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أخبار ساّرة: ظهور مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة في الصحافة
 مدرسة D’Abate االبتدائية في بروفيدنس تحصل على ترميمات طال انتظارها • 

مجلة بروفيدنس، 11 أغسطس

 تم تكريم مدارس بروفيدنس العامة لجهودها في مجال اإللكترونيات المستدامة• 
بروفيدنس بيزنس نيوز، 9 أغسطس

 ترحب برامج Brown's Pre-College بحصة متزايدة من الطالب من بروفيدنس • 
جامعة براون، 8 أغسطس

 تقدم أكاديمية اإلطفاء في بروفيدنس للطالب فرصة في مهنة • 
مجلة بروفيدنس، 4 أغسطس

 المدرسة اإلعدادية تجمع مئات الحيوانات المحنطة وتتبرع بها لطالب جامعة أوفالدي• 
WJAR، 26 يوليو 

د. خافيير مونتانيز
المشرف

عالقاتنا

األخبارموظفوناطالبنامرحبًا

ُركن المشرف

19 أغسطس 2022

 نقدم لك ترحابنا في أحدث إصدار من النشرة اإلخبارية نصف األسبوعية لمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة )PPSD(! إذا فاتتك أنت 
أو أي شخص تعرفه إحدى نشراتنا اإلخبارية، فيمكنكم إيجادها في اإلصدارات السابقة على موقع المقاطعة بلغات متعددة.

من الصعب تصديق أن عودة طالبنا إلى المدرسة ستكون في غضون أكثر من أسبوع بقليل! أود أن أتقدم بالشكر الجزيل والصادق لجميع 
أعضاء مجتمع مدارس بروفيدنس العامة الذين بذلوا الوقت والجهد هذا الصيف للمساعدة في التأكد من أننا نبدأ العام الدراسي 2023-2022 

بقوة. لقد قمنا ببعض األعمال الجادة خالل األشهر القليلة الماضية لمواصلة سد فجوة التحصيل ومساعدة طالبنا على النجاح واالزدهار.

كان لدينا عدة آالف من الطالب يشاركون في التعلم الصيفي في الصفوف من الروضة حتى الثاني عشر. يتضمن ذلك فصول الرياضيات 
و مهارات اللغة اإلنجليزية والعلوم وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )STEM( لطالبنا األصغر سنًا. ويتضمن أيًضا 

فصول تعويض الوحدات الدراسية وبرامج التعليم المهني والفني )CTE( لطالب المدارس الثانوية لدينا. 

قضى معلمونا أيًضا األسابيع العديدة الماضية في تحسين مهاراتهم وتنميتها، مستفيدين من مئات الساعات في التطوير المهني في كل 
المراحل. يتضمن ذلك جميع مديرينا والقادة الجدد على مستوى المقاطعة والمدربين والمدرسين الجدد والمعلمين الذين شاركوا في أكثر 

من 100 دورة تطوير مهني مختلفة مدفوعة األجر.

يُظهر هذا النوع من المشاركة أن طالبنا ومعلمينا يفهمون أن بناء المنطقة التعليمية التي يستحقها مجتمعنا هو عمل يستمر على مدار العام. ال أطيق صبًرا حتى يبدأ العام الدراسي 
لكي نتمكن من رؤية هذا العمل الشاق يؤتي ثماره! 

العودة إلى مركز المدرسة
تجلب بداية العام الدراسي الجديد الكثير من األسئلة - في أي وقت يدق الجرس؟ ما هي 

اللوازم المدرسية التي يحتاجها الطالب؟ ما هي الموارد المتاحة لمساعدة طالبي في 
الدراسة األكاديمية أو الحضور؟ نحن نوفر لك ما تريد! 

تفضل بزيارة مركز العودة إلى المدرسة للحصول على كل هذه اإلجابات وغير ذلك 
الكثير. ستجد أيًضا معلومات مهمة حول الجديد في هذا العام، مثل عمليات الفصل المبكر 

 الشهرية للتطوير المهني للموظفين. 

عودة سالمة إلى المدرسة 
سيكون لدى مدارس بروفيدنس العامة العديد من إرشادات السالمة الخاصة بـ كورونا 

)COVID-19( واستراتيجيات الوقاية المعمول بها للمساعدة في ضمان العودة السالمة 
إلى المدرسة. انقر هنا لقراءة اإلرشادات المحدثة الكاملة للعام الدراسي 2023-2022، 

بما في ذلك الفحص بدون ظهور أعراض وتنقية الهواء وتوصيات بارتداء الكمامات 
والمزيد من التعقيم. يجب على اآلباء أيًضا مالحظة أن الطالب الذين قدموا نماذج الموافقة 

على السماح بإجراء فحص كورونا العام الماضي ال يحتاجون إلى تقديم نموذج موافقة 
آخر هذا العام. إذا رغب ولي أمر إحدى الطالب في إزالة موافقة إجراء الفحص، فيمكنهم 

االتصال بممرض/ة المدرسة.

ليس هناك حاجة إلى تصاريح عبور من هيئة النقل 
العام في رود آيالند )RIPTA( حتى 1 أكتوبر

نظًرا لوجود مشكلة في اإلنتاج / اإلمداد، لن يكون لدى هيئة النقل العام في رود آيالند 
)RIPTA( بطاقات WAVE متاحة للطالب في الوقت المناسب لبدء المدرسة. نتيجة 

لذلك، وافقت هيئة النقل العام في رود آيالند )RIPTA( على السماح لجميع طالب المدارس 
الثانوية في بروفيدنس بالركوب دون تصريح من 29/8 إلى 30/9. ستتصل مدارس 

بروفيدنس العامة بالعائالت في المستقبل القريب لتزويدها بمعلومات عن التصاريح من العام 
الماضي وكيفية طلب تصريح جديد قبل األول من أكتوبر. يجب على العائالت أيًضا البحث 
عن منشورات من هيئة النقل العام في رود آيالند )RIPTA( في كل مدرسة مع مسارات 

طريق RIPTA من وإلى المبنى.

أمن المدرسة
 تأتي سالمة الطالب والموظفين في المرتبة األولى في مدارس بروفيدنس العامة. 

هذا الصيف، عملت المقاطعة مع كل من شرطة بروفيدنس، وإدارة اإلطفاء في بروفيدنس، 
ووكالة إدارة الطوارئ في رود آيالند من أجل مراجعة وتحديث خطة االستعداد للطوارئ 

في المدرسة. تحدد هذه الخطة مسؤوليات موظفي المدرسة خالل العشرات من حاالت 
الطوارئ. انقر هنا لمعرفة المزيد، باإلضافة إلى الرسائل التي يجب أن تتوقع العائالت 

تلقيها عندما يكون هناك تدريب األمان أو حالة طوارئ في مدرسة أطفالهم.

آخر التطورات بالمقاطعة

مكافحة الحرائق 101
هذه المجموعة المذهلة من الخريجين الصاعدين من المدرسة الثانوية المركزية  
تصدرت الصفحة األولى لمجلة بروفيدنس حيث شاركوا في أول أكاديمية إطفاء 

للطالب في المقاطعة! بدأ البرنامج هذا الصيف بـ 150 ساعة تدريب مدفوعة 
األجر، ويستمر طوال العام الدراسي بإجمالي 450 ساعة تدريب! بعد التخرج، 

ستتاح لهؤالء الطالب فرصة لدخول أكاديمية اإلطفاء في بروفيدنس!  

االحتفال بالطالب

خريجو التعلم الصيفي
تهانينا لدفعة 2022! حصل هؤالء الطالب المذهلون على شهاداتهم في برنامج 

 .PCTA التعلم الصيفي وتخرجوا في حفل في وقت سابق من هذا الشهر في
جاء الخريجون من جميع أنحاء المقاطعة وشملوا طالبًا من مدرسة 360 

وألفاريز و المركزية والكالسيكية وإي كيوبيد وهوب وJSEC ومدرسة 
ماونت بليزانت الثانوية .

يفعل طالبنا المجتهدون والموهوبون أشياًء مذهلةً كل يوم. إليك القليل من األمثلة.

شهد هذا الشهر مسابقة بطولة السباحة السنوي في بروفيدنس، حيث يتنافس الطالب 
الذين يمثلون المركز الترفيهي في مجتمعهم ضد بعضهم البعض. يتنافس رجال اإلنقاذ 

من كل مجتمع أيًضا، ويتم منح الميداليات إلى أفضل 3 متسابقين. في هذا العام، 
حصل اثنان من طالب مدرسة ماونت بليزانت الثانوية ورجال اإلنقاذ ألول مرة، على 

المراكز الثالث األولى. وجاء بروميس سيلز في المركز الثالث ضد عامالت اإلنقاذ 
األخريات، واحتلت براينت أغرامونت المركز األول في قسم رجال اإلنقاذ.

بطل المدينةنجاح السباحة
تهانينا لخريجة المدرسة الثانوية الكالسيكية ونجمة كرة القدم على مستوى 

 WPRI's Hometown الوالية ميكايال وايت، التي ظهرت مؤخًرا في قسم
Hero. ستنقل ميكايال في خريف هذا العام مواهبها إلى جامعة مينيسوتا دولوث 

حيث ستشارك في كل من كرة القدم وسباقات المضمار! حًظا سعيًدا، ميكايال!

https://www.wpri.com/sports/hometown- :شاهد الفيديو
 hero-michaela-white-classical/

تسليط الضوء على الموظفين

ساندرا جرينجا
سكرتيرة مساعد مدير المدرسة 

تعمل في: مدرسة نثنائيل جرين الثانوية

التحقت بمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة في عام: 2000

كيف تبدو الحياة اليومية في مكتب المدرسة؟
أنا هنا في الساعة 6:15 صباًحا من أجل األطفال الذين يتم إيصالهم قبل بدء وجبة 

اإلفطار، ونحن خارجون ونركض من هناك! نتفاعل مع العائالت والطالب طوال اليوم، 
وكل يوم هناك تحديات جديدة يجب التغلب عليها. نسي طالب غداءه، وكان هناك شخص 

ما يواجه موقفًا صعبًا في المنزل، سمها ما شئت، نحن هنا للمساعدة في جعل هذا اليوم 
أفضل. أعتقد أن موظفي المكتب هم نوع من الغراء 
الذي يربط المبنى ببعضه البعض - نحن نساعد في 
تجميع الكثير من األشياء معًا. المدرسة مثل األسرة 

الثانية لألشخاص الذين يعملون هنا وللطالب. لقد 
كنت هنا منذ 21 عاًما لذا أعرف مدى أهمية بناء 

تلك العالقات مع الناس.

ما أكثر شيء تفتخر به؟

 تعجبني حقيقة أن األطفال يعرفون أنه يمكنهم القدوم لرؤيتي مهما كان األمر، حتى 
لو كانوا بحاجة فقط إلى استراحة لمدة خمس دقائق. إنهم يعرفونني باسم السيدة ساندرا. 

في المدرسة اإلعدادية، يعد هذا المكان اآلمن مهًما جًدا. هناك الكثير من التغييرات 
ويمكن أن تكون تعدياًل كبيًرا لألطفال. ال يتمتع كل فرد بحياة منزلية مثالية. بالنسبة 
لألطفال، فإن معرفة أنهم بأمان وأن لديهم شخًصا يمكنهم التحدث إليه إذا كان لديهم 

شجار مع صديق أو حدث شيء ما في المنزل، فإن ذلك يحدث فرقًا كبيًرا. أنا فخورة 
بأن أكون جزًءا من ذلك.

ما الشيء الذي تتمنِى أن يعرفه كثير من األشخاص عن عملِك؟
ال أعرف ما إذا كان الناس يدركون مقدار ما نقوم به في مكتب المدرسة. إنه أكثر 

من مجرد الرد على الهاتف. هناك أوقات نكون مشغولين للغاية، وقد نحتاج إلى ثانية 
واحدة إلنهاء شيء قبل االنتقال إلى التالي. ولكن بالنسبة لكل شخص في هذا المبنى، 

فهو بالتأكيد األولوية لـ "األطفال أوالً". هذه أكثر بكثير من مجرد مدرسة. نحن أسرة. 
نعمل جميعًا هنا للحفاظ على سير األمور والحفاظ على سالمة 

أطفالنا وتعلمهم. أتفهم أن هناك إحباًطا في بعض األحيان 
ألن أولياء األمور يهتمون كثيًرا بأطفالهم. لقد ربيت ابنة وأنا 
متعاطفة جًدا. لكن آمل أن يعرفوا أننا هنا للمساعدة، وهؤالء 

األطفال يمثلون لنا العالم بأكمله.

ما الذي تتطلع إليه العام القادم؟

لدينا توجهات هذا األسبوع وأحب رؤية كل هذه الوجوه اللطيفة! إنهم متحمسون جًدا 
للعودة إلى المدرسة. في بداية العام، ما لم تكن في مدرسة إعدادية، من الصعب شرح 
ذلك. لدى طالب الصف السادس الكثير من األمور التي يتعين عليهم معالجتها، ونحن 

نتأكد من أننا هنا من أجلهم. نحن نبني هذه العالقات. يجلس األطفال معنا ويتناولون 
الغداء، ويساعدهم ذلك في إعالمهم بأنهم سيكونون على ما يرام. وبعد األسابيع القليلة 
 األولى نخضع إلى الروتين. يشعر األطفال نوًعا ما عند البدء، لكنهم يشعرون بالرضا 

حقًا بمجرد استقرارهم. هذا شيء رائع أن تراه. 

تعرف على األشخاص الرائعين الذين يعملون
مع طالبنا كل يوم!

"هذه أكثر بكثير من مجرد مدرسة. 
نحن أسرة. نعمل جميعًا هنا للحفاظ على 
سير األمور والحفاظ على سالمة أطفالنا 

وتعلمهم."

مدرسة نثنائيل جرين الثانوية

نجاح الصيف
هذا الصيف، شارك ما يقرب من 3000 طالب من مدرسة بروفيدنس العامة 

في التعلم الصيفي في الصفوف من الروضة حتى الثاني عشر! شارك الطالب 
حتى الصف الثامن في فصول تركز على مهارات اللغة اإلنجليزية والرياضيات 

والعلوم وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )STEM(. كان 
طالب المدارس الثانوية قادرين على المشاركة في فصول التعويض ومسارات 

التعليم المهني والتقني )CTE(. شكًرا لمئات الموظفين والمعلمين الذين ساعدونا 
في االستمرار في سد فجوة التحصيل الدراسي وخدمة طالبنا على مدار العام.

صنع في الخفاء
شكراً جزيالً لمستشار شركة أرامارك Aramark منذ فترة طويلة، بوب 

ستراك، الذي دفع مؤخًرا مقابل تركيب ماركات جديدة تماًما في الطابق 
األول من مدرسة روبرت أف. كينيدي االبتدائية! كان وهج الشمس الساطع 
يمثل مشكلة في هذه المنطقة من المبنى. لذلك، قام بوب، الذي كانت والدته 

معلمة في مدرسة كينيدي االبتدائية والتحقت بناته األربع بالمدرسة، بدفع ثمن 
ماركات جديدة بنفسه وقام بتركيبها!

حول المقاطعة

تكثيف التطوير المهني
كان هذا الصيف أيًضا وقتًا كافيًا لمعلمي PPSD من أجل جمع وتعلم 

طرق جديدة لمساعدة الطالب على تحقيق النجاح. خالل األسابيع العديدة 
الماضية، استضافت المقاطعة أكاديمية قادة جدد لمساعدي المشرفين 

والمديرين التنفيذيين، وأكاديمية مدراء مدتها أسبوعين، وأكاديمية 
للمدربين، وأكاديمية للمعلمين الجدد مدتها أسبوعين، وأكاديمية للمعلمين 

تضم أكثر من 100 جلسة تطوير مهني.

فتح آفاق جديدة
في هذا الشهر، بدأ تشييد مدرسة William D’Abate االبتدائية بتكلفة 

21 مليون دوالر. سينتج عن هذا اإلصالح الشامل بيئة تعليمية حديثة للقرن 
الحادي والعشرين من شأنها أن تعزز النجاح األكاديمي والنمو االجتماعي 
 العاطفي للطالب. سيستمر التشييد طوال العام الدراسي 2023-2022، 

 مع وجود طالب مدرسة D’Abate والموظفين مؤقتًا في مدرسة 
Lauro Elementary القريبة. 

حّدد التقويمات الخاصة بك!
 التطوير المهني لعودة الموظفين 	

االثنين 22 أغسطس 2022
 اليوم األول من الحصص 	

االثنين 29 أغسطس 2022
 يوم العمال ) ال توجد مدرسة( 	

 االثنين 5 سبتمبر 2022

 حقائب الظهر
واللوازم المدرسية المجانية

السبت 27 أغسطس
من 10 صباًحا حتى 12 مساًء

Drive-By فعالية
مواقع متعددة بما في ذلك:

 مركز بروفيدنس كوميونيتي هيلث، • 
31 شارع أتوود.

مركز مجتمع ويست إند 109 شارع باكلين• 
 معلومات بروفيدنس وتسجيل الطالب، • 

325 شارع المحيط
 مدرسة نثنائيل جرين الثانوية، • 

721 جادة تشالكستون.

 ماونت بليزانت
يوم التجميل 

السبت 20 أغسطس
من 9 صباًحا حتى 10 صباًحا

انضم إلينا يوم السبت، 20 أغسطس، في يوم 
التجميل في مدرسة ماونت بليزانت الثانوية! 
سيبدأ اليوم بعمل جوالت مدرسية من 9 إلى 

10 صباًحا. بعد ذلك سيتم توزيع الجوائز 
والمحادثات المجتمعية، تليها أعمال الحديقة 

لتجميل ساحات المدرسة. نرحب بجميع أعضاء 
المجتمع للحضور لبعض اليوم أو طوال اليوم!

 يوم االنتخابات األولية 	
  )ال يوجد دراسة(

 الثالثاء 13 سبتمبر 2022

 االنصراف المبكر لمدة ساعتين 	
 األربعاء 21 سبتمبر 2022

 روش هشناه )عيد يهودي( )ال يوجد مدرسة( 	
 26 و 27 سبتمبر 2022

خصم من متاجر دي أس دبليو لموظفي PPSD هدية للموظفين!
انتباه موظفي PPSD - استخدم العرض المرفق من متاجر دي أس دبليو 

)Designer Shoe Warehouse( من 26 إلى 28 أغسطس واحصل 
على 20% من العناصر ذات األسعار العادية وخصم إضافي بنسبة 10% على 

عناصر التخليص الجمركي! تأكد من وجود هذه النشرة اإلعالنية وهوية الموظف 
الخاص بك عند الخروج للحصول على الخصم. 

PPSD خصم من متاجر دي أس دبليو لموظفي
 Bom Bom أيًضا الحصول على خصومات خاصة من PPSD يمكن لموظفي

Nutrition في شارع واشنطن 375 حتى نهاية أغسطس. انظر إلى الصورة 
المرفقة للصفقات اليومية، وتأكد من وجود بطاقة التعريف الخاصة بمدارس 

بروفيدنس العامة معك عند الخروج.
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