
Poudre School District planning for multiple scenarios for fall 2020  

   2020ف متعددة لخريعليمية لسناريوهات در التتخطط ادارة بو

بودر التلعيميمة, ادارة  وظفياعزائنا اسر وم  

  2020-21عل في العام ون بالففكرالب والعائالت يراسي, نحن نعلم ان موظفينا والطالعام العام الدا قتراب نهاية هذمع ا

التعليم في ادارة بودر   بدوسي يفكتوى المقاطعة حول سقرار على منا مستعدين التخاذ ه المستقبل. لسول ما قد يحملحباسئلة 

و بعد س او سبتمبر اطه في اغسباء الكورونا واستجابتنا في وليميمة هذا الخريف, الننا ال نعرف كيف سيبدو مناخ مجتمععالت

صحة العامة قد نواجهها.  , او اي اوامر للالريمرطعة سنواجهها في مقاعدد حاالت الكورونا التي  فةمعرحيل ذلك. من المست  

كنا في المدرسة وخالل االسابيع العديدة  عندما  – ستبدو على االرجح مختلفة عن هذا العام ريد ان نحدد التوقعات بان االمور ن

ضية للتعلم عن بعد.  الما  

كر فيها, فسر بشان السيناريوهات التي نظفين واالخ, ستتواصل االدارة مع الموقبل هذا التاريزيران )يونيو( او ح  30في 

مستوى المقاطعة قرارا على خذ دما نتبع المزيد من التواصل عن. سيتخقرارات تم اتخاذها حتى ذلك التاريباالضافة الى اي 

.  2020-21راسي لتى نتوقعها للعام الد ء االخرى اباالضافة الى االشيا  , 0202يف سيبدوا التعليم في خريف حول ك  

مة واالوامر المحلية والوالئية. كما فعلنا طوال يناريوهات مختلفة ستتاثر في النهاية بظروف الصحة العاخطط لسنحن ن

حة العامة  ولي الصؤية بشكل وثيق مع واتباع التوصيات من مسقيادة ادارة بودر التعليمعمل س الكورونا, ستاستجابة فيرو

علومات متاحة في اءا على احدث مسي المقبل بنحول العام الدراذون قرارات ث ينظرون في الخيارات ويتخحاكم, حيومكتب ال

ت.  ذلك الوق  

تفكر بلية ورعاية الطفال و اعمالك المستقخبار, لنك تخطط لجدول ثير منكم ينتظر بفارغ الصير هذه ال ن الكنحن نعلم ا
ي قرارات عائلية 

كير  عىل سف 
كم بينما نعمل   , نشكر جتمعنام المة طالبنا وموظفينا و حاسمة اخرى. بينما نواصل الير لكم صير

ها.  ق المتوقعة التر قد نواجه ئ د للحقاالسيناريوهات لالستعدا من خالل مجموعة متنوعة من  

ي هذا الوقت من العام
ي قد تتضمن قوائم ال , ف 

ي تزويدك بالمعلومات التر
ة ال  صفوف وليالي العود تبدءا مدرستك عادة ف 

بحلول  انك لن تتلقر هذه المعلمومات   ححالية, نريد ان نوضظرا لظروفنا الالمدرسة وتواري    خ تسليم المدادات والمزيد. ن

. تعمل قيادة الدارة عىل م نا ال, وينصب  حلرانهاية العام الداراسي حالي مع مدارسنا عىل اغالق هذه السنة الدراسية تركير 

 بفاعلية. 

ل لتواري    خ موعد استئناف المدرسة  , كدليع الدارة, المنشور عىل موق2021- 2020يرجر استخدام التقويم المدرسي المعتمد 

ي اغس 
ي الخريف, ونحن نف 

در  لدارة بو حدد ما سيعنيه ذلك بالنسبة طس. تعمل الدولة بنشاط عىل كيف ستبدو المدرسة ف 

ي بروتو ات بطريالتعليمية. سنكون مستعدين لتقديم التعليم لتعلم  حية مع توفير فرص االمة واللوائح الصكولت الس قة تلتر

ية ل جيمع الطالب.  المير  

posted on the PSD website 

صعبة واالستثنائية حقة. لشراكتك خالل هذه الوقات ال . شكرا  صحة جيدةاسركم بكون حن نفتقد طالبنا ونامل ان تن  

 

 المخلصة,  

ساندرا سميزر \د  

Sandra Smyser, Ph.D.  

Superintendent  

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

