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دا ښه خبر دی: PPSD په مطبوعاتو کې
 په پروواېډېنس کې د D’Abate لومړنی ښوونځي اوږدمهاله بیارغاونې په حال کې دی	 

 د پروواېډېنس ژورنال، اګسټ 11
 د پروواېډېنس عامه ښوونځي د باثباته بریښنایي توکو د هڅو لپاره وپېژندل شو	 

د پروواېډېنس سوداګریز خبرونه، اګسټ 9
 د Brown له کالج څخه وړاندې پروګرامونه له پروواېډېنس څخه د زده کونکو ډېرېدونکې ونډې هرکلی کوي	 

 د Brown پوهنتون، اګسټ 8
 د پروواېډېنس د اور وژنې اکاډمي زده کونکو ته د مسلک فرصت وړاندې کوي 	 

د پروواېډېنس ژورنال، اګسټ 4
 منځنی ښوونځي سلګونه ډک شوي حیوانات د Uvalde زده کونکو لپاره	 

 راټولوي او بسپنه ورکوي WJAR، جوالې 26

ډاکټر جاویر مونټانیز
مدیر

اړیکې

خبرونهزمونږ کارکونکيزمونږ زده کوونکيښه راغالست

د مدیر پیغام

اګست 2022 ,19

د پروویډنس عامه ښوونځېو د تعلیمي حوزې )PPSD( دوه اوونیزې خبرپاڼي وروستۍ نسخې ته ښه راغالست! که تاسو یا یو څوک 
چې تاسو یي پیژنئ زمونږ کوم خبرلیکونه ورڅخه تیر شوي وي، تاسو کوالی شئ د تعلیمي حوزی په ویب پاڼه کښي هغه په څو ژبو 

باندي ومومئ.

باور کول پرې ستونزمن دي چې زموږ زده کونکي له یوې اونۍ څخه لږ څه وروسته مودې کې بېرته ښوونځي ته راستنیږي! زه 
غواړم چې د خپل پروواېډېنس عامه ښوونځیو ټولنې ټولو غړو څخه چې سږکال اوړي کې یي خپل وخت وقف کړ او هڅه یي وکړه 
چې د 2022-23 تعلیمي کال د پیاوړي پېل په ډاډمنولو کې له موږ سره مرسته وکړي، ډېره او د زړه له کومې مننه کوم. موږ په 

تېرو څو میاشتو کې د السته راوړنې د خال د ډکولو او د خپلو زده کونکو په پرمختګ کې د مرستې لپاره جدي کار ترسره کړي ده.

له وړکتون12- ټولګېو کې موږ څو زره زده کونکي درلودل چې د اوړي د زده کړې په پروګرام کې برخه اخستې وه. پدې کې 
زموږ د ځوانو زده کونکو لپاره د ریاضي، ELA، ساېنس، او STEM ټولګي شامل دي. او پدې کې زموږ د لېسې د زده کونکو 

لپاره د کرېډیټ بیا ترالسه کول او د CTE پروګرامینګ شامل دي. 

زموږ ښوونکو هم تېرې څو اونۍ د خپلو مهارتونو د اصالح او ودې لپاره، په هرې کچې کې د سلګونه ساعتونو مسلکي پرمختګ څخه ګټې اخستنې کې مصرف کړ. پدې 
کې زموږ ټول مدیران، د تعلیمي حوزې په کچه نوي رهبران، روزونکي، نوي ښوونکي او هغه ښوونکي شامل دي چې د مسلکي پرمختګ له 100 څخه ډېرو تادیه شوو 

کورسونو کې ګډون کړي ده.

دا ډول پېرودل څرګندوي چې زموږ زده کونکي او ښوونکي پدې پوهېږي چې د تعلیمي حوزې داسې جوړول چې زموږ ټولنه یي وړتیا ولري د ټول کال په اوږدو کې دنده 
ده. زه د تعلیمي کال د پېل لپاره صبر نشم کوالې ترڅو موږ د نوموړي ستونزمن کار ګټه وګورو! 

Central ښوونځي ته بېرته ستنېدل
د نوي تعلیمي کال پېل ډېرې پوښتنې را پورته کوي – د ښوونځي زنګ به کله ووهل 
شي؟ زما زده کونکی د ښوونځي کومو توکو ته اړتیا لري؟ زما له زده کونکي سره د 
زده کړې یا حاضرۍ په برخه کې د مرستې لپاره کومې سرچینې د السرسي وړ دي؟ 

موږ تاسو تر پوښښ الندې راوستي یاست! 

د دغه ټولو ځوابونو او نورو ډېرو موضوعاتو لپاره زموږ ښوونځي ته د بېرته ستنېدو 
مرکز څخه لیدنه وکړئ. تاسو به همداراز د سږکال د نوو څیزونو په اړه هم مالومات 

 ترالسه کړئ، لکه د کارکونکو مسلکي پرمختګ لپاره میاشتني د وخته رخصت کېدل. 

ښوونځي ته خوندي راستنېدل
د پروواېډېنس عامه ښوونځي به په اصلي ځاې کې د COVID-19 پر وړاندې د 

خوندیتوب ګڼ شمېر الرښوونې او د اغیزې د کمولو ستراتیژۍ ولري ترڅو ښوونځي 
ته د صحتمنده راستنېدو د ډاډمنولو په برخه کې مرسته وکړي. له عالېمو څخه پرته 

معاېنې، د هوا د تصفیې، د ماسک اغوستلو د سپارښتنو، او اضافي پاکولو په ګډون، د 
2022-23 تعلیمي کال لپاره د بشپړ اوسمهاله شوي الرښود د لوستلو لپاره دلته کلیک 

 COVID کړئ. والدېن باید همداراز په یاد ولري چې کومو زده کونکو چې د 
د معاېناتو لپاره تېر کال د رضایت فورمې سپارلي دي، سږکال د رضایت د بلې فورمې 

سپارلو ته اړتیا نه لري. که چېرې والدېن وغواړي چې د خپلو زده کونکو د معاېنې 
رضایت لغوه کړي، هغوې د هغوې د ښوونځي له نرس سره اړیکه نیوالې شي.

د اکټوبر 1 پورې د RIPTA اجازه لیکونه 
اړین نه دي

 د تولید/عرضې د موضوع له امله به د راډ ټاپو د عامه ټرانزیټ اداره )RIPTA( د 
زده کونکو د ښوونځي د پېل د وخت لپاره د WAVE کارتونه و نه لري. له همدې امله، 
RIPTA هوکړه کړې ده چې د پروواېډېنس لېسې ټولو زده کونکو ته له 29/8 څخه تر 

30/9 پورې له اجازه لیک څخه پرته سپرلۍ کولو اجازه ورکړي. د پروواېډېنس عامه 
ښوونځي به د تېر کال د سپرلۍ د اجازه لیکونو او اکټوبر -1لومړۍ نېټې څخه وړاندې 
د یو نوي اجازه لیک د غوښتنې د څرنګوالي له مالوماتو سره له کورنۍ سره په نژدې 

راتلونکې کې اړیکه ونیسي. کورنۍ باید په هر ښوونځي کې چې ودانۍ ته د تللو او راتللو 
لپاره د RIPTA الرې ولري، د RIPTA د مالوماتي پاڼو پلټنه هم وکړي.

د ښوونځي امنیت
د پروواېډېڼس عامه ښوونځېو کې د زده کونکو او کارکونکو خوندیتوب لومړیتوب لري. 

سږکال اوړي کې، تعلیمي حوزې د پروواېډېنس پولیسو، د پروواېډېنس د اور وژنې له 
ادارې، او د راډ ټاپو د بیړني حالت د مدیریت له ادارې سره په ګډه کار وکړ ترڅو زموږ د 
ښوونځي د بیړني حالت پر وړاندې د چمتو والي پالن اصالح او اوسمهاله کړي. دا پالن د 
ګڼ شمېر بېړنېو حاالتو پرمهال د ښوونځي د کارکونکو مسؤلیتونه په ډاګه کوي. د ال ډېرو 
مالوماتو لپاره دلته کلیک کړئ، د هغو پیغامونو سره چې کورنۍ یي باید د خپل ماشوم په 

ښوونځي کې د خوندیتوب د تمرین یا بیړني حالت پرمهال د ترالسه کولو تمه ولري.

د تعلیمي حوزې تازه خبرونه

101 اور وژنه
د Central لېسې د پرمختګ کونکو مشرانو زده کونکو دغې حیرانونکې 
ډلې د پرواېډېنس ژورنال لومړۍ پاڼه جوړه کړه ځکه چې هغوې د تعلیمي 
حوزې د زده کونکو د اور وژنې په لومړۍ اکاډمۍ کې ونډه اخستې وه! دا 
پروګرام سږکال اوړي کې د تادیه شوې روزنې له 150 ساعتونو سره پیل 
شو، او د تعلیمي کال په اوږدو کې په ټولټال ډول تر 450 ساعته روزنې 

پورې ادامه مومي! تر فراغت وروسته به دغه زده کونکي د پرواېډېنس د اور 
وژنې څانګې د اور وژنې اکاډمۍ ته د دننه کېدو فرصت ولري!  

د زده کونکو لمانځل

د اوړي د زده کړې فارغین
د 2022 کال ټولګي ته دی مبارک وي! دغه حیرانونکو زده کونکو زموږ 
د اوړې د زده کړې په پروګرام کې خپل ډیپلومونه ترالسه او د دې میاشتې 

په لومړېو کې د PCTA په مراسمو کې فارغ شول. فارغین له ټولې تعلیمي 
 ،Central ،Alvarez ،360 حوزې څخه راغلي وو او په هغو کې د

JSEC ،Hope ،E-Cubed او Mount Pleasant لېسې زده 
کونکي شامل وو.

زموږ زیارکښ او تکړه زده کونکي هره ورځ په زړه پورې کارونه ترسره کوي. یو څو بېلګې یي په الندې ډول دي.

پدې میاشت کې په پرواېډېنس کې د ښار د اتلولۍ د المبو وهلو کلنۍ سیالۍ ترسره 
شوې، چېرې چې هغه زده کونکي چې په خپلې ټولنې کې تفریحي مرکز وړاندې 

کوي، د یو بل پر وړاندې سیالي کوي. د هرې ټولنې ژوند ساتونکي هم سیالي 
 Mount کوي، چې 3 غوره کسانو ته یي مډالونه هم ورکول کیږي. سږ کال د

Pleasant لېسې زده کونکو، او لومړنېو ژوند ژغورونکو، له ځان سره 3 
 Promise ویاړونه کور ته یوړل. د نورو ښځینه ژوند ژغورونکو پر وړاندې

Seales دریم3- مقام خپل کړ، او Bryant Agramont د نارینه ژوند 
ژغورونکو د څانګې لپاره -1لومړی مقام ترالسه کړ.

د وطن اتلد المبو وهلو بریالیتوب
د Classical لېسې فارغ التحصیل او د ټول ایاالت په کچه فوټبال 

ستوري مایکال وایټ ته دی چې پدې وروستېو کې د WPRI د وطن د 
اتل په لیکه کې څرګند شو، مبارک وي. سږکال مني کې به مایکال خپل 
استعدادونه د Minnesota Duluth پوهنتون ته چېرې چې به هغه په 

دواړه فوټبال او منډې کې ګډون وکړي، انتقال کړي! د بریا په هیله، مایکال!

https://www.wpri.com/sports/hometown- :ویډیو وګورئ
hero-michaela-white-classical/

د کارکونکو تمرکز

ساندرا ګرینګا
د مرستیال مدیر سکرټره 

موقعیت: د Nathanael Greene منځنی ښوونځی

PPSD کې شامل شوي په: 2000

د ښوونځي په یو دفتر کې هره ورځ څنګه وي؟
زه د هغو ماشومانو لپاره د سهار په 6:15 دلته یم چې د سهار ناشتې د پېل څخه وړاندې 
ښکته کیږي، او موږ له هغه ځاې څخه رخصت او ځو! موږ ټوله ورځ له کورنېو او زده 
کونکو سره تعامل کوو، او هره ورځ د بریالي کېدو لپاره نوې ننګونې شتون لري. یو زده 

کونکي خپله د غرمې ډوډۍ هیره کړې وه، یو کس په کور کې ستونزه لري، تاسو یي 
نوم وایئ، موږ د مرستې لپاره دلته یو ترڅو هغه 

ورځ ښه کړو. زه فکر کوم چې د دفتر کارکونکي 
د ودانۍ یو ډول سریښ دی – موږ د ګڼ شمېر 

موضوعاتو یو ځاې نیولو کې مرسته کوو. ښوونځی 
د هغو خلکو لپاره لکه د دویمې کورنۍ په څېر دی 
چې دلته او د زده کونکو لپاره کار کوي. زه دلته د 

21 کالو راهیسې یم نو له همدې امله پوهېږم چې له 
خلکو سره د نوموړو اړیکو جوړول څه معنې لري.

هغه څه چې تاسو پرې ډېر ویاړ کوئ څه دی؟

زما دا حقیقت خوښیږي چې ماشومان پوهیږي چې هغوې کوالې شي زما لیدو لپاره 
راشي پروا نه کوي چه څه، حتې که چېرې هغوې د پنځو دقیقو وقفې ته هم اړتیا 
ولري. هغوې ما د آغلې سنډرا په نوم پیژني. په منځني ښوونځي کې خوندي فضا 

ډېره مهمه ده. ډېر بدلونونه شتون لري او دا ماشومانو لپاره یو ستر تنظیم کیدلی شي. 
هر کس غوره کورنی ژوند نه لري. نو له همدې امله ماشومانو لپاره چې پوه شي چې 

هغوې خوندي دي او هغوې خبرو لپاره یو کس لري که چېرې له کوم ملګري سره 
 جګړه وکړي یا یي په کور کې څه پېښه شوي وي، دا یو ستر توپیر رامنځته کوي. 

زه ویاړم چې د دې برخه یم.

تاسو څه غواړئ چې خلک دي ستاسو د دندې په اړه په څه ډېر پوه شي؟
زه نه پوهیږم چې که آیا خلک پوهیږي چې موږ د یو ښوونځي په دفتر څومره کار کوو. دا 
د ټیلیفون له ځوابولو څخه ډیر څه دي. داسې وختونه شتون لري چې موږ په کې خورا ډېر 
مصروف یو، او موږ ښایي د کار بشپړولو لپاره مخکې لدې چې بل کار پېل کړو، دویم ځل 
ته اړتیا ولرو. مګر پدې ودانۍ کې د هر کس لپاره، دا په بشپړ ډول سره ”لومړی ماشومان 
دي.“ دا د یو ښوونځي پرتله ډېر څه دي. موږ یوه کورنۍ یو. موږ 
ټول دلته یو ترڅو کارونه د وړاندې تګ په حال کې وساتو او خپل 
ماشومان خوندي او د زده کړې په حال کې وساتو. زه پوهېږم چې 
کله نا کله نا امیدي شتون لري ځکه چې والدېن د خپلو ماشومانو په 
اړه ډېره پاملرنه کوي. ما یوه لور وروزله او زه خواخوږي کوم. 

مګر زه هیله لرم چې هغوې پوه شي چې موږ د مرستې لپاره دلته 
یو، او دغه ماشومان موږ ته د نړۍ معنې لري.

تاسو راتلونکي کال کې څه ته سترګې په الر یاست؟

موږ دا اونۍ پیژندګلوی لرو او زه د دغه ټولو ښکلو مخونو لیدلو سره مینه لرم! 
هغوې ښوونځي ته د بېرته راتګ ډېر لیوال دي. د کال په پېل کې، مګر دا چې تاسو 
په منځني ښوونځي کې اوسئ، د دی تشریح کول ستونزمن دي. د شپږم ټولګي زده 

کونکي د پروسیس لپاره ډېر څه لري، او موږ ډاډمنوو چې موږ د هغوې لپاره دلته یو. 
موږ نوموړې اړیکه جوړوو. ماشومان له موږ سره کښیني او د غرمې ډوډۍ خوري، 

او دا له هغوې سره مرسته کوي ترڅو پوه شي چې هغوې به ښه شي. او له لومړېو 
څو اونېو څخه وروسته موږ خپل معمول کار ته دننه کیږو. هغوې د پېل لپاره ځنې 

خپګانونه لري، مګر کله چې ځاې پر ځاې شي بیا نو ماشومان ډېر ښه احساس کوي. 
دا د لیدو لپاره یو ډېر ښه څیز دی. 

هغه په زړه پورې خلک چې کار کوي وپېژنئ
زموږ له زده کوونکو سره هره ورځ!

”دا د یو ښوونځي پرتله ډیر څه دي. موږ 
یوه کورنۍ یو. موږ ټول دلته یو ترڅو 

کارونه د وړاندې تګ په حال کې وساتو 
او خپل ماشومان خوندي او د زده کړې 

په حال کې وساتو. “

د Nathanael Greene منځنی ښوونځي

د اوړي بریالیتوب
سږکال اوړي کې، د پروواېډېنس عامه ښوونځي نژدې 3,000 زده کونکو له 

وړکتون12- ټولګېو کې د اوړي په زده کړې کې ګډون کړې وو! تر 8 ټولګي 
پورې زده کونکو د ټولګېو په تمرکزونو کې چې د انګلیسي ژبې په هنرونو، 

ریاضي، ساېنس، او STEM مهارتونو یي تمرکز کاوه برخه واخسته. د لېسو زده 
 کونکو کوالې شو چې د کرېډېت د بیا ترالسه کولو او مسلک او تخنیکي ښوونې 
او روزنې )CTE( الرو کې ښکېل شي. له سلګونه ښوونکو او کارکونکو څخه 

چې له موږ یي سره د السته راوړنې د خال په ډکولو کې مرستې ته ادامه ورکړه او 
د کال په اوږدو کې یي زموږ د زده کونکو چوپړتیا وکړه مننه.

په راحتۍ سره د یو کار ترسره کول
د اوږدې مودې Aramark مشاور باب سټرک څخه ډېره مننه چې د پدې 

وروستېو کې یي Robert F. Kennedy لومړني ښوونځي په لومړي پوړ 
کې د نوي برانډ سیورو د نصبولو لپاره پېسې تادیه کړې! د ودانۍ پدې برخې کې 

د لمر روښانه ځلېدل په یوې ستونزې بدلیده. نو له همدې امله باب چې مور یي 
په Kennedy لومړني ښوونځي کې یوه ښوونکې وه او ټولې څلور لورګانې یي 

ښوونځي ته ځي، د نوو سیورو لپاره پخپله پېسې تادیه کړئ او هغه یی نصب کړې!

د تعلیمي حوزې شاوخوا

د مسلکي پرمختګ د کچې لوړول
سږکال اوړی د PPSD ښوونکو ته هم یو وخت وو ترڅو سره راټول 

او له زده کونکو سره د بریالیتوب ترالسه کولو کې د مرستې لپاره نوې 
 الرې زده کړي. د تېرو څو اونېو په جریان کې، تعلیمي حوزې د مدیر 

 د مرستیاالنو او اجرائیوي رئیسانو، د مدیرانو دوه اونیزې اکاډمۍ، 
د روزونکو اکاډمۍ، د نوو ښوونکو دوه اونیزې اکاډمۍ او د ښوونکو 

اکاډمۍ لپاره د مسلکي پرمختګ له 100 څخه پورته جلسو سره د نوو 
رهبرانو اکاډمۍ کوربه توب وکړ.

د یو بشپړ متفاوت کار ترسره کول
پدې میاشت کې د William D’Abate لومړني ښوونځي د 21$ میلیونو 

په ارزښت بیارغاونې ودانیزې چارې پېل شوې. دا بشپړه بیارغاونه به د 
زده کړې یو عصري، -21 یویشتمې پیړۍ چاپیلایر د رامنځته کېدو پایله 
ولري چې زده کونکو لپاره به اکاډمیک بریالیتوب او ټولنیزه-عاطفي وده 
رامنځته کړي. ودانیزې چارې به د 2022-23 تعلیمي کال په اوږدو کې 

ترسره شي، چې د D’Abate زده کونکي او کارکونکي به په مؤقتي ډول 
سره نژدې Lauro لومړني ښوونځي کې ځاې پر ځاې شي. 

خپلې کلیزې په نښه کړئ!
 د کارکونکو د بیا راستنېدو مسلکي پرمختګ 	

دوشنبه، اګسټ 22، 2022
 د ټولګېو لومړۍ ورځ 	

دوشنبه، اګسټ 29، 2022
 د کارګر ورځ 	

 )ښوونځي رخصت دی( دوشنبه، سپټمبر 5، 2022

 وړیا بیګونه او 
د ښوونځي توکي

شنبه، اګست 27
د سهار 10:00 – د غرمې تر 12:00 بجو پورې.

موټر چلولو پرمهال غونډه
ګڼ شمېر موقعیتونه په ګډون د:

 د پراوېډېنس د ټولنې روغتیایي مرکز، 	 
.Atwood St 31

	  West End Community Center, 
109 Bucklin St.

د پراوېډېنس مالومات او د زده کونکو 	 
.Ocean St 325 ،راجستریشن

 د Nathanael Greene منځنی ښوونځي، 	 
.Chalkstone Ave 721

MT. د ښکلي کولو په زړه 
پورې ورځ 
شنبه، اګسټ 20

د سهار 9:00 – د سهار تر 10:00 بجو 
پورې.

 Mount د شنبه په ورځ، د اګسټ په 20، د
Pleasant لېسې کې له موږ سره د ښکلي کولو 

په ورځ کې ګډون وکړئ! دغه ورځ به د ښوونځي 
له سفرونو سره د سهار له 9 بجو د سهار تر 10 

بجو پېل شي. له هغې وروسته جایزو ورکول او د 
ټولنې خبرې ترسره شي، وروسته به بیا د ښوونځي 
د چاپیلایر د ښکلي کولو لپاره د بڼ کار ترسره شي. 
د ټولنې له ټولو غړو څخه د ورځې د یوې مودې یا 

د ټولې برخې د ګډون لپاره هر کلی کیږي!

 د لومړنېو ټاکنو ورځ  	
 )ښوونځي رخصت دی( 

سه شنبه، سپټمبر 13، 2022

 -2ساعته وړاندې رخصت 	
چهارشنبه، سپټمبر 21، 2022

	  ROSH HASHANAH 
)ښوونځی رخصت دی( سپتمبر 26، او 27، 2022

د کارکونکو 
امتیازونه!

د PPSD کارکونکو لپاره د DSW تخفیف 
 DSW کارکونکو پاملرنه – د اګسټ 26 تر 28 پورې د PPSD

(Designer Shoe Warehouse) لخوا ضمیه شوی وړاندیز وکاروئ او 
د عادي بېې اجناسو 20% او 10% اضافي تخفیف ترالسه کړئ! ډاډ ترالسه 

کړئ چې دا مالوماتي پاڼه او د کارکونکو پیژند پاڼه د لیدلو په وخت کې له ځان 
سره ولرئ ترڅو تخفیف ترالسه کړئ. 

د PPSD کارکونکو لپاره د Bom Bom Nutrition تخفیف
د PPSD کارکونکي په Washington Street 375 کې د اګسټ میاشتې 

تر پورې د Bom Bom Nutrition لخوا ځانګړي تخفیفونه هم ترالسه 
کوالې شي. د ورځنېو معالملو لپاره الندې ضمیمه شوی انځور وګورئ، او ډاډ 

ترالسه کړئ چې د لیدلو پرمهال خپل ځان سره د پروواېډېنس عامه ښوونځېو 
پیژندپاڼه ولرئ.
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