام ف 

ي المبت  وتخدم 
طفال.   430تعمل ف   

 
ئية مدرسة تيمنث االبتدا  

 
ي تعل يمنث االبتدائية بتاريختتفتخر مدرسة  

ج  تستخدم تمنث نهعاما الماضية.   115يم مجموعات متنوعة من الطالب عىل مدار ال ها ف 
ي              التدخالت والدعم السلوكي  ي ث االيجان 

قافة التعلم الخاصة بها. يتمتع مجتمع مدرسة تيمنث بالتقاليد السنوية والموسمية و  ف 
ياء االمور. مجلس نشط من اول لديه    

 

 

Prospect Site: Timnath Middle-High School.  
 

Timnath Middle-High School  
 

Prospect Road and east of Interstate-25.   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesse Morrill 
 Timnath  

 

Timnath Consolidated School District 
 Poudre R-1 School District  

 Fort Collins High School 

Boltz Middle School 

 (PBIS)  
 

https://www.psdschools.org/2016-Bond-Mill/New-School-Prospect


ديدة راءات تسمية مدرسة تيمنث الثانوية الج اج  

 
ي وقت سابق من عام التعليمية                           قةمنطتم تسمية المدرسة وفقا لسياسة ال 

 
ي ادارةمجلس اال , قام 2020. ف

 
بودر    دارة ف

ي تقع  ينة ا م المدثانوية تم بناؤها عىل اساو مدرسة  حيث يتم تسميةالتعليمية بمراجعة سياسة تسمية المرافق الخاصة باالدارة ب 
لت 

 فيها. 
 

district policy.  
 


