
سنټرال )CENTRAL( عالي لیسه
70 Fricker Street • Providence, RI 02903

JSEC
 182 Thurbers Avenue • Providence, RI 02905

)DR. JORGE ALVAREZ HIGH SCHOOL( ډاکټر جورج الواریز لیسه
375 Adelaide Avenue • Providence, RI 02907

E-CUBED ACADEMY
812 Branch Avenue • Providence, RI 02904

  

هوپ عالي لیسه
324 Hope Street •  Providence, RI 02906 

MOUNT PLEASANT عالي لیسه
434 Mt. Pleasant Avenue • Providence, RI 02908

 د پرواېډنس مسلکي او 
)PCTA( تخنیکي اکاډمي

41 Fricker Street • Providence, RI 02903

providenceschools.org/octe

مسلکي او تخنیکي 
)CTE( ښوونه او روزنه

 په پروواېډېنس عامه ښوونځېو کې 

د مسلک او تخنیکي ښوونې او روزنې )CTE( دفتر لرلید په لوړه 
کچه وده کونکو صنعتونو لکه ودانۍ جوړولو، تولید، روغتیایي 

پاملرنې، مالوماتي ټکنالوژۍ، میلمه پالنې، د ښوونکي چمتو والي، 
هنرونو، او د ابتدایي اینجینیرۍ په پروګرامونو کې په هرې لېسې 

کې د CTE د پروګرامونو د پراخې ساحې وړاندې کول دي.

د درخواست ورکولو څرنګوالی
له providenceschools.org/octe څخه لیدنه . 1

وکړئ او د جنورۍ 9 مې او د جنورۍ 31 مې ترمنځ 
په ‘Application’ باندې کلیک کړئ.

د دوه لنډو مقالو په ګډون آنالین درخواست ډک کړئ.. 2

د ښوونځي د مشاور لخوا آنالین سپارښتنه چمتو کړئ.. 3

پوښتنې؟ cte@ppsd.org ته بریښنالیک ولیږئ

providenceschools.org/octe

وروستۍ نېټه: سه شنبه، جنوري 31، 2023*

کوم زده کونکي چې له دې نېټې څخه وروسته درخواست کوي هغوې به د * 
خپل لومړني انتخاب پروګرام لپاره د انتظار په لست کې واچول شي.

 )CTE( مسلک او تخنیکي ښوونه او روزنه
د پروګرام موقعیتونه:

مهمې نېټې:

پنجشنبه، د نومبر 17مه، د مازیګر 4:00 بجې
PCTA School Choice Fair Night @ PCTA

پنجشنبه، د جنوري 12مه، د ماښام 6:00 بجې
PCTA @ کورنۍ شپه CTE

providenceschools.org/octe



هنرونه، A/V )غږیز/انځوریز( او اړیکې

ځاید پروګرام

PCTAګرافیکي اړیکې

هوپ عالي لیسهبصري هنرونه

Mount Pleasant موسیقي 
عالي لیسه

د سوداګرۍ مدیریت او مالي چارې

PCTAسوداګري او سینګار پیژندنه

ودانۍ جوړول

PCTAنجاري

PCTAبرېښنایي

PCTAعمومي ودانۍ جوړول

PCTAد HVAC نل غځونه

ښوونه او روزنه او بشري چوپړتیاوې

Mount Pleasant د ښوونکو اکاډمي
عالي لیسه

د چاپیلایر ساتنې او ژوند علوم

ځاید پروګرام

JSECد ژوندیو طب

روغتیایي پاملرنه

الواریز عالي لیسهCNA )نرسینګ(

EMTالواریز عالي لیسه

الواریز عالي لیسهد ټولنې روغتیایي پاملرنې کارکونکی

میلمه پالنه او سیاحت

PCTAد پخلنځي اړوند هنرونه

PCTAد شیریني پخلو هنرونه

مالوماتي ټکنالوژي

P-TECHعالي لیسه E-Cubed

 کمپیوټر ساینس
CS4RI

)4 موقعیتونه(

الواریز عالي لیسه

 )Central( سنټرال
عالي لیسه

JSEC

ماونټ پلیزینټ 
)Mount Pleasant(

عالي لیسه

قانون، عامه خوندیتوب او دولت

ځاید پروګرام

 قانون او عامه خوندیتوب
اور وژونکی

 )Central( سنټرال
عالي لیسه

JROTCهوپ عالي لیسه

تولیدول

PCTAبحري ویلډینګ

ساینس او انجینیري

ابتدایي اینجینیري
)2 موقعیتونه(

 Mount Pleasant
عالي لیسه

PCTA

ټرانسپورټېشن

PCTAد موټر صنعت

د CTE فارغین د خپلې لیسې PLUS لپاره د 
پروایډنس عامه ښوونځي د څانګې د فراغت ټول 

شراېط پوره کوي...
د CTE د کورس د کار +3 کاله	 
د کار پر بنسټ زده کړې +80 ساعته• 
د صنعت ځانګړي باورلیکونه • 

د مسلک او تخنیکي ښوونې او روزنې دفتر د صنعت په 12 کلسټرونو کې 24 پروګرامونه وړاندې کوي.


