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سیالي - د هسپانوي میراث میاشت د اکټوبر په 
15 پاې ته رسیږي

یوه یادونه چې د هسپانوي میراث د میاشتې پاې ته رسیدل به د اکټوبر په 15مه نېټه ترسره 
شي. اوس هم وخت شته دی چې د خپل زده کونکي د سپارلو وخت ترالسه کړئ. له جکویلین 
 Leviton ښوونکی او د دې پروژې مشر مدیر لخوا سپارل وګورئ. د PPSD بارلیټ، د
Dual Language School او A-Venture Academy دوه دیرش زده کونکو 
سره همکاري وکړه ترڅو یو کلنی بینر چې د هسپانوي میراث ملي میاشت ولمانځي، جوړ 

کړ. دا بینر به هر کال په Leviton کې د جشن لپاره وښودل شي. آغلې بارلیټ او 32 زده 
کونکو ته دی مبارک وي چې دغه پروژه یي د پام وړ ثمر ته ورسوله. د نوموړو سپارلو 
لپاره درې ورځې وخت پاتې دی! Nkoli.onye@ppsd.org ته بریښنالیک ولیږئ. 
مهرباني وکړئ د موضوع په لیکه کې و لیکئ: Unidos. راځئ چې ترالسه یي کړو! 

تور سړیان په سپینو کورتېو 
کې د ځوانانو ناسته

تور سړیان په سپینو کورتېو کې د ځوانانو ناسته به د 
 WARREN ALPERT اکټوبر په 29، 2022 د

طبي ښوونځي کې په BROWN پوهنتون کې دایر شي. 
ال نور مالومات دلته ترالسه کیدای شي.

RESPECT د زده کونکو د مساواتو د 
رهبریت د کنفرانس

RESPECT )د زده کونکو د لرلیدونو، تجربو، 
هوښیارۍ، او دودونو لپاره د توقعاتو لوړول( کنفرانس به 
 ORMS ST. IN هوټل کې چې په MARRIOTT په
PROVIDENCE کې موقعیت لري، د سهار له 8:30 

بجو – د ماسپخین تر 2:30 بجو پورې د نومبر په 16 نېټه دایر 
شي. د 60 منځنېو ښوونځېو او لیسو د زده کونکو رهبرانو لپاره 
د دې جلسې الرښود او تسهیلونکی به ښاغلی ویلیم وینفیلډ وي 

چې په امریکا کې د زده کونو او ښوونکو د الهام ورکولو او فعالولو یو تر ټولو غوره مسلکي 
وینا کونکی دي. عظمت ترالسه کولو په موخه خلکو ته د الهام ورکولو لپاره د هغه روڼتیا، 

صداقت او زړه پواسطه حس کېدونکې لیوالتیا هغه څه دي چې ویلیم له نورو څخه جال کوي. 
ښاغلي وینفیلیډ اصالً د راډ ټاپو دی.

د ماسپخین رهبریت او زده کړه له ډاکټر ګلوډي 
محمد سره

په نومبر 30، 2022، ډاکټر ګلوډي محمد، ښوونکی او د 
Cultivating Genius لیکونکی: له کلتوري او تاریخي پلوه 

ځواب ویونکي لیک او لوست لپاره د مساواتو چارچوکاټ به 
ښوونکو او د PPSD نورو ښوونکو لپاره د مجازي کار جلسه 
برابره کړي. د ټولنې د غړو او والدېنو لپاره به یو شمېر څوکۍ 

ریزرف شي. دا به د دوه جلسو له ډلې څخه یوه جلسه وي. دویمه 
جلسه به د 2023 کال د مې میاشت په وروستېو کې وي. ډاکټر 

ګلوډي محمد په ښوونې او روزنې کې د نابغه روزنې او خوښۍ لپاره یوه ځانګړې، 
کلتوري، او تاریخي پلوه ځواب ویونکی تګالره وړاندې کوي. دا تګالره د ټولو زده 

کونکو او په ځانګړې توګه د رنګ د ځوانانو چې له دودیز پلوه د زده کړې په معیارونو، 
پالیسېو، او د ښوونځي په عملیاتو کې وروسته پاتې شوي دي، د ودې د چټکتیا لپاره مهمه 

ده. هغه به د خپل مساواتو چارچوکاټ چې د HILL ماډل په نوم یادیږي وړاندې کړي 
ترڅو له ښوونکو سره د زده کونکو د تاریخچو، هویتونو، لیک او لوست، او خپلواکېو په 

پراختیا کې مرسته وکړي. راجستریشن به د اکټوبر په پاې کې پرانستل شي.

دا ښه خبر دی: PPSD په مطبوعاتو کې
 په ژباړه کې ورک شوی: ښوونکی له تجربې څخه د څو ژبو د زده کونکي په ننګونو باندې پوهیږي	 

WJAR، اکټوبر 13، 2022 

 Mt. د Pleasant لېسه د خواړو د ویش مرکز پرانیزی	 
WJAR، اکټوبر 6، 2022

 د پروواېډېنس رهبرانو په Mount Pleasant لیسې کې د خواړو د ویش نوی مرکز پرانیست	 
ABC6، سپټمبر 29، 2022 

 د پروواېډېنس عامه ښوونځېو د مسلک په نندارتون کې 77 کسان استخدام شوي دي	 
 WPRI، سپټمبر 27، 2022

ډاکټر جاویر مونټانیز، مرکز، رئیس، په راګر ویلیمز پارک کې د 
اکټوبر په 12 د ښوونکو د ستاېنې د غونډې پرمهال له تقاعد شوو 

ښوونکو سره.

اړیکې

خبرونهزمونږ کارکونکيزمونږ زده کونکيښه راغالست

د مدیر پیغام
اکتوبر 14، 2022

د پروایډنس عامه ښوونځېو د تعلیمي حوزې )PPSD( د 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 حوزیپه ویب پاڼه کښي هغه په څو ژبو باندي ومومئ.

دې اونۍ کې ما د PPSD د وروستېو تقاعد شوو کسانو د جشن د برخې کیدو ویاړ درلود. دا هغه ښوونکي 
دي چې د لسیزو لپاره یي زموږ د زده کونکو او تعلیمي حوزې چوپړتیا کړې ده او د هغوې په مودې کې 
یي د سلګونه حتې زرګونه کسانو ژوند بدل کړی دی. دا یوه پیاوړی یادونه وه چې موږ ولې هغه څه کوو 

چې موږ یي په ښوونې او روزنې کې ترسره کوو، او هغه اغېزه چې زموږ کار یي لرلی شي. 

 دا همداراز د دې یادونه هم وه چې د پروواېډېنس عامه ښوونځېو په اړه زموږ کار ولې خورا مهم دی. 
هغه اصالحات چې موږ یي نن رامنځته کوو هغه به یوازې سږکال او راتلونکي کال کې له زده کونکو سره 
مرسته ونکړي. اصالحات لکه عصري ودانۍ او نوي پروګرامونه به چې ګڼ شمېر مسلکي الرې پرانیزي، 

زموږ له ښوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د نسلونو راتګ لپاره په زده کونکو باندې مثبته اغېزه وکړي. 
له همدې امله زه د خپل ټیم په ورځنېو هڅو ډیر ویاړ کوم ترڅو زموږ د ټولنې د بیرته راګرځیدو د عمل 

پالن په یو حقیقت بدل کړو.

نو د هغو ښوونکو لپاره چې موږ پدې اونۍ کې ورته جشن نیولی وو – زه له تاسو څخه زموږ زده کونکو ته ستاسو د کلونو د چوپړتیا لپاره د زده له کومې مننه کوم. زه 
تاسو سره ژمنه کوم چې موږ به د پروواېډېنس ښوونځېو بیارغاونې ته له ورته انرژۍ او فداکارۍ سره ادامه ورکړو چې تاسو هره ورځ خپلو ښوونځېو ته راوړي دي.

له وخت څخه وړاندې وتل 19/10
دا یوه دوستانه یادونه ده چې ټول ښوونځي به د ښوونکو د مسلکي پرمختګ لپاره د خپلې 

راتلونکې میاشت له وخت څخه وړاندې وتل د چهارشنبه په ورځ، د اکټوبر په 19 نېټه 
ولري. د منځني ښوونځي کورنۍ باید په یاد ولري چې دا به د منځني ښوونځي د زده 

کونکو لپاره د چهارشنبې د ورځې له منظمې رخصتۍ سره توپیر ولري. منځني ښوونځي 
به د غرمې په 12:40 بجو د اکتوبر په 19 رخصت شي ترڅو بسونو ته اجازه ورکړي 

چې نورو ښوونځیو ته چې هغوې به هم په هماغه ورځ وختي رخصت شي په وخت 
ورسیږي. کورنې باید دا هم په یاد ولري چې مهالویشونه د سیمې د لوبو په مرکزونو کې 

 دویم ځلي چک کړي ځکه چې ځني به ېې د کارکوونکو برابرولو له امله د ماسپښن 
تر 3 بجو پورې خالص نه شي.

د CTE کلسټر شپې
د PPSD د مسلک او تخنیکي ښوونې 

او روزنې دفتر به په اکټوبر کې په 
راتلونکو دوه پنجشنبه ورځو کې، او په 

نومبر کې په یوې پنجشنبې کې د صنعت 
د کلسټر د شپو کوربه توب وکړي. دغه 
کلسټر شپې به د اتم ټولګي زده کونکو 

لپاره په څلورو لومړیتوب لرونکو 
سکتورونو کې فرصتونه برابر کړي 
چې د لوړ معاش/لوړې ودې لرونکو 

سکتورونو په توګه پیژندل شوي دي. په 
هغوې کې مالوماتي ټکنالوژي، ودانۍ 

جوړول، روغتیایي پاملرنه، او د ژوندی 
 طبابت پوهه شامله دي. د CTE پروګرام په اړه د ال ډېرو مالوماتو ترالسه کولو، 

 او د صنعت د کلسټر شپې د مهالویش لیدلو لپاره، په الندې لینک کلیک کړئ. 
https://www.providenceschools.org/octe

د PPSD د زکام کلینیکونه
د پرووایډېنس عامه ښوونځي به راتلونکو اونېو کې د زکام د وړیا واکسینونو د ګڼ 

شمېر کلینیکونو کوربه توب وکړي. مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې د مالقات 
تضمینولو لپاره په schoolflu.com کې آنالین راجستریشن اړین دی. پیاده تلل به 
د السرسي وړ سرچینو پر بنسټ مجاز وي. د راتلونکو کلینیکونو مهالویش په الندې 

ډول دی. ټول کلینیکونه به د ښوونځي په کفټریا کې ترسره شي.
د Juanita Sanchez مجتمع

182 Thurbers Avenue, Providence
سه شنبه، 22/10/18 د مازدیګر 4:00 بجو څخه د ماښام تر7:00 بجو پورې

د DelSesto منځنی ښوونځي
152 Springfield Street, Providence

سه شنبه، 22/10/25 د مازدیګر له 4:00 بجو څخه د ماښام تر 7:00 بجو پورې

د Nathanael Greene منځنی ښوونځی
721 Chalkstone Avenue, Providence

چهارشنبه، 22/11/2 د مازدیګر له 4:00 بجو څخه د ماښام تر 7:00 بجو پورې

د RIPTA یادونې
د عالي لیسې کورنیو، یوه یادونه چې تاسو کولی شئ د راډ ټاپو د عامه ټرانزیټ ادارې 

 )RIPTA( بس د الرو خدماتو د هر ډول خنډونو په اړه په الندې پتې جزئیات ترالسه کړئ: 
.https://www.ripta.com/alerts/

زده کونکي د دغې فورمې د بشپړولو پواسطه له RIPTA څخه د WAVE کارتونو غوښتنه 
کوالې شي. که تاسو دمخه فورمه ډکه کړې وي، نو تاسو اړتیا نلرئ چې بیا ېې ډکه کړئ.

آیا د راډ ټاپو د تشدیدي عامه ټرانزیټ سیسټم د چلولو د څرنګوالي په زده کړې کې 
لیوال یاست؟ د RIPTA د سپرلۍ کولو د څرنګوالي الرښود وګورئ چې په انګلیسي 
او هسپانوي ژبو کې د السرسي وړ دی. آیا د خپل سفر د پالن په جوړولو کې مرستې 
ته اړتیا لرئ؟ زموږ د سفر پالن جوړونکي د کارولو x2012 9500-784هراپل سره 
اړیکه ونیسئ یا RIPTA.com څخه لیدنه وکړئ – دا سپرلۍ کونکو لپاره یوه آسانه 

الره ده ترڅو د خپل سفر پالن جوړ کړي او د مهالویش مالومات ترالسه کړي. 

د تعلیمي حوزې تازه خبرونه

د کارکونکو تمرکز

ایالیس برینی-راکسوډ
د لیک او لوست روزونکی

موقعیت: د Carl Lauro لومړنی ښوونځی

 PPSD کې شامل شوي په: 2015

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

تاسو به خپله دنده هغه کس چې د پوهنې په برخه کې کار نه کوي څنګه تشریح کړئ؟ 

زموږ دنده د غوره ښوونې او روزنې چې زموږ زده کونکي ورته اړتیا لري او مستحق 
یي دي وړاندې کول دي. موږ هره ورځ د هغه څه په اړه چې دوې یي ترالسه کولی 

شي له کلک باور سره څرګندیږو او هغوې ته اجازه ورکوو ترڅو پوه شي چې هغوې د 
الرې په اوږدو کې مینه او مالتړ ترالسه کوي. 

د لومړنۍ کچې زده کونکي هر کال ډېره وده کوي. ځنې ستر پړاونه یا السته راوړنې 
چې تاسو ګورئ زده کونکي یي ترالسه کوي کوم دي؟

موږ وده هغه وخت وینو کله چې شراېط د زده کړې لپاره مناسب وي. د لیک او لوست 
د یو روزونکي په توګه، زما دنده له ښوونکو سره 

مرسته کول دي ترڅو نوموړي شراېط په خپلو 
ټولګیو کې تنظیم کړي. زموږ زده کونکي هره 

ورځ مهمو پړاونو ته رسیږي – چې ځنې یي لوی 
او ځنې یي کوچني دي. دا ټول لمانځنې ته اړتیا 

لري ځکه چې موږ هغوې ته د هغوې د بشپړې وړتیا د ریښتونې کولو په لور حرکت 
ورکوو.

تاسو څه هیله لرئ چې ډېر خلک باید د ښوونکي کېدو په اړه باید په څه پوه شي؟

دا کار یوازې د ازموېنې د نمرو د لوړولو په اړه نه دی. دا زده کونکو لپاره د ژوند 
پاېلې اصالح کوي. وړتیا د راډ ټاپو په ټولو زده کونکو کې په برابره توګه ویشل شوې 
ده، مګر موږ بیاهم د هغوې په السته راوړنې کې خال ګورو. له لوړو هیلو او صحیح 

مالتړ سره، ښوونکي کوالې شي چې د خپلو زده کونکو د ژوند الره بدله کړي. آیا دا 
کار ستونزمن دی؟ هو. دا آسانه وو، هر چا ترسره کوالې شو – مګر دا تر ټولو غوره 

مسلک دي چې تاسو یي ټاکلې شئ.

تاسو پدې تعلیمي کال کې ډېر څه ته سترګې په الر یاست؟

 ډېر څه شته دي چې باید ورته سترګې په الر اوسو. سږکال، موږ د ELA ګڼ شمېر 
 Books are Wings کې پېښیږي. موږ له Carl G. Lauro نوښتونه لرو چې په 

او د پروواېډېنس عامه کتابتون سره خپل شراکت جوړوو. تېر کال، موږ له 1,000 څخه ډیر 
نوي او لږ کارول شوي کتابونه په مستقیم ډول سره د خپلو زده کونکو په السونو کې کیښودل 
او 427 کورنۍ مو د کتابتون د کارتونو لپاره السلیک کړئ. موږ د کتابتون بیا لیدو ته صبر 
نشو کولی. موږ نوي شراکتونه هم جوړوو. 
د راډ ټاپو د التین کتاب جایزو له موږ سره 
مرسته کړې ده چې له لیکواالنو او تشریح 

کونکو سره چې زموږ زده کونکي خپل 
ځانونه په هغوې کې لیدلی شي د ګڼ شمېر 
کتابونو په اړه خبرې کول همغږې کړو. زه زموږ د کار د مالتړ لپاره د ټولنې د سازمانونو 

له ښکېلولو سره مینه لرم. دوې زموږ ښوونځي لپاره دا ډول شتمنې پاتې شوې دي.

”له لوړو هیلو او صحیح مالتړ سره، ښوونکي کوالې 
شي چې د خپلو زده کونکو د ژوند الره بدله کړي. “

د الرو لومړني ښوونخي د لومړي ټولګي زده کونکي د 
ښاریانو لخوا بایسکلونه ترالسه کوي.

د پروواېډېنس عامه ښوونځېو کې مساوات  

بهر زده کړه په Sackett Street کې
د Lillian Feinstein لومړني ښوونځي زده کونکي اوس د زده کړې لپاره بل 

ځای لري – ښوونځي څخه بهر د ښوونځي د زده کړې په نوي بهرني چاپیریال 
کې! دا زده کونکو لپاره یو ډېر ښه ځاې دی ترڅو په اکاډمیک ډول سره خپلې 
ښکېلتیا ته ادامه ورکړي. د پنځم ټولګي ښوونکي ډونا مارکاشیو څخه ځانګړې 

مننه چې د میلې یو مرکب میز یي د خپلې لیکلې شوې مرستې له الرې واخیسته. 
له BIG GREEN JUMPSTART څخه هم مننه چې دا مرسته یي له مالي 

پلوه تمویل کړه چې د زرګونه مواردو له ډلې څخه یوازې یو هغه مورد دی چې په 
متحده ایاالتو کې له مالي پلوه تمویل شو. 

د زده کونکو لمانځل

د باغ کرل
د Nathanael Greene منځني ښوونځي زده کونکي د خپل بڼ په 

کلب کې ډیري تازه توکي کري. له رومي بانجانو او ګیالسو څخه نیولي، 
تر ایټالوي ریحان او نعناع پورې، زده کونکي د مختلفو محصوالتو د کرلو 

څرنګوالي او د هر محصول د غوره روزنې د څرنګوالي طریقې زده کوي. 

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

سپټمبر د میاشتې زده کونکي
 Fogarty کې وګورئ! د زده کونکو دا حیرانونکې ډله په Fogarty Stars دا په

 لومړني ښوونځي کې د سپټمبر میاشتې د زده کونکو په نوم ونول شوه. ښوونکو 
او کارکونکو وویل چې د زده کونکو دا ډله د ښوونځي له حیرانونکي استازیتوب 

څخه عبارت ده. هر زده کونکی په ښوونځي کې د ګڼ شمېر ښوونکو له ډلې څخه 
د یو ښوونکي پواسطه چې هغوې فکر کوې د ښوونځي اصلي ارزښتونو باندې له 

بېلګو سره پوه شوي دي، ټاکل کیږي.

د Hope لېسې د داخلي باغبانۍ ساحه
د Hope لېسې د ښاغلي النیر د ټولګي زده کونکي د خپل داخلي باغبانۍ د 
 Sodexo او EvanLee Organics ساحې د کرلو په اړه خوښ دي! له

USA څخه د دغه داخلي بڼ د جوړولو د مرستې لپاره مننه! 

سپټمبر د میاشتې زده کونکي
 Kizirian کې وګورئ! د زده کونکو دغه ځانګړې ډله په Kizirian Stars دا په

لومړني ښوونځي کې د سپټمبر د میاشتې د زده کونکو په نوم ونومول شول. 

د هسپانوي میراث جشن
د الرو لومړني ښوونځي کورنېو، زده کونکو او کارکونکو زموږ د هسپانوي 

میراث په شپې کې ګډون وکړ! مختصر خواړه، نڅا کونکو، او زده کونکو 
سندرې وایي پداسې حال کې چې آغلې شاو یوکولیلي غږاوه! څومره ښکلې شپه! 

له څو ژبو زده کونکي څخه تر ښوونکي پورې
له ویلې آر د PPSD د ډیرو پخوانېو څو ژبو زده کونکو )MLLs( له ډلې څخه 
 Mount یو زده کونکي سره چې اوسمهال ښوونکي دی، وګورئ! ښاغلی آر په

Pleasant لېسې کې د مدیر مرستیال او د دې ښوونځي فارغ دی، او د یو 
پخواني MLL په توګه دغه رول ته پخپله یو ځانګړې لرلید راوړي. هغه خوښ 
دی چې بېرته هغه ښوونځي ته راغلی دی چې هغه ورڅخه فارغ شوی دی چې 

دا کار د ډېرو زده کونکو په ژوند کې یو توپیر رامنځته کوي. د دې سفر او د 
هغه د ماموریت په اړه ال ډېر مالومات په دغه ویډیو کې ترالسه کړئ.

د تعلیمي حوزې شاوخوا

RI د کال د مرستیال مدیر په توګه و پیژندل شو
اکټوبر د مدیرانو ملي میاشت ده، او دا د Central لېسې له ریني واکر 
سره په یو ستر ډول سره پیل شوه چې د ثانویه ښوونځېو د مدیرانو د ملي 

اتحادیې لخوا په رسمي ډول سره د 2022 کال د راډ ټاپو د کال د مرستیال 
مدیر په توګه وپیژندل شو! ریني د Central لېسې د زده کونکو لپاره یو 

دوامداره مدافع وکیل دی. له ټولو هغو کارونو څخه چې تاسو ترسره کړي 
دي مننه، ریني! 

خپلې کلیزې په نښه کړئ!
 2-ساعته له وخت څخه وړاندې رخصت 	

چهارشنبه، د اکتوبر 19 مه
CTE: د ودانۍ جوړولو د صنعت د  	

 اتحادیې د کلسټر شپه
پنجشنبه، د اکټوبر 20 مه

 د CLASSICAL د کانکور ازموېنه 	
شنبه، د اکټوبر 22 مه

د لومړي ټولګي زده کونکي له نوو بایسکلونو سره 
متعجب شول

د Carl G. Lauro لومړني ښوونځي د آغلې رایرډن د لومړي ټولګي زده 
کونکي د ښاریانو کارکونکو او L.E.A.D لخوا له نوو برانډ بایسکلونو، محافظوي 

خولېو او قلفونو سره متعجب شول. د امریکا متحده ایاالت. میشت کارکونکو د 
L.E.A.D په مرستې زده کونکو لپاره بایسکلونه د ټیم-جوړونې د فعالیت د یوې 
برخې په توګه برابر کړل. د امریکا متحده ایاالت، د مشاورې یو شرکت چې په 

انساني تعامالتو کې تخصص لري. زده کونکو د خپلو ژورنالونو د مهربانۍ د 
تصادفي کړنو د بشپړولو لپاره بایسکلونه ترالسه کړل په کومو کې چې هغوې ښه 

اعمال چې هغوې په ټولنه کې د نورو وګړو لپاره ترسره کړي دي شریک کړل.

L.E.A.D وویل،” دا تر ډېرې کچې پورې ټولو لپاره یوه ښه اغیزه لرونکې 
تجربه وه، چې په هغې کې د شرکت ارزښتونږ د شخصي زده کړو پرتله د ډېر 
 څه د لیږدولو وړتیا لرله؛ هغوې ځنو ښو ماشومانو ته هم بایسکلونه ورکړل! “. 

د امریکا د متحده ایاالتو بنسټ ایښودونکی او ولسمشر ریچارډ کیوپر.

کله چې د بایسکل ورکولو فعالیت بشپړ شو، زده کونکي راوستل شول ترڅو خپل 
نوي بایسکلونه وګوري. ښاریانو کارکونکو هم هغوې ته د بایسکلونو لپاره نوې 

خولۍ او قلفونه ورکړل، او د خوندیتوب الرښوونې د پروواېډېنس د بایسکل چلولو 
د پولیسو او د بایسکل پلورلو د سیمه اییز دکان لخوا وړاندې شوې.

 د CLASSICAL د کانکور ازموېنه 	
سه شنبه، د اکټوبر 25 مه

CTE: د روغتیایي پاملرنې د صنعت  	
 د کلسټر شپه 

پنجشنبه، د اکټوبر 27 مه

 د CLASSICAL د کانکور ازموېنه 	
شنبه، د اکټوبر 29

د PPSD د متقاعدینو لمانځنه
دا اونۍ، د پروواېډېنس عامه ښوونځي، د پروواېډېنس د ښوونکو اتحادیه، 
د راډ ټاپو د پوهنې ډیپارټمنټ )RIDE( او د پروواېډېنس ښوونځي مدیره 
هیئت د PPSD 71 اوږدمهاله ښوونکو ته جشن ونیوه چې د زده کونکو د 
راتلونکې له جوړولو له ډېرو کلونو څخه وروسته تقاعد شول. موږ د دغه 

ټولو ښوونکو له وخت، هڅو، او فداکارېو څخه چې هغوې زده کونکو لپاره 
هره ورځ څرګندې کړې دي، ډېر خوښ یو. د آرامه او اوږدمهاله تقاعد لپآره 

نیکې هیلې! 

د RI د 2022 کال د مڼې خوړولو ورځ د اکټوبر 19مه د غرمې په 12 بجو
د اکټوبر په 19مه، د غرمې په 12:00 بجو د سیمه اییزې کرل شوي مڼې په خوړولو سره ښوونځي ته د ملي فارم میاشت په لمانځنه 

 Barden کې له North Scituate, RI به په Sodexo !کې په ټول راډ ټاپو )او هېواد( کې له ښوونځېو سره یو ځاې شئ
Family بڼ څخه مڼې برابرې کړي! د سهار اعالن وکړئ، زده کونکو څخه وغواړئ چې د مڼو د رنګ )سور، ژیړ، او زرغون( 

لرونکې جامې واغوندي یا د مڼو السي صنایع جوړې کړي او په کفټریا کې له پورته څخه الندې خوا ته یي حساب کړي! 

خپل انځورونه موږ ته په فېسبوک - د Sodexo پروواېډېنس د ماشوم د تغذیې پروګرام، انسټاګرام او ټویټر کې راولیږئ 
- @ProvidenceCNP هغه انځورونه ټګ کړئ چې د RI فارم ښوونځي ته شبکې جایزو په شراېطو برابر وي! 

 #RIAppleCrunch22

 Farm Fresh RI’s Community Roots بڼ ته له دغه مجازي علمي سیر سره، له Steere د مڼو د سیمه اییز فارم په اړه د
سره ال ډېر مالومات ترالسه کړئ!

NOVEMBER د ښوونځي مینو

کتابونهلرونکو لپاره د هر عمر 

15 
اکټوبر 
2022

د کتاب ورکول، خواړه، او تفریح!

د یو ښه کتاب په توګه د یو ښه کتاب په توګه 
طبقه بندی شوی دیطبقه بندی شوی دی

غرمه – د ماسپخین 2:00 بجې

 Young Woods,
 Roger Williams, JSEC

Complex

Prairie Ave 674

پنجشنبه د نومبر  
3مه

په Central لېسې کې

د مازدیګر 5:30 – د شپې تر 8:00 بجو پورې

Fricker Street 70

RI ،پروواېډېنس

دواړه والد او زده کونکی باید خپل د FSA آې ډي 
)FAFSA لپاره د کارونکي نوم او پټ نوم( ولري.

د دې سربېره، د هغوې د 2021 کال مالیې او 
W2 ګان

 د CLASSICAL لېسې 
د کانکور ازموېنه

اکټوبر 22، 2022
د سهار له 8:00 بجو څخه د غرمې تر 1:00 بجې پورې

دیسیسټو منځنی ښوونځی، ایسیک هوپکنز منځنی ښوونځی، ګیلبرټ 
سټوارټ منځنې ښوونځې، نتان بیشپ منځنې ښوونځې، د راګر ویلیمز 

منځنی ښوونځی او ویسټ براډوی منځنی ښوونځی

اکټوبر 25، 2022
د سهار له 8:00 بجو څخه د غرمې تر 1:00 بجې پورې

هغه زده کوونکي چې نشي کولی د مذهبي دودونو له امله د شنبې په ورځ 
ازموینه ورکړي

اکټوبر 29، 2022
د سهار له 8:00 بجو څخه د غرمې تر 1:00 بجې پورې

ځصوصي ښوونځي، پاروچیال )Parochial( ښوونځي، چارټر ښوونځي، 
 Times 2 Academy منځنی ښوونځی او Nathanael Greene

منځنی ښوونځی

یوازې د 8 م ټولګي د پرووایډنس اوسیدونکي د کانکور 
ازموینې د ورکولو په شرایطو برابر دي.

د ال ډېرو جزئیاتو لپاره لیدنه وکړئ:
www.classicalhighschool.org

  FAFSAFAFSA د د
شپهشپه

 RISLA د

کالج د پالن 

جوړونې مرکز

موخو لپاره یو ځاې کیږي:د لېسې مشران موږ سره د الندې 
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