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فريق اإلنصاف واالنتماء لدينا ينمو ويكبر! 
إن مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة متحمسة وفخورة بالترحيب بالموظفين الجدد التالية 

 أسماؤهم لمواصلة توفير الموارد والدعم المناسب الحتياجات الطالب، لكل طالب في 
كل مدرسة:

آراف سوندارش: مدير اإلنصاف واالنتماء	 

كاريان دياز:  مسؤول تكافؤ فرص العمل	 

دنيزيا فاهي: أخصائي دعم اإلنصاف واالنتماء	 

يمكنك معرفة المزيد عن أعضاء فريقنا الجدد ودورهم في دعم طالبنا من خالل النقر هنا 
لقراءة أحدث نشرة حقوق اإلنصاف واالنتماء. 

مؤتمر قمة الشباب السود 
بالمعاطف البيضاء

سيعقد المؤتمر في 29 أكتوبر 2022 في كلية طب 
وارين ألبرت في جامعة براون. ويمكن االطالع على 

 مزيد من المعلومات هنا. ويمكن االطالع على مزيد
 من المعلومات هنا.

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.

أخبار ساّرة: مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة )PPSD( في الصحافة
 •Classical ،بطل المدينة: دوق األردن 

WPRI، 24 أكتوبر 2022

 •ALCS أستروس تقدم إلى ،)ALCS MVP( الشب الكالسيكي جيريمي بينيا يفوز بجائزة بطولة الدوري األكثر قيمة 
ABC6، 24 أكتوبر 2022

 كيف يعيد معلمو بروفيدنس األطفال إلى المدرسة• 
مجلة بروفيدنس، 21 أكتوبر 2022

 ماتوس يستضيف احتفال شهر التراث اإلسباني لتكريم األبطال المحليين• 
ABC6، 15 أكتوبر 2022

 طالب بروفيدنس يلتقون بالحائز على جائزة ملك الشعراء• 
ABC6، 13 أكتوبر 2022

المشرف خافيير مونتانيز إد دي، على اليسار، ومدير مدرسة هوب 
الثانوية فرانسيسكو فيالسكيز يقفان أمام لوحة جدارية للطالب في 

مدرسة هوب الثانوية.

عالقاتنا

األخبارموظفوناطالبنامرحبًا

ُركن المشرف
28 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.

أكتوبر هو شهر المديرين الوطنيين، وهو وقت للتعرف على الدور الرئيسي الذي يلعبه مديرو المدارس في جعل 
المدرسة مكانًا رائعًا للعمل والتعلم. هنا في بروفيدنس، نحن محظوظون ألن لدينا العديد من المعلمين الرائعين الذين 
يقودون مبانينا. يتضمن ذلك جائزة المدير العام لعام 2022 في والية رود آيالند و والمدير المساعد لعام 2022 

في والية رود آيالند!

 كنت محظوًظا للعمل كمدير مساعد ومدير عام هنا في بروفيدنس لسنوات عديدة. أتذكر جيداً تحديات ومتعة العمل.
 كما أن الضغط اإلضافي الناجم عن الوباء قد جعل الوظيفة أكثر تطلبًا فقط خالل السنوات القليلة الماضية. لهذا السبب 

أريد التأكد من أننا نبذل قصارى جهدنا كمقاطعة لدعم قادة مدرستنا. لقد أطلقنا العديد من الموارد الجديدة وبرامج 
التدريب لمديري المدارس لمساعدتهم في إدارة مبانيهم والنمو كقادة.

ولكن من المهم أيًضا بالنسبة لنا جميعًا أن نتوقف بين الحين واآلخر إلظهار دعمنا ونقول شكًرا لك على العمل الذي يقوم به مدرائنا لطالبنا وموظفينا، يوًما بعد يوم. لذا يُرجى 
تخصيص بعض الوقت إلعالم مديرك بأنه موضع تقدير من خالل مدحه ببضع كلمات لطيفة أو كتابة مالحظة. ذلك يعني له الكثير حقًا. ال يمكنني أن أكون أكثر فخراً بمديري مدارس 

بروفيدنس العامة الذين يعملون بجد ومخلصين في عملهم. شكًرا لكم على كل ما تفعلونه لمساعدة طالبنا على النجاح.

أسبوع التوعية بعلم النفس في المدرسة
من 7 إلى 11 نوفمبر، ستحتفل المدارس في جميع أنحاء البالد باألسبوع الوطني 

للتوعية بعلم النفس في المدارس. يدعم األخصائيون النفسيون في مدارس بروفيدنس 
العامة قدرة طالبنا على التعلم وقدرة المعلمين على التدريس. يقدم األخصائيون النفسيون 
في المدارس دعًما أكاديميًا وسلوكيًا وعقليًا. كما أنها توفر التقويم والتقييم وتحليل البيانات 

والتشاور مع المعلمين والعائالت والوقاية من األزمات واالستجابة لها ودعم المتعلمين 
المختلفين مع تعزيز تحصيل الطالب وزيادة رفاهيتهم. لذا تأكد من تخصيص بعض 

الوقت لشكر األخصائيين النفسيين في المدرسة على كل ما يفعلونه!

حّدد التقويمات الخاصة بك
يأتي أوائل تشرين الثاني )نوفمبر( بعدة تواريخ مهمة يجب تذكرها. أوالً، ينتهي التوقيت 

الصيفي يوم األحد 6 نوفمبر، لذا تذكر أن "تؤخر التوقيت" ساعة واحصل على قسط إضافي 
من النوم! أيًضا، ال توجد مدرسة في يوم االنتخابات، 8 نوفمبر، وال توجد مدرسة في يوم 
المحاربين القدامى،11 نوفمبر، تكريماً ألولئك الذين خدموا في القوات المسلحة األمريكية.

عيادات مجانية للتطعيم ضد اإلنفلونزا
ستقام المباراة النهائية في سلسلة عيادات مجانية للتطعيم ضد اإلنفلونزا في مدارس 

بروفيدنس العامة في مدرسة نثنائيل جرين اإلعدادية في 721 شارع تشالكستون يوم 
األربعاء 2 نوفمبر، من الساعة 4:00 مساًء حتى 7:00 مساًء. يرجى مالحظة أن 

التسجيل عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني  schoolflu.com  ضروري لضمان 
حجز موعد. سيتم السماح للذين يأتون دون حجز موعد بناًء على اإلمكانات المتاحة.

قد تكون عائالت طالب مرحلة ما قبل الروضة 
مؤهلة للحصول على جهاز كمبيوتر محمول 

)البتوب( مجاني
قد تكون عائالت طالب 
مرحلة ما قبل الروضة 
في مدارس بروفيدنس 
العامة مؤهلة للحصول 
على كمبيوتر محمول 

)البتوب( مجاني! تشارك 
 Rhode Island
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 Waterford Upstart
لتزويد العائالت المؤهلة 
بجهاز كمبيوتر محمول 
)البتوب( مجاني ونت 

السلكي )واي فاي( 
للوصول إلى مجموعة من 

الموارد التعليمية عالية 
الجودة في مرحلة الطفولة 

المبكرة. باإلضافة إلى ذلك، تحصل العائالت على الكمبيوتر المحمول )الالبتوب( في نهاية 
البرنامج الذي مدته عام واحد. يمكن لعائالت طالب مرحلة ما قبل الروضة التسجيل على 

الموقع اإللكتروني: www.waterford.org/upstart لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً.

آخر التطورات بالمقاطعة

تسليط الضوء على الموظفين

هيذر سايمونز
معلم مدمج في اللغة اإلنجليزية للصف الثاني

يعمل في: مدرسة بليزانت فيو االبتدائية

التحقت بمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة في عام: 2000

تعرف على األشخاص الرائعين الذين يعملون
مع طالبنا كل يوم!

كيف تصف وظيفتك لشخص ال يعمل في مجال التعليم؟ 

الصف الثاني هو سنة محورية. ينتهي الطالب من تعلم القراءة، وينتقلون إلى القراءة 
للتعلم. لذلك أتطلع إلى بناء قراء وكتاب أقوياء من بين 23 فرًدا مميًزا جًدا ممن قد 

يعرفون اللغة اإلنجليزية أو ال يعرفونها، باإلضافة 
إلى الطالب الذين قد يعانون أو ال يعانون من إعاقة 
في التعلم. هناك الكثير من االحتياجات االجتماعية 

والعاطفية أيًضا، لذلك نحن نبني ذلك الدعم باإلضافة 
للدعم اللغوي أيًضا. كل ذلك بينما كنت تتالعب بالعديد 

من األشياء األخرى وتخمد الحرائق في نفس الوقت!

ما مدى أهمية التعلم المدمج لطالبك؟

أوه، إنه أمر مفعم بالحيوية لطالبي وكذلك صغارنا. عليك أن تتذكر أن بعض طالبنا كانوا 
ال يزالون يتعلمون عن بعد منذ وقت ليس ببعيد. لذا فإن بعض األشياء المتعلقة بالتواجد 

في المدرسة ال تزال جديدة. من أفضل األشياء لكونك مدرًسا مدمجاً للغة اإلنجليزية 
كلغة ثانية في هذا المستوى هو أن جميع الطالب، بغض النظر عن لغتهم األم، ما زالوا 

يتعلمون كيفية التحدث والقراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية. إنهم جميعًا يبنون مفرداتهم 
اإلنجليزية ويطورون معرفة المحتوى. الطالب لديهم الكثير ليتعلمونه من بعضهم البعض. 
يساعد تطوير مهارات االستماع لديهم ودعم الخطاب حول المحتوى في بناء ثقافة مجتمع 

التعلم الصغير لدينا. 

في بليزانت فيو، نحن في مجموعات من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني، لذا فإن 
طالب الصف الثاني لدينا هم قدوة. أنت تبين لهم كيف يصطفون، ويبذلون قصارى 
جهدهم، وكيف يكون لديهم عقلية النمو هذه. يجب أن يعرفوا أنه ال بأس في ارتكاب 

 األخطاء. األخطاء دليل على أننا نحاول. أقول دائًما لطالبي إنه من المقبول أن نقول ، 
"ال أعرف بعد" ، لم نتعلم جميعًا المشي في نفس الوقت. تعهد مدرستنا هو "الفخر، 

والمثابرة، واالحترام، والنزاهة، والتصميم، والتميز." وهذا ما يدفع الطالب إلى المضي 
قدًما لسنوات - هذا هو الهدف. حتى أننا لدينا طالب يقومون بالتعهد في الصباح، لتعيين 

هذه النغمة لألطفال األصغر سنًا.  

ماذا تتمنى أن يعرف المزيد من الناس عن كونك مدرًسا؟

أعتقد أن الناس لديهم فكرة أنه عمل شاق، لكنني في بعض األحيان أتمنى أن يتمكنوا من 
وضع أنفسهم مكاننا وتجربة ذلك. وال تفهموني خطأ، فهناك الكثير من اللحظات السعيدة. 
لكن هناك أوقات عصيبة أيًضا. نرى األطفال الذين 

مروا بالكثير في حياتهم خارج المدرسة. يجب عليك 
فحص أمتعتك عند الباب عند دخولك، وعليك أن تفهم 
أن الطالب قد ال يأتون دائًما مستعدين للتعلم كل يوم. 

وأنت لم تنتِه مطلقًا عندما تخرج من الباب. هناك 
الكثير من األشياء التي تتناولها، سواء كانت هنا في 

المدرسة أو في المنزل. 

ما هو أكثر شيء تتطلع إليه في هذا العام الدراسي؟

رؤية تطور كبير في القراءة. أعتقد أن لدينا بعض اإلرشادات الرائعة التي تحدث، وسوف 
تعالج بعض تلك الثغرات التي تراها المدارس في كل مكان من فيروس كورونا. نحن 

نأمل أن تتطور القراءة بسرعة فائقة. الشيء اآلخر الذي أحبه هو رؤية مقدار نمو الطالب 
في عام واحد. حتى بعد انتهاء العام، يغادر أطفالك - لكنهم ال يغادرون أبًدا. واجهت إحدى 
طالبي السابقين وقتًا عصيبًا مع المشكالت االجتماعية والعاطفية وقد توقفت عن الدراسة 
ألنها كانت تواجه مشكلة في التنظيم الذاتي. لقد نمت كثيًرا على مدار العام، واآلن أسمع 

كيف أصبحت ناضجة جًدا، إنها تتعامل مع عواطفها بشكل أفضل، وهي ناجحة. هذه 
األشياء تجعل كل التوتر يستحق كل هذا العناء!

"تعهد مدرستنا هو "الفخر، والمثابرة، 
واالحترام، والنزاهة، والتصميم، والتميز. 

وهذا ما يدفع الطالب إلى المضي قدًما لسنوات 
- هذا هو الهدف.“

مدرسة فوغارتي االبتدائية تطبق فعالية حلوى أم 
خدعة للمرة األولى.

اإلنصاف والمساواة في مدارس بروفيدنس العامة 

حفلة بليزانت فيو التنكرية الممتعة
في وقت سابق من هذا الشهر، أظهر الطالب والموظفون في حفلة بليزانت فيو 

التنكرية روح الهالوين بأناقة في الحفلة التنكرية السنوية للمدرسة! إذا كنت قد رأيت 
أسًدا لطيفًا من هذا القبيل، فيرجى إخبارنا بذلك. تعد الحفلة التنكرية وسيلة رائعة 

لبناء عالقات مجتمعية مع المدرسة والتوضيح للطالب وأولياء األمور أن موظفي 
ومديري بليزانت فيو سوف يذهبون دائًما إلى أبعد الحدود من أجل أطفالهم!

االحتفال بالطالب

نشاط خدعة أم حلوى في يونج وودز
لقد كان إقبااًل كبيًرا لنشاط خدعة أم حلوى في مدرسة يونج وودز االبتدائية! 

الكثير من األزياء الرائعة والكثير من الوجوه المبتسمة. شكراً جزيالً للمعلمين 
والموظفين الذين جعلوا هذا الحدث الرائع ممكناً للطالب وعائالتهم!

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

مهرجان الحصاد السنوي في شارع فيزي
احتفل الطالب والعائالت في مدرسة فيزي ستريت االبتدائية هذا الشهر بمهرجان الحصاد السنوي 

من خالل التعرف على المزيد حول برنامج سيف آند كير )Safe & Care( بالمدرسة. يعزز 
البرنامج مهارات بناء العالقات اإليجابية، ويوفر الهيكل واإلجراءات، ويضع توقعات واضحة، 
ويحتفل باتخاذ القرار الجيد. اكتسب الطالب فهًما أفضل للتعلم االجتماعي العاطفي وتمكنوا من 

االنخراط في أنشطة مثل: Anger Catcher )لدعم التحكم في الغضب(، وبينجو المشاعر وآي 
 سباي )لتحديد المشاعر( وأنشطة ركن الهدوء )استراتيجيات للطالب للتعبير عن أنفسهم(. أخيًرا، 

وقع الطالب الذين حضروا على تعهد بمكافحة التنمر خالل البرنامج.

التناوب األدبي في مدرسة فارتان غريغوريان
انظر إلى هؤالء المثقفين من مدرسة فارتان جريجوريان االبتدائية! يشارك 

الطالب في التناوب األدبي، حيث يتنقلون عبر محطات مختلفة ويشاركون في 
مختلف أنشطة القراءة والتعلم.  إنها طريقة رائعة إلشراك الطالب في القراءة!

 
RHODE ISLAND PBS EDUCATION SERVICES IS PARTNERING WITH
WATERFORD UPSTART TO PROVIDE QUALIFYING FAMILIES WITH

A FREE LAPTOP COMPUTER AND WIFI TO ACCESS A RANGE OF
HIGH-QUALITY EARLY CHILDHOOD INSTRUCTIONAL RESOURCES. 

 
PLUS, FAMILIES GET TO KEEP THE LAPTOP COMPUTER AT THE

END OF THE 1-YEAR PROGRAM.  
 

FAMILIES OF PRE-K STUDENTS CAN REGISTER AT 
WWW.WATERFORD.ORG/UPSTART TO FIND OUT IF YOU’RE

ELIGIBLE.
 

PROVIDENCE PUBLIC
SCHOOLS PRE-K FAMILIES: 

SEE IF YOU’RE

ELIGIBLE FOR A

FREE LAPTOP!

*Flyer created by a student in the PCTA Graphics Program!

األدوار النموذجية في مدرسة كيزيريان
ألِق نظرة على األدوار النموذجية فيمدرسة كيزريان! مرة واحدة في األسبوع، 
يتعاون طالب الصف الخامس مع الطالب في مرحلة ما قبل الروضة للمساعدة 

في دعمهم بالمهارات الحركية الدقيقة أثناء التدريس. في هذه الصورة، يساعد 
طالب في الصف الخامس طالب في مرحلة ما قبل الروضة في كتابة اسمه. 

نشكرك على كونك قدوة رائعة لطالبنا األصغر سنًا!

الدرجة الكالسيكية تقود فريقًا إلى سلسلة عالمية
تهانينا لخريج المدرسة الثانوية الكالسيكية لعام 2015، جيريمي بينيا، 

وهو اآلن مبتدئ مع فريق هيوستن أستروس في دوري البيسبول الرئيسي، 
والذي ساعد فريقه مؤخًرا في الوصول إلى بطولة العالم! تم اختيار بينيا 

كأفضل العب في سلسلة بطولة الدوري األمريكي. سيستضيف أستروس 
)The Astros( فريق فيالدلفيا فيليز في اللعبة األولى من السلسلة العالمية 

ليلة الجمعة يوم 28 أكتوبر.

حول المقاطعة

أفضل معلمين لهذا الشهر في ديلسيستو
تهانينا لمعلمة الرياضيات للصف السادس ميشيل بيستوكو والموظفة 

ماريسول ليبرون لحصولهما على جائزة أفضل معلم لهذا الشهر وأفضل 
موظف لهذا الشهر، على التوالي، في مدرسة ديلسيستو اإلعدادية. كالهما 
يبذل جهًدا إضافيًا كل يوم للمساعدة في جعل مدرسة ديلسيستو مكانًا أفضل 

وأكثر ترحيباً بالطالب والزمالء. نحن نقدر كل ما تفعله!

حّدد التقويمات الخاصة بك!
 حرم جامعة رود آيالند يوم الفعالية 	

 الجمعة 4 نوفمبر
 التوقيت الصيفي 	

 األحد 6 نوفمبر
 يوم االنتخابات  	

 )ال يوجد دراسة(
الثالثاء 8 نوفمبر 2022

ملك الشعراء في الورو
في هذا الشهر، حضرت تينا كان الحائزة على جائزة ملك الشعراء من رود 
آيالند إلى مدرسة كارل جي الورو االبتدائية إللقاء وكتابة الشعر مع طالب 

الصفين الرابع والخامس. كانت فرصة رائعة للطالب لمعرفة المزيد عن 
كتابة الشعر، مع تشجيعهم على استخدام لغات وتقنيات متعددة للتعبير عن 
أنفسهم من خالل كتاباتهم. حتى أنهم تعاونوا كمجموعة وكتبوا قصيدة مع 

السيدة كان! شكًرا لزيارتكم مدرسة الورو!

الممرضون الحائزون على جائزة
تم تكريم ممرضين مدارس بروفيدنس العامة، إلى جانب خريجي مدرسة ثانوية كالسيكية، من قبل حاكم والية رود آيالند 

سابينا ماتوس مع جوائز Community Hero لمساهماتهم في مساعدة المجتمع اإلسباني خالل جائحة كورونا. لعبت دونا 
أوكونور، ممرضة في مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة منذ عام 1994، دوًرا أساسيًا في عملها في المقاطعة. وقد جسدت ذلك 
أكثر عندما تفشت جائحة كورونا. كان للدكتور أوجينيو فرنانديز، خريج المدرسة الثانوية الكالسيكية، دوًرا أساسيًا أيًضا خالل 
جائحة كورونا، وساعد في توفير اللقاحات لجميع الناس في مجتمعه من خالل صيدليته. شكراً لهم ولجميع الممرضين في هذا 

البرنامج على عملهم الجاد ومساهماتهم في المقاطعة.

يوم SODEXO’S RI LOCAL - 9 نوفمبر

يوم RI Local Day لهذا الشهر هو 9 نوفمبر! تتميز بالعناصر الطازجة واإلقليمية التي تشمل بار اإلفطار والتفاح واألسماك 
وعجينة البيتزا وسلطة الدجاج والبطاطس والخضروات!

 ،Sodexo ضع عالمة على التقويمات الخاصة بك لعرض تقديمي لجامعة الوالدين، ووجبات المدرسة ومشاركة الطالب مع
يوم الثالثاء، 1 نوفمبر من 6 إلى 7:30! تعرف على الوجبات المدرسية المجانية ومشاركة الطالب من خالل برنامج تغذية الطفل 

.Sodexo Providence Child Nutrition Program

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

أصدقاء األسماك في مدرسة سبازيانو
دخل مجلس مستجمعات المياه لنهر ووناسكواتوكيت )WRWC( في شراكة 

مع الفصول الدراسية للصف الرابع في مدرسة سبازيانو االبتدائية لجلب 
األسماك إلى الفصول الدراسية. يقدم هذا البرنامج تعلًما علميًا عمليًا يركز على 
زراعة سمك السلمون المرقط في الفصل. ثم يتم إطالق األسماك في النهاية في 

البرية. شكر خاص لألخصائي االجتماعي ديل فوالن، والمتدربين في العمل 
االجتماعي في سبازيانو، والفائز السابق بجائزة Golden Apple كريستال 

إيفورا ، وأماندا بيفي من مجلس WRWC لمساعدتهم في تنسيق هذا البرنامج.

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

 اجتماع مجلس إدارة المدرسة 	
األربعاء 16 نوفمبر
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