
PSD announces new top leader of Early Childhood Education 

ال  يسي جديد لبرنامج رياض االطفئ ئد رلن ادارة بودر التعليمية عن قاتع  

و رياض االطفال.  كرة ا تعليم الطفولة المب امج يسر ادارة بودر التعليمية ان تعلن عن تعيين ريبيكا بنديكت مديرة جديدة لبرن   

ية. التحقت بمدارس هاريس ولوريل االبتدائية, ومدرسة ليشر المتوسطة ومدرسة فورت  ودر التعليمبنديكت ليست غريبة على ادارة ب 

ديدة.  كطالبة, وهي فخورة بخدمة نظام ادارة بودر التعليمية بطريقة جنز الثانوية كولي   

. عملت بنديكت في ادارة بودر  2004الى عام  2000ثنائية اللغة من عام  مة رادو كمعلمهنية في غراند جانكشن, كولوبدءات حياتها ال

  مدربة تعليمية ومعلمة في مدرسة ايستونكاالبتدائية. ثم عملت مدرسة ايرش متداخل في , حيث بدات كمدرس 2005التعليمية من عام 

طفولة  تعليم الج في ايتون, كولورادو. عادت الى برنام  2لى الصف  ضة اصبح مديرة من الرو االبتدائية قبل ان تغادر ادارة بودر لت 

بكر.  . ومؤخرا, عملت كمساعد مؤقت للمدير للتعليم الم2018مديرة للعمليات في عام  المبكرة التابع الدارة بودر التعليمية ك  

والنقل  بما في ذلك االدارة و التمويل   االطفال  رحلة رياض التعلم في م تئيسية لعمليافت على المجاالت الرها مديرة العمليات, اشربصفت 

المصادر لعائالت رياض   وصول رافق والصحة. عملت مع شركاء المجتمع والمنطقة لدعم التكنولوجيا والمجالت وس وتغذية االطفال وال

 االطفال. 

   اض االطفال.  ري جتمع حمسة لخدمة منديكت مت بي  

طفال هي الوقت المثالي للعمل مع االطفال والعائالت. يمكننا الشراكة مع العائالت في مرحلة ما  " الطفولة المبكرة او مرحلة رياض اال

فال  االحت يد االحتياجات ومكننا تقييم النمو والتقدم وتحدلت: "ي وينية الرائعة. وقاسنوات التكا طوال هذه البل الوالدة والعمل معهم جميعق

 بنقاط القوة وبناء مجتمع داعم"  

اية, الى  غر ابدا, وسيؤدي التدخل المبكر, وبيئات التعلم االيجابية, والفرق التعليمية المحبة  والرعوة التحصيل للطالب اصلن تكون فج 

.  ياتهم المدرسية"عداد االطفال للنجاح طوال حياتهم المهنية وحا  

ليمية ريايض االطفال في ادارة بودر التع مع تعليمبة بنديكت , ان تجرتعليميةبودر المساعد المشرف المؤقت الدارة , سي جيلتري  \ قالت د

 جعلتها اختيارا رائعا كمديرة.  

تنمية برنامجنا لدعم  , يب مع رؤيتها للتطوير المستقبلجيل: " ستواصل عالقتها مع الموظفين والطالب واالسر, جنبا الى جن  \ قالت د

مين في االدارة:.  متعلاصغر ال  

كانت تشغله في السابق كارولين مارتن.  ء منصبا الستنتقل بنديكت رسميا الى منصب المدير في يوليو. تم  

رياض االطفال.   الموقع الخاصة بتعليم فحة و رياض االطفال, يرجى زيارة صة المبكرة المزيد من المعلومات حول برنامج تعليم الطفول   

https://www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education   
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