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انتهاء شهر تراث المسابقة اإلسبانية في 15 أكتوبر
مجرد تذكير لطيف بأن 15 أكتوبر يصادف نهاية شهر التراث اإلسباني. ال يزال هناك متسع 

 ،Jacqueline Bartlett من الوقت لتقديم طلبات طالبك. تحقق من الطلب المقدم من
مدرس في مقاطعة مدارس بروفيدنس العامة ومدير المشروع الرئيسي في هذا المشروع. 

تعاون 32 طالبًا من مدرسة Leviton Dual Language School وأكاديمية 
A-Venture إلنشاء الفتة سنوية لالحتفال بالشهر الوطني للتراث اإلسباني. سيتم عرض 
الالفتة كل عام لالحتفال في مدرسة ليفيتون. تهانينا للسيدة بارتليت والـ 32 طالبًا الذين أتوا 
بالمشروع ليؤتي ثماره. لم يتبق سوى ثالثة أيام للحصول على تلك الطلبات! الرجاء إرسال 

بريًدا إلكترونيًا إلى Nkoli.onye@ppsd.org. في عنوان الرسالة، يرجى كتابة: 
Unidos هيا بنا نحصل عليه! 

مؤتمر قمة الشباب السود 
بالمعاطف البيضاء

سيعقد مؤتمر قمة الشباب السود بالمعاطف البيضاء في 
29 أكتوبر 2022 في كلية طب وارين ألبرت في جامعة 

 براون. ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات هنا.

مؤتمر ريسبكت لقيادة اإلنصاف والمساواة الطالبية
سيعقد مؤتمرريسبكت )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. شفافيته وصدقه ورغبته في إلهام الناس من أجل بلوغ المجد هي ما يميز ويليام 

عن اآلخرين. السيد وينفيلد أصله من والية رود آيالند.

أمسية قيادة وتعلم مع الدكتور غودي محمد
في 30 نوفمبر 2022، الدكتور غودي محمد، المعلم المثقف ومؤلف كتاب تنمية الذكاء: 

سيسهل إطار المساواة لمحو األمية المستجيب ثقافًيا وتاريخًيا إعداد اجتماع عمل افتراضي 
للمعلمين وغيرهم من المهتمين في مقاطعة مدارس بروفيدنس العامة PPSD. سيتم حجز 
عدد من المقاعد ألعضاء المجتمع وأولياء األمور. سيكون هذا واحًدا 

 من اثنين من االجتماعات. والثاني سيكون في أواخر مايو 2023. 
يقدم الدكتور غودي محمد نهًجا فريًدا وثقافيًا وتاريخيًا متجاوبًا لتنمية 

الذكاء والمتعة في التعليم. هذا النهج ضروري لتسريع نمو جميع 
الطالب والشباب من مختلف األلوان الفريدين، الذين كانوا تقليديًا 
يفتقرون إلى الخدمات في معايير التعلم والسياسات والممارسات 

المدرسية. ستقدم إطار المساواة الخاص بها، المسمى نموذج هيل، 
لمساعدة المعلمين على تطوير تاريخ الطالب وهوياتهم ومعرفة القراءة والكتابة والتحرر. 

سيفتح التسجيل في نهاية أكتوبر.

أخبار ساّرة: ظهور مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة )PPSD( في الصحافة
 فقدت في الترجمة: المعلم يعرف من خالل التجربة تحديات المتعلم متعدد اللغات• 

WJAR، 13 أكتوبر 2022 

 مدرسة ماونت بليزانت الثانوية تفتح مخزن طعام• 
WJAR، 6 أكتوبر 2022

 قادة بروفيدنس يكشفون عن مخزن جديد للطعام في مدرسة ماونت بليزانت الثانوية• 
ABC6، 29 سبتمبر 2022 

 تم تعيين 77 موظف في معرض الوظائف في مدارس بروفيدنس العامة• 
WPRI، 27 سبتمبر 2022

المشرف المسؤول "د. خافيير مونتانيز"، في المنتصف، مع المعلمين 
المتقاعدين خالل فعالية يوم تقدير المعلم بتاريخ 12 أكتوبر في روجر 

ويليامز بارك.

عالقاتنا

األخبارموظفوناطالبنامرحبًا

ُركن المشرف
14 أكتوبر 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.

لقد تشرفت هذا األسبوع بأن أكون ضمن فعاليات االحتفال بالمتقاعدين الجدد في مقاطعة مدرسة بروفيدنس 
العامة PPSD. هؤالء هم المعلمون الذين خدموا طالبنا ومقاطعتنا لعقود وغيروا حياة المئات أو حتى 

اآلالف لألفضل خالل فترة عملهم. لقد كان بمثابة تذكيًرا قويًا بسبب جهودنا في التعليم، والتأثير الذي يمكن 
أن تحدثه هذه الجهود. 

لقد كان أيًضا تذكيًرا بكم هو مهم عملنا على صعيد تغيير مدارس بروفيدنس العامة. إن التحسينات التي 
نجريها اليوم لن تساعد الطالب فقط هذا العام أو العام المقبل. ستساعد التحسينات مثل المباني الحديثة 

والبرامج الجديدة التي تفتح مسارات مهنية متعددة مدرسينا على إحداث تأثير إيجابي على الطالب لألجيال 
القادمة. لهذا السبب أنا فخور جًدا بالجهود التي يبذلها فريقنا كل يوم من أجل جعل خطة العمل المتغيرة 

لمجتمعنا حقيقة على أرض الواقع.

لذا، لهؤالء المعلمين الذين احتفلنا بهم هذا األسبوع - أشكركم من أعماق قلبي على سنوات خدمتكم لطالبنا. أعدكم بأننا سنواصل إعادة بناء مدارس بروفيدنس بنفس الطاقة 
والتفاني اللذين أضفتهما إلى مدارسكم كل يوم.

االنصراف مبكًرا يوم 19 أكتوبر
هذا تذكير ودي منا بأنه سيتم االنصراف المبكر الشهري في جميع المدارس يوم األربعاء 
الموافق 19 أكتوبر مدته ساعتان من أجل التطوير المهني للمعلمين. وينبغي التنويه إلى 

عائالت المدارس اإلعدادية أن هذا يختلف عن وقت االنصراف المعتاد يوم األربعاء 
لطالب المدارس اإلعدادية. وسيتم انصراف المدارس اإلعدادية في الساعة 12:40 

مساًء في 19 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 شغل الوظائف.

األمسيات العلمية في 
مكتب التعليم المهني 

والتقني
سيقيم مكتب التعليم المهني والتقني 

التابع لمقاطعة مدارس بروفيدنس العامة 
PPSD أمسيات علمية متخصصة 

بالصناعة يومي الخميس المقبلين في 
أكتوبر، ويوم الخميس في نوفمبر. 

ستعمل األمسيات العلمية هذه على تعزيز 
الفرص لطالب الصف الثامن في أربعة 

قطاعات لها حق األولوية بسبب أنها عالية 
األجور أو تحقق نمو مرتفع. وهي تشمل 

تكنولوجيا المعلومات والبناء والرعاية الصحية والعلوم الطبية الحيوية. لمعرفة المزيد 
حول برنامج التعليم المهني والتقني، وإللقاء نظرة على الجدول الزمني الليلي لألمسيات 
https://www.providenceschools.org/octe .العلمية، انقر على الرابط أدناه 

عيادات معالجة اإلنفلونزا في مقاطعة مدرسة 
PPSD بروفيدنس العامة

ستستضيف مدارس بروفيدنس العامة عدة عيادات مجانية من أجل إعطاء حقن ضد اإلنفلونزا 
في األسابيع المقبلة. يرجى مالحظة أن التسجيل عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني 

schoolflu.com ضروري لضمان حجز موعد. سيتم السماح بالوصول بناًء على الموارد 
المتاحة. يوجد أدناه جدول زمني للعيادات القادمة. ستقام جميع العيادات في كافيتريا المدرسة.

مجمع خوانيتا سانشيز
182 ثوربيرس أفينو، بروفيدنس

األحد 2022/10/18 من الساعة 4:00 مساًء إلى الساعة 7:00 مساًء.

مدرسة ديلسيستو اإلعدادية
152 شارع سبرينجفيلد، بروفيدنس

األحد 2022/10/25 من الساعة 4:00 مساًء إلى الساعة 7:00 مساًء.

مدرسة نثنائيل جرين الثانوية
721 تشاكستون أفينو، بروفيدنس

األربعاء 2022/2/11 من الساعة 4:00 مساًء إلى الساعة 7:00 مساًء.

رسائل تذكير من هيئة النقل العام في رود آيالند
عائالت طالب المدارس الثانوية األعزاء، هذا تذكير منا بأنه يمكنكم إيجاد تفاصيل حول 
أي انقطاع في الخدمة لخطوط حافالت هيئة النقل العام في رود آيالند )RIPTA( على 

.https://www.ripta.com/alerts/ الموقع اإللكتروني

ويُمكن للطالب طلب بطاقات "ويف" WAVE من هيئة النقل العام في رود آيالند من خالل ملء 
النموذج الموجود هنا. وإذا كنت قد مألت النموذج بالفعل، فال ينبغي عليك تعبئته مرة أخرى.

هل أنت مهتم بتعلم كيفية التنقل في نظام النقل العام الواسع في رود آيالند؟ تحقق من دليل كيفية 
القيادة في هيئة النقل العام في رود آيالند )RIPTA( المتاح باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية. هل 

تحتاج إلى مساعدة في التخطيط لرحلتك؟ اتصل بالرقم x2012 9500-784 أو قم بزيارة 
الموقع اإللكتروني RIPTA.com الستخدام مخطط الرحالت الخاص بنا - إنها طريقة سهلة 

للركاب للتخطيط لرحلتهم والحصول على معلومات الجدول الزمني. 

تحديثات المقاطعة

تسليط الضوء على الموظفين

أليس بريني روكسوولد
مدربة محو األمية

تعمل في: مدرسة كارل الورو االبتدائية

التحقت بمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة في عام: 2015

تعرف على األشخاص الرائعين الذين يعملون
مع طالبنا كل يوم!

كيف تصف وظيفتك لشخص ال يعمل في مجال التعليم؟ 

مهمتنا هي توفير التعليم الممتاز الذي يحتاجه طالبنا ويستحقونه. نظهر كل يوم بإيمان 
راسخ بما يمكنهم تحقيقه ونخبرهم أنهم محبوبون ومدعومون خالل المسيرة التعليمية.

يحقق الطالب في المرحلة االبتدائية الكثير من التطور كل عام. ما هي بعض أكبر 
المراحل أو اإلنجازات التي ترى الطالب يحققونها؟

 نحن نرى التطور عندما تكون الظروف مناسبة للتعلم. بصفتي مدربًا لمحو األمية، 
فإن وظيفتي هي مساعدة المعلمين على ضبط هذه 

الظروف في الصفوف الدراسية. يحقق طالبنا 
إنجازات هامة كل يوم - بعضها كبير وبعضها 

صغير. يجب االحتفاء بهم جميعًا بينما ننتقل بهم نحو 
تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

ماذا تتمنى أن يعرف المزيد من الناس عن كونك مدرًسا؟

ال يقتصر هذا العمل على تحسين درجات االختبار فقط. يتعلق األمر بتحسين النتائج 
الحياتية للطالب. يتم توزيع اإلمكانات بالتساوي على جميع طالب رود آيالند، لكننا ما 
زلنا نرى فجوات في تحصيلهم. مع التوقعات العالية والدعم المناسب، يمكن للمعلمين 

تغيير مسار حياة طالبهم. هل هو أمر صعب؟ نعم. إذا كان األمر سهالً، يمكن ألي 
شخص القيام بها - لكنها أكثر مهنة مجزية يمكنك اختيارها.

ما هو أكثر شيء تتطلع إليه في هذا العام الدراسي؟

هناك الكثير لنتطلع إليه. هذا العام، لدينا العديد من المبادرات المثيرة في تعليم مهارات 
اللغة اإلنجليزية تحدث في مدرسة كارل جي الورو. نحن نبني على شراكتنا مع مكتبة 

Books are Wings و مكتبة بروفيدنس العامة. في العام الماضي، وضعنا أكثر من 
1000 كتاب جديد ومستخدم برفق في أيدي طالبنا مباشرة وسجلنا لـ 427 عائلة للحصول 
على بطاقات المكتبة. نتشوق لزيارة المكتبة 

مرة أخرى. نحن بصدد تكوين شراكات 
جديدة أيضاً. ساعدتنا جوائز التينو الدولية 
للكتاب في رود آيالند في تنسيق العديد من 

 محادثات الكتاب مع المؤلفين والرسامين الذين يمكن لطالبنا رؤية أنفسهم فيها. 
أحب إشراك المنظمات المجتمعية لدعم عملنا. لقد كانوا مثل الممتلكات في مدرستنا.

"مع التوقعات العالية والدعم المناسب، يمكن للمعلمين 
تغيير مسار حياة طالبهم."

طالب الصف األول االبتدائي في مدرسة الورو االبتدائية 
.Citizens يتلقون دراجات من بنك

اإلنصاف والمساواة في مدارس بروفيدنس العامة

التعلم الخارجي في شارع ساكيت
الطالب في مدرسة ليليان فاينشتاين االبتدائية لديهم اآلن مكان آخر للتعلم - في الخارج 

في مساحة التعلم الخارجية الجديدة بالمدرسة! إنه مكان رائع للطالب لمواصلة التفاعل 
األكاديمي. شكر خاص لمعلمة الصف الخامس دونا ماركاكسيو، التي اشترت طاولة 
نزهة مركبة من خالل منحة قامت هي بتقديم طلبها. كما ونوجه الشكر والعرفان إلى 
 BIG GREEN JUMPSTART التي مولت المنحة، وهي منحة من أصل ألف 

تم تمويلها عبر الواليات المتحدة. 

االحتفال بالطالب

الحديقة المتنامية
يقوم الطالب في مدرسة نثنائيل جرين الثانوية بزراعة الكثير من المحاصيل 

الطازجة في نادي الحديقة الخاص بهم. من الطماطم والكرز إلى الريحان 
اإليطالي والنعناع، يتعلم الطالب كيفية زراعة محاصيل مختلفة وأفضل السبل 

لالعتناء بكل منها. 

يفعل طالبنا المجتهدون والموهوبون أشياًء مذهلةً كل يوم. إليك بعض األمثلة.

طالب شهر سبتمبر
ألِق نظرة على نجوم مدرسة فوغارتي! اختيرت هذه المجموعة الرائعة من طالب 

شهر سبتمبر في مدرسة فوغارتي االبتدائية. قال المعلمون والموظفون إن هذه 
المجموعة من الطالب تعد ممثالً رائعًا للمدرسة. يتم اختيار كل طالب من قبل أحد 

المعلمين في المدرسة، الذين يعتقدون أنهم يجسدون القيم األساسية للمدرسة.

رف النباتات الداخلي في مدرسة هوب 
الثانوية

الطالب في فصل السيد النيير في مدرسة هوب الثانوية متحمسون بشأن 
 EvanLee Organics زراعة رف النباتات الداخلي! شكر خاص لـ 

و Sodexo USA للمساعدة في جعل هذه الحديقة الداخلية تنبض بالحياة! 

طالب شهر سبتمبر
 ألِق نظرة على نجوم مدرسة كيزريان! اختيرت هذه المجموعة االستثنائية من

طالب شهر سبتمبر في مدرسة كيزريان االبتدائية. 

االحتفال بالتراث اإلسباني
حضرت عائالت مدرسة الورو االبتدائية والطالب والموظفون أمسية التراث 
اإلسباني! كان يوجد موائد مشتركة وراقصون وطالب يغنون بينما السيدة شو 

تعزف القيثارة! يا لها من ليلة رائعة!

من متعلم متعدد اللغات إلى معلم
تعرف على Vilai Or، أحد المتعلمين متعددي اللغات السابقين )MLLs( في 
مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة PPSD والذين أصبحوا اآلن معلمين! السيد 
أور )Vilai Or( هو مدير مساعد في مدرسة ماونت بليزانت الثانوية، وهو 

أحد خريجي المدرسة، ويقدم منظوًرا فريًدا باعتباره متعلم متعدد اللغات سابقًا. 
إنه سعيد بالعودة إلى مدرسته مما أحدث فرقًا في حياة العديد من الطالب. 

تعرف على المزيد حول رحلته ومهمته في الفيديو هنا.

حول المقاطعة

تم االعتراف رسميًا بالمدير المساعد في رود آيالند 
لهذا العام

تشرين األول )أكتوبر( هو شهر المديرين الوطنيين، وقد انطلق بشكل كبير 
مع االعتراف رسميًا بـ رينيه ووكر في المدرسة الثانوية المركزية من قبل 

الرابطة الوطنية لمديري المدارس الثانوية باعتباره مدير مساعد لعام 2022 
في رود آيالند! رينيه مناصر مستمر لطالب المدارس الثانوية المركزية. 

رينيه، شكًرا على كل ما تفعله! 

حّدد التقويمات الخاصة بك!
 انصراف مبكر لساعتين 	

 األربعاء 19 أكتوبر 2022
 التعليم المهني والتقني: أمسية  	

 تجمع اتحاد قطاع البناء
 الخميس 20 أكتوبر

 اختبار القبول الكالسيكي 	
السبت 22 أكتوبر

طالب الصف األول االبتدائي فوجئوا بالدراجات الجديدة
فوجئ طالب الصف األول للسيدة ريوردان في مدرسة كارل جي الورو االبتدائية 
 L.E.A.Dو Citizens بدراجات وخوذات وأقفال جديدة تماًما من قبل موظفي 

و USA. قام موظفو Citizens ببناء الدراجات للطالب كجزء من نشاط بناء 
الفريق ، بالتعاون مع L.E.A.D. USA، هي شركة استشارية متخصصة في 

التفاعل البشري. حصل الطالب على الدراجات الستكمال "دوريات" صنائع 
المعروف العفوية الخاصة بهم، والتي شاركوا فيها األعمال الخيرية التي قاموا بها 

من أجل اآلخرين في مجتمعهم.

وذكرت L.E.A.D: "لقد كانت تجربة ذات تأثير عميق للجميع، حيث كانت قيم 
الشركة قادرة على تقديم أكثر من مجرد التعلم الشخصي؛ لقد قدموا أيًضا دراجات 

لبعض األطفال الرائعين! " مؤسس USA ورئيسها هو ريتشارد كيوبر.

 بمجرد اكتمال نشاط بناء الدراجات، تم إحضار الطالب لرؤية دراجاتهم الجديدة. 
كما أعطاهم موظفو Citizens خوذات وأقفااًل جديدة للدراجات، وتم توفير إرشادات 

السالمة من قبل شرطة بروفيدنس لركوب الدراجات ومتجر دراجات محلي.

 اختبار القبول الكالسيكي 	
الثالثاء 25 أكتوبر

التعليم المهني والتقني: أمسية مع  	
 تجمع قطاع الرعاية الصحية

الخميس 27 أكتوبر

 اختبار القبول الكالسيكي 	
السبت 29 أكتوبر

االحتفال بالمتقاعدين في مقاطعة مدرسة 
PPSD بروفيدنس العامة

 هذا األسبوع، احتفلت مدارس بروفيدنس العامة، واتحاد المعلمين 
في بروفيدنس، وإدارة التعليم في رود آيالند )RIDE(، ومجلس إدارة 

مدرسة بروفيدنس، بتقاعد 71 معلًما من معلمي مقاطعة مدرسة بروفيدنس 
العامة PPSD منذ فترة طويلة والذين تقاعدوا بعد سنوات عديدة من 

تشكيل مستقبل الطالب. نحن ممتنون للغاية لجميع هؤالء المعلمين على 
الوقت والجهد والتفاني الذي أظهروه للطالب كل يوم. مع أطيب التمنيات 

بتقاعد طويل ومريح! 

يوم قضم التفاح في رود آيالند للعام 2022 - يوم 19 أكتوبر في الساعة الثانية عشر ظهرًا
في 19 أكتوبر، انضم إلى المدارس في جميع أنحاء والية رود آيالند )والدولة بأكملها( لالحتفال بـ شهر المزرعة للمدرسة الوطنية عن طريق 

قضم تفاحة مزروعة محليًا في الساعة 12:00 ظهًرا! ستقدم شركة سوديكسو التفاح من Barden Family Orchard في شمال سكتويت، 
رود آيالند! قم بإعالن صباحي، واطلب من الطالب ارتداء ألوان التفاح )األحمر واألصفر واألخضر( أو صنع أعمال يدوية على شكل التفاح، 

وقم بالعد التنازلي في الكافتيريا! 

 Instagram & Twitter -ProvidenceCNP@و Facebook- Sodexo Providence Child Nutrition Program أرسل لنا صورك على
 #RIAppleCrunch22 !RI Farm to School Network قم باإلشارة إلى الصور لتكون مؤهلة للحصول على جوائز من -

 Community من برنامج ،Steere Orchard تعرف على المزيد حول مزرعة تفاح محلية من خالل هذه الرحلة الميدانية االفتراضية إلى
!Farm Fresh RI التابع لـ Roots

قائمة المدرسة لشهر نوفمبر

15 
أكتوبر 
2022

من وقت الظهيرة - 2:00 مساًء

خريجي المدرسة الثانوية ينضمون 
إلينا من أجل:

الخميس 3 
نوفمبر

في المدرسة الثانوية المركزية

من الساعة 5:30 حتى 8:00 مساًء

70 شارع فريكر

بروفيدنس، رود آيالند

مركز التخطيط في كلية ريسال
FSA )اسم المستخدم وكلمة المرور لـ FAFSA(.يجب أن يكون لدى كل من أولياء األمور والطالب معرف 

W2s باإلضافة إلى ذلك، ضرائب 2021 و

مركز 
التخطيط في 

كلية ريسال
اختبار القبول في المدرسة الثانوية 

الكالسيكية
22 أكتوبر 2022

8:00 صباًحا حتى 1:00 ظهًرا
ديل سيستو ميدل سكول، وإيسيك هوبكينز ميدل سكول، وجيلبرت ستيوارت 

ميدل سكول، وناثان بيشوب ميدل سكول، وروجر ويليامز ميدل سكول، 
وويست برودواي ميدل سكول

25 أكتوبر 2022
8:00 صباًحا حتى 1:00 ظهًرا

الطالب الذين لم يتمكنوا من تقديم االختبار يوم السبت بسبب الشعائر الدينية

29 أكتوبر 2022
8:00 صباًحا حتى 1:00 ظهًرا

المدارس الخاصة والمدارس األبرشية والمدارس المستقلة ومدرسة نثنائيل 
جرين المتوسطة ومدرسة تايمز 2 أكاديمي االعدادية

 يحق فقط لطالب الصف الثامن المقيمين في بروفيدنس
تقديم اختبار القبول.

لمزيد من التفاصيل قم بزيارة:
www.classicalhighschool.org
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