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بقلم د. نكوليكا أوني، رئيس حقوق المساواة واالنتماء 

بصفتي مدرًسا سابقًا، ومدربًا تعليميًا، ومديًرا، ومديًرا للمكتب المركزي، إنه لشرف كبير حقًا خدمة الطالب وعائالتهم في هذا الدور 
المطور حديثًا. يجب أن نخلق ثقافة يشعر فيها الجميع، ولكن على وجه التحديد، شبابنا، بإحساس عميق باالنتماء. 

مهمتنا هي زيادة الوصول العادل للطالب، حتى يتمكنوا من تحقيق تعليم تنافسي وعالي الجودة. سوف ندافع عن الشباب وعائالتهم، 
ونؤكد على أهمية التنوع في تعزيز التعلم والتطوير الذي يؤدي إلى إتمام الكلية بنجاح و / أو وظائف عالية األجر وتنافسية.

تتمثل أهداف هذا العام في تعميق المعرفة، وتعلم االستراتيجيات والمهارات التي تدعم التدريس المالئم ثقافيًا، وتعزيز الرغبة 
للمشاركة وتطبيق محتوى حول العنصرية والجنس والهوية والعرق وحالة القدرة والتعددية اللغوية والمساواة لجميع الموظفين في 

أدوارهم الخاصة. هذه سنة تعليمية لنا جميعاً. سوف ندعو أولياء األمور واآلخرين في المجتمع إلى مشاركة خبراتهم وأفكارهم 
واقتراحاتهم بينما نواصل بناء القدرات والتوسع. نتطلع إلى القيادة والتعلم معًا.

يرجى مراجعة موقع الويب الخاص بالمساواة واالنتماء هنا لعرض األطر والمعلومات المحدثة لألطراف المعنية والموارد اإلضافية.

د. نكوليكا أوني
رئيس حقوق المساواة واالنتماء

أخبار ساّرة: ظهور مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة )PPSD( في الصحافة
 فقدت في الترجمة: تتحدث مدارس بروفيدنس عن الموارد لطالب تعلم اللغة اإلنجليزية• 

WJAR ،29 أغسطس
 يعود طالب بروفيدنس إلى المدرسة بموارد عاطفية اجتماعية جديدة• 

ABC6 ،29 أغسطس
 أقيمت احتفاالت العودة إلى المدرسة لعائالت طالب مدرسة بروفيدنس • 

WPRI ،25 أغسطس
 ديفيد ديوك من رود آيالند، وهو اآلن العب في الدوري األمريكي للمحترفين، يرد الجميل بإقامة يوم المجتمع في بروفيدنس• 

مجلة بروفيدنس، 22 أغسطس
 بروفيدنس تحتضن الرياضات اإللكترونية في المدرسة الثانوية• 

صحيفة بوسطن غلوب، 15 أغسطس

د. خافيير مونتانيز، المشرف المسؤول، مع مفوض وزارة التربية 
والتعليم في رود آيالند )RIDE(، أنجليكا إنفانتي جرين وموظفي 

مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة )PPSD( في ساحة موقف 
الحافالت في اليوم األول من المدرسة. 

عالقاتنا

األخبارموظفوناطالبنامرحبًا

ُركن المشرف
2 سبتمبر 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.

يجب أن أبدأ بتوجيه الشكر الجزيل إلى جميع المعلمين والموظفين وسائقي الحافالت وحراس المرور 
واألوصياء والمدراء وشركاء المجتمع. إن العمل الجاد الذي قمت به خالل الصيف وخالل األسابيع القليلة 

الماضية منح طالبنا بداية قوية للعام الدراسي. لقد تمكنت من زيارة العديد من المدارس هذا األسبوع، ويمكنك 
أن تشعر بالحماس واإلثارة تعم في الجو. 

تستغرق الكثير من األشياء التي نقوم بها في بروفيدنس وقتًا طوياًل - مثل بناء مدارس جديدة أو وضع مناهج 
دراسية جديدة. سنبدأ هذا العام برؤية الكثير من هذا العمل يؤتي ثماره. 

بالطبع، ال يزال أمامنا الكثير لنعمل عليه. نحن ضمن تدخل الدولة لسبب ما. سنستمر في العثور على األشياء التي 
تم إهمالها لعقود من الزمن والتي نحتاج إلى إصالحها. ولن يكون األمر سهالً، لكن ال بأس بذلك. لقد رأيت ما 

يمكننا تحقيقه معًا.

من خالل العمل معًا، قدمنا تعليًما صيفيًا عالي الجودة لـ 3000 طالب في جميع المرحل الدراسية. في العام الماضي ، كنا من أوائل المقاطعات التعليمية التي عادت 
للتعلم على أساس الحضور الشخصي أثناء الوباء ألننا كنا نعلم أن هذا هو المكان الذي يتعلم فيه الطالب بشكل أفضل. 

يمكننا القيام باألشياء الصعبة. ولكن يجب علينا فقط القيام بها مًعا. لذا أشكركم جميعًا مرة أخرى على عملكم الجماعي لبدء هذا العام بشكل صحيح.

إعادة بناء مدارسنا
يتم تحسين المدارس وتجديدها وإعادة بنائها في جميع أنحاء مقاطعتنا. لمعرفة المزيد 
حول العديد من هذه المشاريع الجارية، مثل مركز Narducci التعليمي الحديث أو 

العمل المكثف في مدرسة هوب الثانوية، تحقق من خطة تحسين البنية التحتية األساسية 
في بروفيدنس. تحتوي على العديد من التصورات والتفاصيل الشاملة للمشاريع التي 

ستبني مستقبالً أكثر إشراقًا لطالبنا.

العودة إلى معلومات المدرسة
إذا كانت لديك أسئلة حول العام الدراسي الجديد، فقد قمنا بتغطيتها جميعًا! انقر هنا لمشاهدة 

مقطع فيديو من المجلس االستشاري ألولياء األمور )PAC( ومدارس بروفيدنس يغطي 
معلومات جديدة وأسئلة متكررة لعام 2022-2023. يمكنك أيًضا التحقق من صفحة العودة 

إلى المدرسة للعثور على موارد مهمة حول أشياء مثل وجبات الطالب ودعم الحضور 
 وخطط السالمة المدرسية والمزيد.

أيام االنصراف المبكر
تذكير مهم لجميع أعضاء مجتمع مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة )PPSD(: سيكون 

للعام الدراسي 2022-2023 ثمانية أيام يسمح فيها لجميع المدارس باالنصراف المبكر 
لمدة ساعتين من أجل التطوير المهني للمعلمين. تواريخ هذه األيام هي:

األربعاء، 21 سبتمبر 2022• 

األربعاء، 19 أكتوبر 2022• 

األربعاء، 16 نوفمبر 2022• 

األربعاء، 14 ديسمبر 2022• 

األربعاء، 25 يناير، 2023• 

األربعاء، 8 فبراير 2023• 

األربعاء، 15 مارس 2023• 

األربعاء، 17 مايو 2023• 

ستتلقى العائالت تذكيرات بأيام االنصراف المبكر التي تستغرق ساعتين على مدار العام. 
يمكنك إيجاد التقويم األكاديمي بأكمله هنا. 

آخر التطورات بالمقاطعة

أسبوع من ممارسة المصارعة
قبل بدء المدرسة مباشرة، تعاون فريق المصارعة في مدرسة هوب الثانوية 

وإدارة شرطة بروفيدنس و Beat the Streets New England إلقامة 
معسكر مصارعة مجاني لمدة أسبوع في مدرسة هوب. اختتم األسبوع بزيارة من 

المشرف وحفل شواء لـ 70 مصارًعا شاركوا في المعسكر. 

االحتفال بالطالب

ترحيب حار
كان الطالب في مدرسة فارتان جريجوريان االبتدائية قد قضوا يوًما مثيًرا 

إضافيًا في المدرسة يوم االثنين، وذلك بفضل الترحيب الحار من قبل الطالب 
الرياضيين من جامعة براون! شكًرا لكل من خصص وقتًا لمساعدة هؤالء 

المتعلمين الصغار على بدء العام بشكل صحيح.

يفعل طالبنا المجتهدون والموهوبون أشياًء مذهلةً كل يوم. إليك القليل من األمثلة.

مرة أخرى في العمل
لقد عدت إلى العمل في اليوم األول من المدرسة للطالب في مدرسة هاري كيزريان 
االبتدائية! عمل الطالب على العد، والتعاون مع بعضهم البعض، وتعريف الطالب 

ببعضهم البعض والموظفين على مدار اليوم لبدء العام بشكل صحيح.

العودة في األسلوب
لقد كان الترحيب على طراز السجادة الحمراء للطالب في مدرسة جيلبرت 

ستيوارت اإلعدادية، وذلك بفضل الموظفين وأشخاص من جمعيات الطالبات 
السود واألخويات الذين تجمعوا لتشجيع الطالب في طريقهم إلى المبنى. شكًرا 

لكل من خصص وقتًا لجعل هذا اليوم األول يوًما ال يُنسى لطالبنا!

تسليط الضوء على الموظفين

مايكل المانتيا
CTE مدرس فنون في وسائط اإلعالم 

)PCTA( يعمل في: أكاديمية بروفيدنس المهنية والتقنية

التحقت بمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة في عام: 2012

كيف تبدو األيام لديك كمدرس فنون الوسائط اإلعالمية؟

في يومنا المعتاد في أكاديمية بروفيدنس المهنية والتقنية PCTA، نقوم بعمل نظرية للبدء، 
والتي تغطي السالمة وكل شيء من مصطلحات التصميم الجرافيكي وصوالً إلى األعمال 

الداخلية لكيفية عمل المعدات. يجتهد طالبنا أيًضا في الدراسة للحصول على شهادة معتمدة 
من أدوبي )Adobe( باستخدام وحدات التدريب حيث يذهبون من خالل دروس تعليمية 
متعمقة حول استخدام البرنامج. النصف الثاني من اليوم هو عندما نقوم بتطبيق ما تعلموه 
في تجربة عملية. لذلك، عندما تدخل إلى مختبرنا، قد تجد أطفااًل يصممون قمصان على 

أجهزة الحاسوب، ويقومون بضغطها 
حراريًا لنقلها التصميم على القمصان 

وبهذا يقومون بإحياء تصميماتهم. لدينا 
أيًضا استوديو تلفزيون ومساحة حيث 
ينتج الطالب ملفات بودكاست ويبثون 

إنتاجاتهم على الهواء مباشرة. إنه ألمر 
رائع أن تراهم يأتون بفكرة على الورق 

ثم يجلبونها إلى العالم الرقمي أو يبتكرون 
إبداعاتهم على قميص!

كيف تطور البرنامج منذ أن كنت في أكاديمية بروفيدنس المهنية والفنية )PCTA(؟

عندما بدأت مسيرتي المهنية في التعليم، كان يتم استخدام منصات التواصل االجتماعي 
مثل يوتيوب )YouTube(، ولكنها ليست مؤثرة كما هي اليوم. اآلن لدينا مشاهير 
رقميون وإعالم رقمي ينمو ويتغير بسرعة. أصبحت المعدات في صناعتنا ميسورة 
التكلفة بشكل كبير، لذلك من الرائع أن يكون لدينا التمويل والموارد لشراء المعدات 

المستخدمة في صناعتنا لطالبنا لتعلم طريقة التشغيل. إن رؤيتهم يستخدمون تقنيتنا الرائعة 
ومتحمسون إلكمال المهام والمشاريع في الفصل أمر ال يصدق. لهذا السبب نخبر الطالب 

 ،)Adobe Photoshop( ما الذي صممته للتو في الفصل باستخدام أدوبي فوتوشوب -
يعد وظيفة! يطلق عليه كونك مصمم جرافيك ويمكنك الحصول على أموال مقابل ذلك! قد 

ال يدركون أنه يمكنهم كسب المال من خالل القيام بشيء لديهم شغف به.

 ما هو أكثر شيء تفتخر به خالل فترة إقامتك هنا؟

هناك القليل! أحد األمور التي تتبادر إلى الذهن هو فوز طالبنا بالميدالية الذهبية في إنتاج 
الفيديو التلفزيوني في عام 2013 وعلى مدار العامين الماضيين في مسابقة المهارات 

في أمريكا )Skills USA(. من المثير حقًا أن ترى الطالب يتنافسون ضد أقرانهم 
على المستوى الوطني في مجال التكنولوجيا الخاصة بهم. لقد عادوا للتو من أطلنطا هذا 

الصيف حيث تنافسوا ضد جميع الفائزين بالوالية في البالد!

إنه ألمر رائع أيًضا أن تترجم المهارات التي يتعلمها الطالب هنا إلى العالم الحقيقي. على 
سبيل المثال، كان لدينا للتو طالبًا كان يعمل في 

فترة تدريب من خالل برنامجنا وانتهى به األمر 
في الحصول على وظيفة خالل الصيف كمصمم 

جرافيك. وهذا أمر عظيم!

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

نحن متجر طباعة متكامل ويمنح طالبنا خبرة 
عملية في العمل مع العمالء وإنتاج مجموعة متنوعة من الوظائف على أرض الواقع. 

يمكننا صنع قمصان والفتات ونشرات وملصقات، سمها ما شئت، هنا في أكاديمية 
بروفيدنس المهنية والفنية )PCTA(. يقدم برنامج الرسومات )الجرافيكس( الخاص بنا 

أيًضا اعتمادات جامعية! يمكن للطالب كسب 5 ساعات معتمدة للحصول على درجة 
الزمالة )Associates degree( في إنتاج الوسائط الرقمية في NEIT وفصلين نحو 

برنامج NEIT للرسومات )الجرافيكس( والوسائط المتعددة وتصميم الويب. 

ما هو أكثر شيء تتطلع إليه في هذا العام الدراسي؟

نتطلع هذا العام إلى توفير المزيد من فرص التدريب للطالب. لدينا هذا البرنامج الرائع 
حيث يمكن للطالب الخروج والحصول على تجربة العالم الحقيقي والحصول على أموال 

مقابل ذلك. نتطلع جميعًا إلى تقديم المزيد من ذلك لوضع طالبنا على مسار وظيفي. أعتقد 
أن هذه ميزة قيّمة عندما يتخرج أطفالنا ويتطلعون إلى خطوتهم التالية حيث توفر فرص 
التدريب هذه تجربة تعليمية ويمكن أن تعرف الطالب ليس فقط على وظيفة، ولكن على 

مهنة في مجال هم شغوفون به! 

تعرف على األشخاص الرائعين الذين يعملون
مع طالبنا كل يوم!

"لدينا هذا البرنامج الرائع حيث يمكن للطالب الخروج 
والحصول على تجربة العالم الحقيقي والحصول على 

أموال مقابل ذلك. نتطلع جميعًا إلى تقديم المزيد من ذلك 
لوضع طالبنا على مسار وظيفي."

مدرسة كارل جي الورو االبتدائية

المساواة في مدارس بروفيدنس العامة

العودة مرة أخرى إلى الماء
اآلن وقد حان العام الدراسي في المدرسة الثانوية الكالسيكية، عاد فريق اإلبحار إلى الماء 
وأصبح جاهًزا لعام آخر ناجح. يرحب البرنامج، الذي دخل عامه السادس اآلن، بأي طالب 
في فريقه المكون من 12 عضًوا. يلتزم المدرب كريستوفر أوكونيل ببناء جو الفريق القائم 

على الثقة واالحترام المتبادل. انقر هنا لمشاهدة فيديو مميز عن فريق اإلبحار الكالسيكي 
وكيف يكتسب الطالب المهارات الحياتية والخبرة القيمة في مجال المياه هذا العام.

البناء الكالسيكي
يستمر تحديث المدارس عبر بروفيدنس من خالل مشاريع التجديد التي تشتد الحاجة 

إليها. شهد هذا األسبوع اكتمال المرحلة األولى من مشروع متعدد السنوات في 
المدرسة الثانوية الكالسيكية ، مع قص شريط على "مساحة مؤقتة" جديدة حيث 
يمكن للطالب مواصلة التعلم دون انقطاع بينما يتم بناء الفصول الدراسية الجديدة 
ومعامل الوسائط والمكاتب في المدرسة. تعرف على المزيد حول مشاريع البناء 

 الجارية في مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة )PPSD( هنا: 
 https://express.adobe.com/page/FYBdXmuZKx2iF/

هدية حقائب الظهر
 Neighborhood Health Plan of Rhode هذا العام، تعاونت
Island وعدد من شركاء المجتمع مرة أخرى لتوزيع حقائب ظهر جديدة 
تماًما على الطالب في عدة مواقع في جميع أنحاء الوالية. إذا فاتتك الفعالية 
في نهاية األسبوع الماضي، فال داعي للقلق. تم توفير حقائب ظهر إضافية 

للمدارس، لذا تحقق من مكتب مدرستك لمعرفة ما إذا كان يمكنك شراء واحدة.

حول المقاطعة

العودة إلى فعاليات المدرسة
إن خلق ثقافة المجتمع واالحترام هو مفتاح بناء المنطقة التعليمية التي 

يستحقها طالبنا. لذا في األسبوع الماضي، بذل الموظفون في جميع أنحاء 
المقاطعة قصارى جهدهم للترحيب بالطالب والعائالت مرة أخرى إلى 
المدرسة بأسلوب أنيق! تضمنت االحتفاالت منازل القفز القابلة للنفخ، 

والموسيقى الحية، وشاحنات اآليس كريم، وجوالت في سيارات اإلطفاء، 
وأكثر من ذلك. 

التحضير من أجل النجاح
أمضى المعلمون والموظفون في جميع أنحاء المقاطعة، مثل المجموعة 

المذكورة أعاله من أكاديمية بروفيدنس المهنية والتقنية )PCTA(، عدة 
أسابيع قبل بدء المدرسة في االستعداد لعودة الطالب في 29 أغسطس. 

وشمل ذلك مئات الساعات من التطوير المهني وإعداد الفصول الدراسية لبدء 
المدرسة. شكًرا لكم على كل ما تبذلونه من العمل الشاق!

حّدد التقويمات الخاصة بك!
 يوم العمال ) ال توجد مدرسة( 	

االثنين 5 سبتمبر 2022
 يوم االنتخابات األولية 	

 )ال يوجد دراسة(
الثالثاء 13 سبتمبر 2022

 شهر التراث اإلسباني 	
15 سبتمبر - 15 أكتوبر

 االنصراف المبكر لمدة ساعتين 	
األربعاء 21 سبتمبر 2022

  روش هشناه )عيد يهودي( )ال يوجد مدرسة( 	
 26 و27 سبتمبر 2022
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