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 اعزائي موظفي واسر ادارة بودر التعليمية وافراد المجتمع, 

كما تعلم, تخطط ادارة بودر التعليمية لما قد تبدو عليه المدرسة في بداية العام الدراسي المقبل وما بعده. مع استمرار عملنا هذا  

ال نريد شيء اكثر من العودة الى المدرسة مع طالبنا. نحن نفتقدهم بشدة. الصيف,   

 

في ادارة الصحة   حن نعمل مع شركائناونان نبدءا العام الدارسي مع الطالب في المدرسة,الصادق هو  جي العلم ان املنا ير

سيكون من   لالستعداد لهذا االحتمال, كما تسمح الظروف الصحية. من ناحية اخرى(            )والبيئة في مقاطعة الريمر 

. يجب ان  وعدم اعداد خطة بديلة ايضا لتعليم  2020غير المعقول منا التخطيط فقط للعودة الى المدرسة كما بدات قبل مارس 

الجديدة المتعلقة بالصحة العامة   نكون مستعدين للتكيف باكبر قدر ممكن من النجاح والفعالية مع المبادئ التوجيهية والقيود

الموجودة حاليا والتي قد تستمر في الظهور: معاييرنا عالية في ادارة بودر التعليمية, ونحن ملتزمون بتقديم تعليم عالي الجودة,  

بودر   ما اذا كانت ادارة انه لم يتم اتخاذ قرار بشانبغض النظر عن مكان تعلم الطالب. اخيرا, يجب ان اؤكد بشكل قاطع 

كما تم تقديمها في الرابطة   4و3و2و1التعليمية ستبدءا العام في المراحل   

June 10 community update.  

,           الصحة والبيئة في مقاطعة الريمر  ادارةسنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مجال الصحة العامة, بما في ذلك 

اقرب الى    2021-2020صة بالوالية, ونتخذ قرارا بشان كيفية بدء العام الدراسي  ونتبع التوجيهات واالوامر المحلية والخا 

هذا في وقت ما في اوائل اغسطس. اعلم ان الكثير منكم حريص على معرفة  اليوم االول من المدرسة. من المحتمل ان يحدث 

ما يخبئه المستقبل حتى نتمكن من وضع خطط لعائلتك. انا اسمع واتفهم احباطاتكم واتعاطف مع العديد من الضغوطات في  

ة المدرسة في اغسطس.  . الحقيقة الصعبة انه من السابق الوانه ان نقول كيف ستبدو بداي19واقعنا مع فيروس كوفيد   

يونيو, اخذ موظفو االدارة مجتمعنا الى كواليس وقدموا تحديثا للتخطيط المستقبلي الواعي   23خالل اجتماع مجلس التعليم في  

بالصحة الذي يحدث على مدار الساعة قبل عودة الطالب هذا الخريف. ركز العرض يوم الثالثاء الى حد كبير على ما يمكن 

عه من شكل التعليم والتعليم وكذلك ما يحدث لضمان حصول المعلمين والموظفين على التدريب والموارد لدعم  لالسر ان تتوق

بيئة تعليمية, بما في ذلك التعلم الشخصي والهجين والتعلم عن بعد.  طالبنا بشكل افضل في اي   

لم بعد ذلك. يعتبر فريق التعلم االحترافي تتوفر العديد من فرص للتطوير المهني للمعلمين طوال فصل الصيف ولن يتوقف التع

رياض االطفال وحتى المرحلة الثانوية, كما ان شغفهم بتمكين المعلمين ليكونوا في لدينا رائدا في مجال التعليم من مرحلة 

 افضل حاالتهم لالطفال ال حدود له.  

ينجح خالل التعليم عن بعد هذا الربيع. اعلم  كانت فرق الموظفين تتامل وتتحدث مع اصحاب المصلحة لتحديد ما نجح وما لم 

لالباء والطالب والموظفين على حد سواء. هناك اشياء يمكننا القيام بها بشكل افضل, خاصة    –كانت صعبة للغاية ان االمور 

االن لدينا المزيد من الوقت للتخطيط لواقعنا الجديد. هدفنا, مهمتنا, لم يتغير, ولكن, لطالما كان تحقيق افضل النتائج لجميع  

يتعلمون اللغة االنجليزية او يتلقون خدمات التعليم الخاص وكل طفل  المتعلمين, ومن اولئك الموهوبين والمميزين الولئك الذين 

 بينهما. 

كما قلت في اخر تحديث لي, نحن نعلم ان بعض العائالت اما غير قادرة او غير مرتاحة لعودة طفلها الى المدرسة, اذا كان  

ويسمى ادارة بودر التعليمية  %100خيار التعلم عبر االنترنت بنسبة  سوف نقدم ,التعليم المباشر ممكنا. لهذا السبب

  4او   3, اذا كانت االدارة في مرحلة التعلم لى التعلم االكتروني كخيار لطالبكغب في الحصول ع تراذا كنت . االلكترونية

جيل او تامين مكان لطفلك في كمال االستبيان ال يعنى التسا. دناهفي الرابطة المرفق ا االستبيان القصير اذجي ملء هفير

LCDHE 

LCDHE 

https://www.psdschools.org/node/1563


مية بيانات لتطوير هذا البرنامج. سيتم مشاركة معلومات اضافية حول ادارة بودر التعليالبرنامج, ولكن سيتم استخدام ال

, كلما تتاح. يةاالكترون  

please take this short survey 

عزمهم على  ا في ذلك كيف يمكن للعائالت في المستقبل ان تشير الى  , بماالمرسنقوم بمشاركة المزيد من المعلومات حول هذا 

ما هو متاح. , كالمشاركة  

على موقع ادارة بودر التعليمية.  21-2020, اطلقنا صفحات جديدة للعام الدارسي يونيو 10منذ التحديث الذي اجريته في 

ه, حيث ستجد المزيد من المعلومات حول الخطط الحالية لكل مرحلة من مراحل  تفضل بزيارة موقعنا من خالل الرابطة ادنا

التعليم االربع باالضافة الى خطط الصحة والسالمة للعام الدراسي المقبل. صفحات الموقع هذه هي الشباك الوحيد لمعلومات 

ان المعلومات التي ستراها على  , وسنحتفظ بالمحتوى محدثا طوال الصيف والعام الدارسي. من المهم مالحظة 2020-21

يونيو, عرضه للتغيير مثل الكثير من االشياء في هذا الوباء.  24صفحات الموقع, اعتبارا من    

https://www.psdschools.org/node/1554 

بشرية والعديد من االشياء خارجة عن سيطرتنا, يمكننا التحكم في ردنا. على الرغم من ان الكثير غير مؤكد هذه اللحظة في ال

 كن مطمئنا ان ادارة بودر التعليمية على استعداد لرعاية طالبنا وموظفينا, بغض النظر عما ياتي في طريقنا. 

رى!فصل الخريف الدراسي ونتطلع الى رؤية طالبنا شخصيا مرة اخنحن متفائلون بحذر بشان   

 

 المخلصة,  

 

ساندرا سميزر   \د  

 المدير العام الدارة بودر التعليمية  

Sincerely,  

 

Sandra Smyser, Ph.D.  

Superintendent 
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