
 

 

2020غسطس, ا 13  

تصديق ان ! من الصعب علينا 21-2020راسي ادارة بودر التعليمية للعام الدفي  جتمعول من النشرة االخبارية للعائلة و الممرحبا بكم في االصدار اال

ى, و سنعمل بجد البقائكم ثر اهمية من اي وقت مضح في الوقت المناسب اكتواصل الواضقادمة علينا. يعد الى رهى و سنة دراسية اخالصيف قد انت

سائط سالة االخبارية و موقع ادارة بودر التعليمية و منصات الوعلى اطالع من خالل مجموعة متنوعة من االنظمة االساسية, بما في ذلك هذه الر

ة ثالثة اسابيع رة واحدة في االسبوع لمدوارد مريدكم االلكتروني ال( او الكثير يحدث هنا في ب      توقع تلقي )  تماعية لالدارة, و المزيد. يمكنكم االج

من المعلومات في  ن الكثيرقوتتلب الحفاط على التحديثات االسبوعية او التحول الى كل اسبوعين. نحن نتفهم انكم كان يج نعيد تقييم ما اذاى, عندما اخر

بالمعلومات. ريد اغراق الجميع ال نو  –رها ية و من مدرستكم و غياالدارة التعليممن  –الوقت الحالي   

PSD website  

حدث هنا خبارية الكثير يالمحتوى في النشرة االتوجيهات لترجمع   

االزرق.  المرتبط باللون  ى النقر فوق النصج, يريةموقع المرتبطة باالدارة و المتضمنة في هذه النشرة االخبارال فحاتلترجمة ص

في الشريط  "                   وق كلمة "   على الموقع. بمجرد الوصول الى هناك, انقر ف ليميمةدر التعك الرابط الو موقع ادارة بويوجهس

بالكامل الى   عليميةالت  بودر  قع ادارة, سيتم ترجمة مو مجرد التحديدغتك. ب و اختر ل  االخضر العلوي, ثم انقر فوق "                         "

  اللغة التي اخترتها. 

 

 

ية يمتعلدارة بودر اللمدارس ا 21-2020لعام الدارسي يم االيكم تقو  

. Get the calendar here >> 

 

االكثير يحدث هن   
التعليميةدارة بودر في ا 21-0202ليمية | العام الدراسي دارة بودر التعا  

GHH 

Translate 

Select Language 

12عليمية من ما قبل الروضة و حتى الصف  اغسطس لطالب ادارة بودر الت  24في الدراسة هو وم االول  الي   

https://www.psdschools.org/
https://www.psdschools.org/your-district/calendars


تعلم عن بعدوقعه من الاليكم ما يمكن ت  

لتعلم عن بعد الدارة فيما يتعلق بار على االقل. ستتبع المدارس التوقعات على مستوى ااكتوب 61ى في ادارة بودر التعليمية حتلم عن بعد سيجرة التع

 تعلم عن بعد و ماحول الف على المزيد رتعلى حد سواء فهم مشترك لكيفية عملهم معا هذا العام. ى يكون لدى العائالت و الطالب و الموظفين عحت

لتاليلرابط اتتوقعه في ا  

Remote Learning: What to Expect web page. 

 

بداية العام, معلومات محمولمبيوتر التوزيع اجهزة الك  

الكمبيوترجهزة الى التقاط ا  طالب              دما يجتاج اغسطس عن 21, وم الجمعةي                    لطالب المدارس المنزلية ل ستتواصل*   

مدارسهم المنزلية. صة بهم من المحمولة الخا    

. سترسل كل مدرسة )          (بلة المعلمين للطالب من جية و مقاالجهزة التكنولواالدوات و ازيع تولغسطس ا 25و  42مي تم تحديد يو *  

اغسطس.  26عاء, باغسطس. سيبدءا الطالب التعلم عن بعد يوم االر 19في موعد اقصاه االربعاء ا محددة الى اولياء االمور خططتدائية اب     

ولة. محمالكمبيوتر ال جهزةزيع استتواصل المدارس المتوسطة و الثانوية مباشرة مع العائالت حول تو*     

ل التعلم عن بعدبات خالجعلى ويستطيع طالب ادارة بودر التعليمية الحصول  اين  

اغسطس  24بداية من  الجمعةة بودر التعليمية من االثنين الى ي ادارفسجلين لجميع الطالب الم ر و غداءفطاا اكياسة سوف توفر ادارة بودر التعليمي

غداء مجانية او مخفضة اء االدارة. سيحصل الطالب المؤهلون للحصول على وجبة جميع انحموقعا للخدمة المتنقلة في  60مدرسة و اكثر من  18في 

ر الرابطبتهم. للمزيد انقدية على حساب و جلعاغداء الفعون رسوم االفطار و االموجبتين مجانا, سيتم تحميل الطالب الذين يد السعر على اي من  

. More info >> 

 

همالتالب و عائحة النفسية للطادارة بودر التعليمية تدعم الص  

( في ادارة )       دمات الخاصة . متخصصو الخدرسة او فرق االدارةية للطالب من خالل مستشاري الموصول الى اخصائي الصحة النفسيمكن ال

على اعادة احساس الطالب زون يرك –ين و اخصائيون اجتماعينون و علماء النفس ف الصحة النفسية و مستشارمتخصصون  –ية بودر التعليم

زيد من المعلومات انقرالرابط. . للمباالمان و االنتماء و التواصل هذا العام  

Read more >> 

 

جيلمدرسة تقبل طلبات التسيم الطفولة المبكرة او مرحلة ما قبل التعل  

قد تتاهل المزيد . 21-2020الدارة بودر التعليمية به مساحات مفتوحة للعام الدارسي ما قبل المدرسة او رياض االطفال التابع التعليم ج ال يزال برنام

و رابط ارياض االطفال على ال يموقع تعلبزيارة مبدء التقديم عبر االنترنت, برجاء قم فة المزيد و عرلمكثر من اي وقت مضى. من العائالت االن ا

  970-904-3204االتصال بالرقم 

Early Childhood Education web page or call 970-490-3204. 

 

الب دين او الطاستخدام حساب الوال  

لنماذج االخرى لمشاركة و ااذن باقع ء و اولياء االمور للوصول الى المولالبا                                        بودر التعليمية بوابة       تتيح ادارة 

اولياء االمور قد تلقوا  واالباء  من المفترض ان ,من هذا الصيفحصص عنند توفرها. في وقت سابق و التقييمات و بطافات التقارير و جداول ال

ه على نشيطاو ت \ك و ف على كيفية الوصول الى حسابر. تعى                     لكال من المستخدمين الجدد و الحاليينصول الالوكيفية يمات حول تعل

, رجاء مراجعة اذا كانت لديكم اية اسئلة                                                                                                 فحة الموقع الخاصة ص

مدرستك. تداولة او اتصل بالم                                                      سئلة              ا  

PSD Virtual PSDV 

K-5 

SSP 

ParentVUE, StudentVUE portals 

Synergy ParentVUE portal 

ParentVUE 
"Accessing and Activating a ParentVUE Account" web page. 

ParentVUE Frequently Asked Questions.   

 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/remotelearning-whattoexpect
https://www.psdschools.org/psd2020-21/mealsremotelearning
https://www.psdschools.org/COVID19-MentalHealthResources
https://www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education/apply-programs-preschool
https://pvue.psdschools.org/
https://www.psdschools.org/node/1316
https://www.psdschools.org/ParentVUE


 

نترنتجات الكمبيوتر المحمول و الوصول الى خدمات االحتياالرد على استبيان حول القد طلب من العائالت   

ول الى التعلم عن ة للوصقارة بودر التعليمية مسح العائالت اتحديد الطالب الذين يحتاجون الى جهاز كمبيوتر محمول و خدمة انترنت موثوتواصل اد

اغسطس. كما  13س , الخميالليللخطوات بحلول منتصف و اكمال ا جيل الدخول الى                     بعد هذا الخريف. يطلب من العائالت تس

. للمزيد من                      من خالللم تستجب ة و الثقافة و العدالة للوصول الى العائالت التي يتعاون قسم تكنولوجيا العلومات ايضا مع قسم اللغ

 المعلومات انقر الرابط. 

Read more >>   

مية بذلك!در التعليهل تحتاج الى دعم تقني هذا العام؟ لقد قامت ادارة بو  

                                               ى المساعدة اثناء التعلم عن بعد على و تكنولوجيا المعلومات الطالب و االسر الذين يحتاجون السيدعم موظف

. 970-490-3339لجديد او من خالل خط دعم االسرة و الطالب ا  

الدعم الفني ومات حول استكشاف اخطاء الجهاز و ا الكترونيا جديدا للدعم الفني يقدم معلقبل العام الدارسي, ستطلق تكنولوجيا المعلومات ايضا موقع

سعة صدركم خالل هذا الوقت زيد. نشكركم على عليمية والميا ادارة بودر التهمة قادمة تتعلق بتكنولوجبمواعيد مللتطبيق, و ادلة ارشادية, و تقويم 

دعم الموظفين و الطالب و العائالت. وظفو تكنولوجيا العلومات بجد لحيث يعمل م  

 

تقبل تسجيل الطالبلم تعد                       

. المزيد بين في سياسة االدارةملية النقل على النحو الم. سيتم التعامل مع ع    الت      , لن يتم قبول تسجياغسطس 8عد الموعد النهائي يوم السبت ب

 من المعلومات في الرابط. 

JFBA - CHOICE / OPEN ENROLLMENT. More info >>  

 

يةمراجع مدونة قواعد السلوك و حقوق الطالب في ادارة بودر التعلي  

او                                                              طالب المرحلة الثانوية بانهم قد راجعوا اولياء االمور و  \لدين لواا في كل عام, يجب ان يقر

اولياء االمور  \ياسات و اللوائح التعلقة بسلوك الطالب. سيطلب من الوالدين الب و قواعد السلوك, و هي مجمعوعة من القواعد و السطلمدونة حقوق ا

, و سيطلب من الطالب في  الدين                   ى بوابة الوالدخول اليل تسجمدونة حقوق الطالب وقواعد السلوك عند االعتراف بانهم قامو بمراجعة 

معلومات انقر عام الدراسي. لمزيد من الهذا الي ف ول مرةال تسجيل الدخول الى                     عنند  شيئان يفعلوا نفس ال 2الى ذ 6الصفوف من 

 << More info .الرابط. 

 

بسعر مخفض و اعفاءات من الرسوم او  –وجبات مجانية   

:زة رائعة اخرى.ة من ميفاد, فقد تتمكن ايضا من االستضة االسعار في ادارة بودر التعليميةاذا كان طفلك مؤهال للحصول على وجبات مجانية او مخف   

waivers from some school fees and charges.   

                                                                          و المخفضة السعر عبر االنترنتطلب الوجبة المجاني امالء  – 1لخطوة * ا

. (                       دارة بودر التعليمية.                                        مكتب تغذية الطفل التابع ال)او يمكنك الحصول على طلب من 

. سرية. مزيد من المعلومات انقر الرابط او المخفضة \للوجبات المجانية  طفلكحالة اهلة   

. More info >> 

ة المعلومات الخاصة لمشاركلتعليمية عر, اكل نموذج تصريح ادارة بودر االموافقة على وجبات مجانية او مخفضة السبمجرد  – 2* الخطوة 

تغذية لقسم  ل النموذج اذنا الدارةكما. يمنح االنترنت على                    , المتاح عبر او المخدمات باعفاءات الرسوم و برامج استالم السلع

ة االخرين. يجب عليك ملء نموذج اذن المشاركة كل عام. مزيد من هلية طفلك مع مسؤولي االدارة بودر التعليمية لمشاركة حالة االطفل في ادار

انقرالرابط. , ومعفاء من الرسمعلومات حول االال  

More info about fee waivers >> 

ParentVUE 
ParentVUE 

covidtechhelp@psdschools.org  

 

PSD Virtual 

PSDV 

ParentVUE 

Student Rights and Code of Conduct   

StudentVUE 

free and reduced-price meal online application 

1502 S. Timberline Road in Fort Collins 

ParentVUE 

https://www.psdschools.org/node/1593
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/policies/JFBA.pdf
https://vrt.psdschools.org/
https://www.psdschools.org/schools/school-registration/student-code-of-conduct
https://www.psdschools.org/fees
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals/free-and-reduced-meals
https://www.psdschools.org/fees
https://pvue.psdschools.org/PXP2_Login.aspx
mailto:covidtechhelp@psdschools.org
https://svue.psdschools.org/
https://www.psdschools.org/schools/school-registration/student-code-of-conduct
https://www.myschoolapps.com/Home/DistrictRedirect/POUDRE
https://svue.psdschools.org/


ادارة بودر التعليمية في  2020تحقق من الصور و مقاطع الفيديو الخاصة بحفالت التخرج لعام   

في الفترة     و في صالة                                              فاالت في                       حتبا 2020فعة عام م دلقد شعرنا بسعادة غامرة لتكري

, مع هات و الصور من االحتفاالتالخريجين. يرجى االستمتاع يهذه الفيديو 1800ال بروك مرة اخرى لجميع ضي. ميوليو الما 25الى  23من 

نيات مجتمعنا الطيبة للجميع. اطيب تم  

. Read more and watch >> 

Watch a touching recap video of the in-person graduation ceremonies from PSDTV >> 

 

الشائعةاسئلة   

. عة على موقع االدارة في الرابطتتوفر اجابات االسئلة الشائ  

Read more >> 

French Field Fossil Ridge High School gym 

https://www.psdschools.org/Graduation2020
https://youtu.be/h7svFFacAuQ
https://www.psdschools.org/node/1565

