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هل أنت مهتم بأن تكون جزًءا من مبادرات االنتماء 
واإلنصاف في مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة 

)PPSD(؟ 
يبحث مكتب اإلنصاف واالنتماء عن متطوعين لالنضمام إلى مجلسنا االستشاري. تمت 

دعوة أولياء األمور والطالب وأعضاء المجتمع للمشاركة. سيكون اجتماعنا األول الخميس 
8 ديسمبر 2022 من الساعة 4:30 مساًء حتى 6:30 مساًء. انضم إلينا لمعرفة المزيد 

عن المجموعة والعمل الذي ينتظرنا. يرجى الرد على دعوة الحضور هنا لهذا اللقاء 
التعريفي. ستتوفر خدمات الترجمة الشفوية في اللقاء أيًضا.

مؤتمر ريسبكت لقيادة اإلنصاف والمساواة الطالبية 
سيعقد مؤتمر ريسبكت )رفع التوقعات بشأن وجهات نظر الطالب وخبراتهم ووعيهم 

وتقاليدهم(في فندق ماريوت الواقع في شارع أورمز في بروفيدنس، من الساعة 8:30 
صباًحا حتى 2:30 مساًء، في 16 نوفمبر. سيكون المتحدث الرئيسي والمنسق لهذه الجلسة 
لـ 60 من قادة طالب المدارس اإلعدادية والثانوية هوالسيد ويليام وينفيلد، أحد المتحدثين 

المحترفين األكثر طلبًا إللهام وتنشيط الطالب والمعلمين في أمريكا. السيد وينفيلد أصله من 
والية رود آيالند. إذا كنت مهتًما بالحضور، فيرجى االتصال بمدير مدرستك.

القيادة والتعلم مع الدكتور غودي محمد
في 30 نوفمبر،الدكتور غودي محمد، المعلم المثقف ومؤلف كتاب تنمية الذكاء: سيسهل إطار 
المساواة لمحو األمية المستجيب ثقافيًا وتاريخيًا إعداد اجتماع عمل افتراضي للمعلمين وغيرهم 

من المهتمين في مقاطعة مدارس بروفيدنس العامة PPSD. سيتم حجز عدد من المقاعد 
ألعضاء المجتمع وأولياء األمور. يقدم الدكتور محمد نهًجا فريًدا وثقافيًا وتاريخيًا متجاوبًا 
لتنمية الذكاء والمتعة في التعليم. ستقدم إطار المساواة الخاص بها، المسمى نموذج هيل، 

لمساعدة المعلمين على تطوير تاريخ الطالب وهوياتهم ومعرفة القراءة والكتابة والتحرر. 

أخبار ساّرة: مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة )PPSD( في الصحافة
 حصل الشب الكالسيكي جيريمي بينا على لقب أفضل العب في بطولة العالم، وقاد أستروس إلى لقب عام 2022	 

ABC6، 5 نوفمبر

 تحسن التغيب المزمن عن العمل في مدارس بروفيدنس	 
WPRI، 28 أكتوبر

 معمل STEAM الجديد في مدرسة فارتان جريجوريان	 
مجلة بروفيدنس، 28 أكتوبر

 تدعم مدرسة إيسيك هوبكينز اإلعدادية عائلة نازحة بسبب النيران	 
WJAR، 26 أكتوبر

 مالكولم ميتشل، أحد الالعبين السابقين في باتريوتس، يزور مدرسة بروفيدنس االبتدائية	 
ABC6، 25 أكتوبر

المشرف خافيير مونتانيز إد دي يتحدث إلى مذيعي الراديو خالل 
.102.1FM Power 1110 مقطع حديث في راديو

عالقاتنا

األخبارموظفوناطالبنامرحبًا

ُركن المشرف
10 نوفمبر 2022

مرحبًا بكم في اإلصدار األخير من النشرة اإلخبارية نصف األسبوعية لمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة! إذا فاتتك 
أنت أو أي شخص تعرفه إحدى نشراتنا اإلخبارية، فيمكنكم إيجادها في اإلصدارات السابقة على الموقع اإللكتروني 

للمقاطعة بلغات متعددة.

جاء هذا األسبوع بأخبار مشوقة لمستقبل مقاطعتنا. وافق الناخبون في بروفيدنس على سندات بقيمة 125 مليون 
دوالر لالستثمار في مدارسنا، ووافق الناخبون على مستوى الوالية على سندات بناء مدرسة بقيمة 250 مليون 

دوالر والتي ستفيد بروفيدنس أيًضا بشكل كبير. يمنحنا هذا الفرصة لترقية المباني التي تم تجاهلها منذ عقود، 
وتحويلها إلى مرافق تعليمية حديثة. 

أعتقد حقًا أن السنوات الخمس المقبلة ستعيد تشكيل مقاطعة مدارس بروفيدنس العامة كما نعرفها. يمكننا تجاوز 
إصالحات Band-Aid وإدخال طالبنا ومعلمينا في مدارس القرن الحادي والعشرين التي يستحقونها. في الوقت 

الحالي، تم تصنيف ٪5 فقط من مباني مدرستنا كمرافق عالية الجودة للتعلم. هذا غير مقبول، ويظهر نقص االستثمار 
الذي تم إجراؤه في مدارس مدينتنا على مر األجيال.

مع هذه الفرصة الجديدة، يجب علينا مواءمة استثماراتنا مع تطلعات مجتمعنا وأنماط االلتحاق. اآلن بعد اجتياز هذه 
السندات، يجب أن نتحرك بسرعة لجمع مدخالت المجتمع حول ما يريده طالبنا وعائالتنا في مدارسنا. يجب علينا أيًضا التأكد من أننا نتحرك بسرعة، باستخدام أساليب توفير الوقت 

مثل الحيز المؤقت لمساعدة المشاريع على التحرك بشكل أسرع. ونحتاج أيًضا إلى أن نكون أذكياء في إنفاقنا، لتحقيق أقصى استفادة من كل دوالر.

هذا وقت ممتع بالنسبة لمدارس بروفيدنس العامة. لقد أمضينا السنوات العديدة الماضية في وضع أساس خطة العمل التحولية لمجتمعنا موضع التنفيذ. ومع هذا االستثمار الجديد من 
الناخبين في بروفيدنس ورود آيالند، نحن على استعداد لنقل األمور إلى المستوى التالي. أتوق وال يمكنني االنتظار ألرى ما تحمله السنوات القليلة القادمة!

معرض اختيار المدارس
سيقام معرض اختيار المدارس في مقاطعة مدارس بروفيدنس العامة يوم الخميس 

17 نوفمبر من الساعة 6 مساًء حتى 8 مساًء في أكاديمية بروفيدنس المهنية والتقنية 
)PCTA الواقعة في شارع فريكر 41 في بروفيدنس. يمكن ألولياء األمور والطالب 

تعلم معلومات مهمة عن رياض األطفال والمدارس اإلعدادية والمدارس الثانوية، 
باإلضافة إلى االستمتاع بوجبة طعام مجانية وترفيه الطالب! قم بتسجيل الدخول إلى 

www.providenceschools.org لمعرفة المزيد.

يوم االنصراف المبكر القادم
هذا تذكير ودي بأن سيكون هناك انصراف مبكر شهريًا في جميع المدارس مدته ساعتان 

يوم األربعاء الموافق 16 نوفمبر، من أجل التطوير المهني للمعلمين. وينبغي التنويه 
إلى عائالت طالب المدارس اإلعدادية أن هذا يختلف عن وقت االنصراف المعتاد 

يوم األربعاء لطالب المدارس اإلعدادية. وسيتم انصراف طالب المدارس اإلعدادية 
في الساعة 12:40 مساًء في 16 أكتوبر للسماح للحافالت بالعمل في الوقت المحدد 

للمدارس األخرى التي انصرفت أيًضا في وقت مبكر من ذلك اليوم. وينبغي أن تتذكر 
العائالت أيًضا التحقق مرة أخرى من الجداول الزمنية في مراكز الترفيه المحلية، حيث 

قد ال يفتح البعض حتى الساعة 3 مساًء بسبب ملء الوظائف.

أسبوع علم النفس المدرسي الوطني
هذا األسبوع )من 7 إلى 11 نوفمبر( تنضم مدارس بروفيدنس العامة بفخر إلى 

المقاطعات في جميع أنحاء البالد لالحتفال بأسبوع علم النفس المدرسي الوطني! يدعم 
علماء النفس في المدارس قدرة الطالب على التعلم وقدرة المعلمين على التدريس بعدد 

من الطرق المهمة. انقر هنا لمعرفة المزيد حول الخدمات التي يقدمونها، ومن يدعمونه، 
ولماذا يكون هناك حاجة ماسة لوجود علماء النفس في المدارس. يمكنك أيًضا العثور 

على معلومات االتصال بعلماء النفس في المدرسة في كل مبنى لدينا، والتغطية اإلعالمية 
للعمل الرائع الذي يقومون به، ومعلومات عن أفضل عالم النفس في مدرسة رود آيالند 

!)PPSD( للعام، والذي صادف أنه من مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة

آخر التطورات بالمقاطعة

تسليط الضوء على الموظفين

د. توالني فريمان
أخصائي نفسي في المدرسة

يعمل في: مدرسة ناثان بيشوب اإلعدادية

التحقت بمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة في عام: 2009

تعرف على األشخاص الرائعين الذين يعملون
مع طالبنا كل يوم!

من 7 إلى 11 نوفمبر هو أسبوع علم النفس المدرسي الوطني. ماذا يعني ذلك بالنسبة 
لك كطبيب نفسي في المدرسة؟

 شعار هذا العام هو "معًا نتألق"، وأعتقد أن هذا يتحدث حقًا عن السلطة في الشراكات. 
ال يمكننا تحسين أو بناء أو توفير بيئة أكثر دعًما إذا لم نفعل ذلك معًا. مجتمعنا مليء 

بالعديد من المحترفين األذكياء والملتزمين في بروفيدنس. لذا، هذا األسبوع هو فرصة 
لمجالنا للسماح لكل فرد في المجتمع بمعرفة من نحن، وكيف يمكننا أن نكون مورًدا، 

وتحقيق المزيد من االتصال بالدعم المتاح.

ماذا تأمل أن يتعلم الناس هذا األسبوع؟

أعتقد أن هناك فكرة خاطئة مفادها أن علماء النفس في المدرسة أو موظفي الدعم المماثلين 
يعملون فقط مع مجموعات معينة من الطالب. لكن لدي سياسة الباب المفتوح وأحاول 

التعرف على أكبر عدد ممكن من الطالب والموظفين. أريدهم جميعًا أن يعرفوا أنه يمكنهم 
القدوم إلّي، وإحضار صديق لي، ويمكن ألولياء األمور 
التواصل معي، سمها ما شئت. نحن مورد رائع بغض 
النظر عن الموقف وإذا لم نكن نعرف، فسنساعدك في 
توجيهك في االتجاه الصحيح. يرتدي علماء النفس في 

المدرسة العديد من القبعات. أريد أيًضا أن يعرف الناس 
أنها مهنة رائعة، وهناك حاجة مطلقة لها. بقدر ما يمكن 

أن يكون دوري صعبًا، أعمل مع مجموعة رائعة من 
علماء النفس والمعلمين وموظفي الدعم. أنا لست من سكان رود آيالند األصليين، لكني 

 )PPSD( أشعر دائًما أن مدرسة ناثان بيشوب و مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة 
هما موطني. يلتزم العديد من الموظفين الذين عملت معهم وما زلت أعمل معهم بمستقبل 

طالبنا ومجتمعنا. حتى أننا لدينا طالب يقودون التعهد في الصباح، من أجل أن يكونوا 
قدوة لألطفال األصغر سنًا. 

كيف يمكنك وصف يومك كونك طبيبة نفسية في المدرسة؟

إنه جزء قليل من كل شيء بالتأكيد. أضحك أنا وزمالئي - نبدأ اليوم بخطة، لكن غالبًا ما 
ينتهي األمر بشكل مختلف تماًما! أفضل أيامي هي عندما أضع قدمي على األرض وأعمل 
مع األطفال. يمكن أن يكون ذلك استشارة خاصة، أو نمذجة السلوك في الفصل الدراسي، 

أو إجراء تقييم، أو إدارة مجموعة، أو إجراء محادثة تصالحية. أقوم أيًضا بتخصيص 

وقت كل يوم خالل طعام الغداء إلدارة وجبات الغداء بشكل هادئ لكل صف. إنه جزء 
من اليوم يأتي فيه الطالب للهروب من صخب وضجة غرفة الطعام. لقد حصلنا مؤخًرا 
على تمويل غو فاند مي )Go Fund Me( المعتمد لأللعاب خالل هذا الوقت. أطلقنا 

عليها اسم "لوحات للطالب الذين يشعرون بالملل" ويسعد األطفال بوجود كل هذه األلعاب 
الكالسيكية للتفاعل معها. أقضي أيًضا الكثير من الوقت في التحقق من الطالب لتشجيعهم 

طوال يومهم والتحدث مع المعلمين حول إدارة الفصل الدراسي وخطط الدعم واألفكار 
العامة للتفاعل. 

ما الشيء الذي تتمنِى أن يعرفه كثير من األشخاص عن عملك؟ 

لدينا الكثير من الوعي كمجتمع حول دعم الصحة العقلية واالحتياجات االجتماعية 
والعاطفية هذه األيام، ولكن ليس لدينا ما يكفي من اإلجراءات والتدريس لما يبدو عليه ذلك 
في الواقع. أريد أن يعرف المزيد من الناس أن علماء النفس في المدرسة يمكنهم الشراكة 
مع أولياء األمور والمعلمين والطالب لبناء تلك المهارات. لقد 

تحدى الوباء الجميع حقًا وصنعه، لذلك نرى المزيد من الطالب 
الذين يعانون من مشاكل في القلق والعالقات. هناك موظفون 

مثلي تم تدريبهم ومستعدون لتقديم هذا الدعم بطريقة استباقية. 

ما هي بعض اللحظات التي يمكنك مشاركتها والتي ذكّرتك 
بسبب قيامك بهذا العمل؟ 

تأتي تلك اللحظات في كثير من األحيان! أحيانًا تكون ابتسامة من 
طالب ال يفعل ذلك كثيًرا أو مرحبًا من طالب أتذكر اسمه بعد عناء ألنني أقول مرحبًا كل يوم. 
في وقت سابق من هذا العام، اتصلت بي أخصائية اجتماعية في مدرسة هوب الثانوية وقالت 

إنها قابلت شابًا كان طالبًا لدي في ناثان بيشوب. خالل المدرسة اإلعدادية، كافح كثيًرا. عملت 
معه كل يوم كدعم مستمر. وقالت لي األخصائية االجتماعية، "إنه اآلن في الصف العاشر، 
وأرادني أن أتصل بك وأقول لك شكًرا. لقد ساعدته على الشعور بمشاعره والتعامل معها، 

وقال إذا لم يكن األمر كذلك وقتها، لما كان على ما يرام اآلن".

”ال يمكننا تحسين أو بناء أو 
توفير بيئة أكثر دعًما إذا لم 

نفعل ذلك معًا.“

قام طالب مدرسة فارتان جريجوريان االبتدائية بقص 
الشريط في غرفة STEAM الجديدة الخاصة بهم.

اإلنصاف والمساواة في مدارس بروفيدنس العامة

مهرجان الحصاد في مدرسة نثنائيل جرين
كان الطالب والموظفون في مدرسة نثنائيل جرين اإلعدادية يستعرضون حركات 
الرقص والروح المدرسية في مهرجان الحصاد األسبوع الماضي! أصبح الطالب 

مبدعين في األنشطة الحرفية المختلفة، مثل الرسم على اليقطين، وكان هناك الكثير 
من الطعام والترفيه. حتى مديرة المدرسة، د. سيرمونز، كانت ترقص على أنغام 

الموسيقى! من المنطقي أن نقول أن مهرجان الحصاد قد حقق نجاًحا كبيًرا!

االحتفال بالطالب

تقدير مدير مدرسة ديلسيستو
كان شهر أكتوبر شهر تقدير المدراء، وقد أظهر طالب الصف السادس في 

مدرسة ديلسيستو اإلعدادية تقديرهم للمدير جو كوبيللو ببعض األعمال الفنية 
والمالحظات الملونة! يعد المدير كوبيللو أحد المدراء العظماء الذين يقودون 
مدارس المقاطعة، والطالب في مدرسة ديلسيستو ممتنون لكل ما فعله لجعل 

المدرسة مكانًا آمنًا وممتعًا للتعلم.

يقوم طالبنا المجتهدون والموهوبون بأشياء مذهلة كل يوم. إليك بعض األمثلة.

أسبوع الروح في المدرسة الكالسيكية
أظهر الطالب والموظفون فخرهم بالفريق األرجواني في 
أسبوع الروح في المدرسة الكالسيكية! اجتمع الجميع في 

ملعب كرة القدم في نهاية األسبوع في تجمع تشجيعي لدعم 
فريق كرة القدم قبل مباراتهم. من الرائع أن نرى الكثير 

يظهرون الروح المدرسية! انطلق أيها الفريق األرجواني! 

البوم الحكيمة في مدرسة يونج وودز لهذا الشهر
 ألِق نظرة على هذه البوم الحكيمة! تم اختيار هؤالء الطالب البالغ عددهم 28 طالبًا 

من مدرسة يونغ وودز االبتدائية كأفضل طالب لشهر أكتوبر. حيث يتبنون السلوكيات 
اإليجابية، ويدعمون نمو الثقافة داخل المدرسة كل يوم. كمكافأة، تمت دعوتهم جميعًا 

على مأدبة غداء خاصة! استمروا في هذا العمل العظيم!

ترميمات في مدرسة هوب الثانوية
تغييرات كبيرة جارية في مدرسة هوب الثانوية! عقد قادة التعليم وقادة الدولة 
 مؤتمًرا صحفيًا في المدرسة الثانوية األسبوع الماضي للحديث عن الترميمات 

في المبنى، بما في ذلك مدخل تم االنتهاء منه حديثًا وإصالح كامل لقاعة 
االحتفاالت. كما أتيحت الفرصة لكبار السن ألبيريك أسيفيدو وإيفلين نيموه 
 للتحدث في المؤتمر الصحفي، وشرح كيف ستساعد الترميمات والتحسينات 

في مبنى المدرسة في تعليمهم. 

حول المقاطعة

جيريمي بينا يفوز بجائزة أفضل العب في بطولة العالم
تهانينا لخريج المدرسة الثانوية الكالسيكية لعام 2015 جيريمي بينا من 
 هيوستن أستروس، الذي حصل على جائزة أفضل العب في بطولة العالم 
بعد أن قاد فريقه إلى البطولة! حصل الالعب القصير الصاعد سابقًا على 
جائزة ALCS MVP 2022، قبل بطولة العالم. إنه أيًضا أول العب 

 صغير مبتدئ يفوز بجائزة القفاز الذهبي األمريكي. ال يسعنا االنتظار 
لرؤية ما سيفعله الموسم المقبل!

حّدد التقويمات الخاصة بك!

غرفة STEAM جديدة في مدرسة فارتان جريجوريان
 STEAM قام الطالب في مدرسة فارتان جريجوريان االبتدائية بقص شريط غرفة

الجديدة في مدرستهم األسبوع الماضي. STEAM هو نهج للتعلم يستخدم العلوم 
والتكنولوجيا والفنون والرياضيات. فهي تساعد في إعداد الطالب للتعليم العالي في 
المستقبل، وهي إضافة رائعة ألساليب التعلم المستخدمة بالفعل في المقاطعة. شكر 

خاص للمفوضة أنجليكا إنفانتي جرين، ورئيسة جامعة براون كريستينا باكسون، 
ومجتمع فارتان االبتدائية، وكل من جعل هذا المشروع ممكنًا لطالبنا.

أكاديمية 360 وكلية مجمع خوانيتا سانشيز التعليمي و معرض الوظائف
شارك طالب من أكاديمية 360 ومجمع خوانيتا سانشيز التعليمي في معرض مشترك بين الكليات 

والوظائف هذا األسبوع. جاءت كليات من مناطق مختلفة لتعرض للطالب ما تقدمه مؤسساتهم. تم أيًضا 
تمثيل وظائف وشركات مختلفة في المعرض، مثل شرطة والية رود آيالند، والقارب الكهربائي، والمزيد. 
يجب على الطالب استكشاف العديد من الخيارات المختلفة المتاحة لهم بعد تخرجهم من المدرسة الثانوية. 

المستقبل مشرق!

أخبار سوديكسو

انقر على هذا الرابط لالنضمام إلى مجموعة عمل خدمات طعام أولياء األمور في مقاطعة مدرسة 
بروفيدنس العامة اليوم لالنضمام إلى االجتماعات الفصلية وإبداء الرأي حول الوجبات المدرسية!

قائمة الطعام في المدرسة لشهر نوفمبر

تجمع من أجل القراءة مع مالكولم ميتشيل
قام مالكولم ميتشل، المتقاعد الواسع من نيو إنجالند باتريوتس، بزيارة 

مدرسة جورج جيه ويست االبتدائية وشارك الطالب أهمية القراءة وقوتها. 
قرأ كتاب أطفال كتبه مع الطالب، وحصل كل طالب على نسخة موقعة من 
الكتاب! يعقد مالكولم ميتشل تجمعات للقراءة في جميع أنحاء البالد لمشاركة 

الطالب أهمية القراءة. شكر خاص لنادي روتاري بروفيدنس ألنهم قاموا 
بتوفير الكتب للطالب، ولمالكولم ميتشل لزيارته مدرسة جورج جيه ويست!

ادعم مدرسة أنتوني كارنيفال االبتدائية 
من أجل ملعب جديد شامل!

عشاء الباستا
الحادي عشر من نوفمبر 

6:00 مساًء
Tri City Elks Lodge # 14

1915 West Shore Road, Warwick, RI

 جميع عائالت وموظفي مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة مدعوون! 
 لشراء التذاكر قم بزيارة الموقع اإللكتروني:

https://www.eventbrite.com/e/fall-event-pasta-dinner-
tickets-440994655887

 للدعم المباشر:
https://unlimitedplay.org/.../carnevale-elementary.../

 يوم المحاربين القدامى 	
 )ال يوجد مدرسة(

الجمعة 11 نوفمبر

 االنصراف المبكر 	
األربعاء 16 نوفمبر

 اجتماع مجلس إدارة المدرسة 	
األربعاء 16 نوفمبر 

 معرض اختيار المدارس 	
الخميس 17 نوفمبر

 عطلة عيد الشكر 	
 )ال يوجد دراسة(
23 - 25 نوفمبر
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