
  

 اتصاالت المحامي السرية بموكله

 

 
: مجلس منطقة بودري التعليمية ) ي

ون  يد اإللكبر ( يصوت بالموافقة عىل تقاعد مديرة المنطقة  PSDسطر موضوع البر
   التعليمية

 
7  ،    2020ديسمبر
   

ي منطقة بودري التعليمية ) 
( يوم االثني   بالموافقة عىل اتفاق  Poudre School District, PSDصوت مجلس التعليم ف 

ي مع 
اض  ي  Dr. Sandra Smyserبالبر

   . 2021يناير،  8للتقاعد من منصبها كمديرة للمنطقة التعليمية ف 
 

ي مصلحة المنطقة التعليمية، وتوضح موافقة  
ي القيادة يصب ف 

ص المجلس إىل أن التغيب  ف 
َ
عىل التقاعد  Dr. Smyserخل

ي أن تجتذب المنطقة التعليمية مرشحي   جيدين لمنصب المدير. 
عملها  Dr. Smyserبدأت  المبكر عدم أنانيتها ورغبتها ف 

ي 
ي  Dr. Smyserويود مجلس التعليم أن يشكر  . 2013يوليو،  1مع منطقة بودري التعليمية ف 

لتفانيها ألكبر من سبع أعوام ف 
   العمل عىل تحسي   مدارسنا. 

 

ي منطقة بودري التعليمية، والطالب  Christophe Febvreيقول رئيس المجلس، 
"بالنيابة عن مجلس التعليم وموظف 

ام  امي اللبر  طويل األمد تجاه مجتمعاتنا؛ حيث كانت طوال حياتها المهنية تدافع  Dr. Smyserواألرس، أود أن أعبر عن احبر
ا  ً افنا بأن هذا ُيعد تغيب 

مهًما، إال أننا متحمسون لمواصلة تاري    خ   بشكل هائل عن التعليم العام". وأضاف "وعىل الرغم من اعبر
ا بفضل فريق عملنا ومجتمعنا المذهلي   الذين يذهبون إىل أبعد الحدود  

ً
التمب   لمنطقة بودري التعليمية، والذي أصبح ممكن

  لخدمة طالبنا كل يوم". 
 

ة والية   ي خالل فبر
ي ذلك: ، حققت منطقة بودري التعليمية العديد من اإلنجازات، بDr. Smyserوف 

   ما ف 

تفوق الطالب باستمرار عىل أقرانهم عىل مستوى الوالية، كما يتضح من العديد من األعوام المتتالية من النمو   •
ي تقييمات الوالية. 

  المرتفع واإلنجاز ف 

ة لسد فجوة التحصيل.  • ي األعوام األخب 
ي ذلك العمل ف 

، بما ف  ي
  حصلت مدارس متعددة عىل امتياز حكومي ووطن 

ائب عىل األمالك بمبلغ  375بمبلغ  2016وافق الناخبون عىل زيادة كل من سندات عام  •  8مليون دوالر والض 
ي المنطقة التعليمية، ومنشأة نقل جديدة  

، لتمويل بناء ثالث مدارس جديدة، ومجمع أللعاب القوى ف  ماليي  
ائب عىل ة عىل جميع المدارس الحالية؛ وزيادة الض  لرفع رواتب معلمي   2019 األمالك لعام وإدخال تحسينات كبب 

ي  
السنة األوىل، وتعزيز السالمة واألمن، ودعم الصحة العقلية للطالب، والحفاظ عىل أجور تنافسية لموظف 

  الدعم. 

ي توجه عمل المنطقة التعليمية مع   •
ة النر أحيا الموظفون غايات المنطقة التعليمية، واألهداف الطموحة والبصب 

. الطالب لضمان اس ي يحتاجون إليها لمواجهة عالم متغب 
  تعدادهم للتخرج بالمهارات واألسس النر

 
، سيتوىل مساعد  سيقوم مجلس التعليم بتعيي   مدير مؤقت لقيادة المنطقة التعليمية بأرسع ما يمكن. وحنر ذلك الحي  

واجبات  Scott Nielsenة ومساعد مدير الثانوي Todd Lambertمدير منطقة بودري التعليمية للمدارس االبتدائية 
  المدير. 

 

ي منصبه بحلول 
م تعيي   هذا الشخص ف  ي البحث عن مدير دائم جديد عىل الفور، ويعبر 

.  2021يوليو  1وسيبدأ المجلس ف 

ستكون المشاركة مع طالب منطقة بودري التعليمية والموظفي   واألرس والمجتمعات ذات أهمية حيوية، وستشارك  
  زيد من المعلومات مع تقدم العملية. المنطقة التعليمية الم

  

 


