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د ډاکټر نکولیکا اي. اونیي، د مساواتو او یو بل سره اړیکې لرلو رئیسې لخوا 

د پخواني ښوونکي، ښوونیز روزونکي، مدیر، او مرکزي دفتر د مدیر په توګه، پدغه نوي رول کې زده کونکو او د هغوې 
کورنېو ته چوپړتیا کول په حقیقت کې یو ویاړ دي. موږ باید داسې یو کلتور رامنځته کړو په کوم کې چې هر څوک، مګر په 

ځانګړې توګه، زموږ ځوانان، یو بل سره د اړیکې لرلو ژور احساس وکړي. 

زموږ ماموریت زده کونکو ته د مساوي السرسي د کچې لوړول دي ترڅو هغوې د لوړ کیفیت لرونکې او سیالې کونکې زده 
کړه ترالسه کړي. موږ به د ځوانانو او د هغوې د کورنېو دفاع وکړو، او د زده کړې او پراختیا په وده کې به د تنوع په ارزښت 

چې د کالج بریالي پاې ته رسولو او/یا سیالي کونکو لوړ معاش لرونکو دندو لرلو ته الره هواروي، ټینګار وکړي.

د سږکال موخې د پوهې ژورول، د هغو ستراتیژېو او مهارتونو زده کول چې له کلتوري پلوه ښوونه مالتړ کوي، او د نژاد، 
جنسیت، هویت، توکم، د وړیتا د حالت، په څو ژبو پوهېدنې، او ټولو کارکونکو لپاره د هغوې په اړونده دندو کې د مساواتو په 
اړه محتویاتو کې د ښکېل کېدلو او پلي کولو لپاره د چلند وده. دا زموږ ټولو لپاره د زده کړې کال دی. موږ به په والدېنو او په 

ټولنه کې په نورو کسانو غږ وکړو ترڅو خپلې تجربې، آندونه، او وړاندیزونه شریک کړي ځکه چې موږ د ظرفیت لوړولو 
او پراختیا ته ادامه ورکوو. موږ په ګډه سره رهبرۍ او زده کړې ته سترګې په الر یو.

مهرباني وکړئ زموږ د مساواتو او یو بل سره اړیکې لرلو وېب پاڼه دلته وګورئ، ترڅو چارچوکاټونه، شریکانو لپاره 
پورته شوي مالومات، او نورې سرچینې وګورئ.

ډاکټر نکولیکا اي. اونیي
د مساواتو او یو بل سره اړیکې لرلو رئیسه

دا ښه خبر دی: PPSD په مطبوعاتو کې
 په ژباړه کې ورک شوی: د پروواېډېنس ښوونځي د انګلیسي ژبې زده کونکو لپاره د خبرو کولو سرچینې 	 

WJAR، اګسټ 29
 د پروواېډېنس زده کونکي له نوو ټولنیزو، عاطفي سرچینو سره بېرته ښوونځي ته راستنیږي 	 

ABC6، اګسټ 29
 د پروواېډېنس کورنېو لپاره ښوونځي ته د بېرته راستنېدو جشنونه ولمانځل شو 	 

WPRI، اګسټ 25
 د RI ډیویډ ډوک، چې اوس د NBA لوبغاړی دی، په پروواېډېنس کې د ټولنې د ورځې په کوربه توب سره بېرته ورکوي	 

د پروواېډېنس ژورنال، اګسټ 22
 پروواېډېنس د لیسو برېښنایي-سپورتونه مني	 

Boston Globe، اګسټ 15

ډاکټر جاویر مونټانیز، رئیس، د RIDE له کمشنرې انګلیکا انفینټی 
ګرین او د PPSD کارکونکي د بسونو په انګړ کې د ښوونځي په 

لومړۍ ورځ. 

اړیکې

خبرونهزمونږ کارکوونکيزمونږ زده کوونکيښه راغالست

د مدیر پیغام
سپټمبر 2، 2022

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

 زه زموږ له ټولو ښوونکو، کارکونکو، بس چلونکو، سړک څخه تیرونکو محافظینو، ساتونکو، مدیرانو، 
او د ټولنې له شریکانو څخه په ډېرې مننې سره پیل کوم. په اوړي او تېرو څو اونېو کې ستاسو سخت کار 

د دې المل شو چې زموږ زده کونکي یو پیاوړی تعلیمي کال پیل کړي. ما وکوالې شو چې پدې اونۍ کې له 
ګڼ شمېر ښوونځېو څخه لیدنه وکړم، او تاسو دغه خوښي په هوا کې حس کوالې شئ. 

ډېر کارونه چې موږ یي په پروواېډېنس کې تر سره کوو وخت نیسي – لکه د نوو ښوونځېو جوړول یا د 
نوي ښوونیز نصاب تطبیقول. سږکال موږ د هغه کار د ډېر برخې د ثمرې ترالسه کول پیلوو.  

یقیناً، اوس هم موږ باید په ډېر څه باندې کار وکړو. موږ د یو المل لپاره د ایالت په منځګړیتوب کې یو. 
موږ د هغو څیزونو موندلو ته ادامه ورکوو چې د لسیزو لپاره له پامه غورځول شوي او موږ یي سمولو ته 

اړتیا لرو. او دا کار به آسانه نه وي، مګر صحیح به وي. ما لیدلي دي چې موږ په ګډه سره څه ترسره کوالې شو.

په ګډه سره کار کولو سره، موږ د ټولو ټولګېو په کچو کې د 3,000 زده کونکو لپاره د اوړي کیفیت لرونکې زده کړه برابره کړې ده. تېر کال، زموږ تعلیمي 
حوزه د هغو تعلیمي حوزو له ډلې څخه لومړنۍ تعلیمي حوزه وه چې د وبا پرمهال یي بېرته حضوري زده کړې ته مخه کړه ځکه چې موږ پوهېدو چې زده 

کونکي چېرې په غوره ډول سره زده کړه کوي. 

موږ ستونزمن کارونه ترسره کوالې شو. موږ باید یواځې هغه په ګډه ترسره کړو. نو له همدې امله د دې کال د پیل لپاره ستاسو له ډله اییز کار څخه یو ځل بیا مننه.

زموږ د ښوونځیو بیاجوړول
زموږ په ټوله تعلیمي حوزه کې، ښوونځي اصالح کیږي، بیارغول کیږي، او بیا 

جوړیږي. د دغه ګڼ شمېر روانو پروژو لکه د هنر ایاالت د Narducci ښوونیز 
مرکز یا په Hope لېسه کې تشدیدي کار په اړه د ال ډېرو مالوماتو ترالسه کولو لپاره، د 

پروواېډنس د پالزمېنې د زیربنا د اصالح پالن وګورئ. دا د پروژو ګڼ شمېر وړاندیزونه 
او پراخه توضیحات لري چې زموږ زده کونکو لپاره روښانه راتلونکی جوړ کړي.

بېرته ښوونځي ته راستنېدو په اړه مالومات
که چېرې تاسو د نوي تعلیمي کال په اړه پوښتنې لرئ، موږ تاسو تر پوښښ الندې 

راولو! د والدېنو د مشورتي شورا )PAC( د ویډیو لیدلو لپاره او د پروواېډېنس 
ښوونځېو د نویو مالوماتو پوښښ الندې راوستلو او د 2022-23 کال تکراري 

پوښتنو لپاره دلته کلیک کړئ. تاسو همداراز کوالې شئ چې زموږ ښوونځي ته د 
بېرته راستنېدو پاڼه وګورئ ترڅو د مهمو موضوعاتو لکه د زده کونکو د خواړو، د 
حاضرۍ د مالتړ، د ښوونځي د خوندیتوب پالنونو، او نورو ډېرو موضوعاتو په اړه 

 مهمې سرچینې پیدا کړئ.

له وخت څخه وړاندې رخصتۍ ورځې
د PPSD ټولنې د ټولو غړو لپاره مهمه یادونه: 2022-23 تعلیمي کال به اته ورځې 

ولري چې ټول ښوونځي به په کې د ښوونکو د مسلکي پرمختګ لپاره له وخت څخه 
-2ساعته وړاندې رخصت ولري. دا نېټې په الندې ډول دي:

چهار شنبه، 21 سپتمبر، 2022	 

چهار شنبه، 19 اکتوبر، 2022	 

چهار شنبه، 16 نومبر، 2022	 

چهار شنبه، 14 ډسمبر، 2022	 

چهار شنبه، 25 جنوری، 2023	 

چهار شنبه، 8 فبروری، 2023	 

چهار شنبه، 15 مارچ، 2023	 

چهار شنبه، 17 می، 2023	 

کورنۍ به د کال په اوږدو کې د دغه له وخت څخه -2ساعته وړاندې رخصتۍ ورځو 
په اړه خبرتیاوې ترالسه کړي. تاسو بشپړه اکاډمیکه کلیزه دلته پیدا کوالې شئ. 

د تعلیمي حوزې تازه خبرونه

د پهلوانۍ اونۍ
د ښوونځي له پېل څخه سمدستي وړاندې، د Hope لېسې د پهلوانۍ ټیم، د 

 Beat the Streets New England پروواېډېنس د پولیسو اداره، او
سره یو ځاې شول ترڅو په Hope کې د پهلوانۍ یو وړیا، یو اونیز کمپ 

ترسره کړي. دغه اونۍ د رئیس لخوا لیدنې او د 70 ګډون کونکو پهلوانانو 
لپاره د پخلي جشن سره پاې ته ورسېده. 

د زده کونکو لمانځل  

یو تود هر کلی
د Vartan Gregorian لومړني ښوونځي زده کونکو د دوشنبې په ورځ 

د ښوونځي لومړنۍ ورځ یوه ډېره په زړه پورې ورځ درلوده، د براون 
پوهنتون د ورزشکاره زده کونکو له تود هرکلي څخه مننه! تاسو هر یوه 

څخه مننه چې دغه ځوانو زده کونکو سره مو د کال په سم پېلولو کې د 
مرستې لپاره خپل وخت ورکړ.

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

هغه ته بېرته ستنېډل
دا په Harry Kizirian لومړني ښوونځي کې زده کونکو لپاره کار ته د بېرته 
ستنېدو لپاره یوه صحیح ورځ وه! زده کونکو د کال د صحیح پیل لپاره د ورځې 
په اوږدو کې په حساب، یو بل سره همکارۍ، او نورو زده کونکو او کارکونکو 

سره پیژندګلوی باندې کار وکړ.

په یو سبک کې بېرته راستنېدل
دا د Gilbert Stuart منځني ښوونځي زده کونکو لپاره د سرې غالې 

سبک وو، د Black Sororities او Fraternities کارکونکو او وګړو 
څخه چې ودانۍ ته د دننه کېدو پرمهال د زده کونکو خوشحالولو لپاره راټول 
شوي وو، مننه. له تاسو هر یوه څخه چې دا ورځ یي زموږ زده کونکو لپاره 

په یاد پاتې کېدونکې لومړنۍ ورځې بدلولو لپاره خپل وخت ورکړ، مننه!

د کارکونکو تمرکز

مایکل لمانټیا
د CTE رسنۍ د هنرونو ښوونکی

)PCTA( موقعیت: د پروواېډېنس مسلکي او تخنیکي اکاډمي

په PPSD شامل شوي په: 2012

د رسنۍ د هنرونو د ښوونکي په توګه هره ورځ څنګه وي؟

په PCTA کې زموږ په نمونه ایی ورځ کې موږ د پیل لپاره نظري کار ترسره کوو چې 
د ګرافیک ډیزاین له اصطالح پیژندنې څخه نیولې تر داخلي کارونو پورې چې تجهیزات 

څنګه کار کوي، خوندیتوب او هر څه تر پوښښ الندې راولي. زموږ زده کونکي همداراز 
د خپل Adobe تصدیق ترالسه کولو لپاره له روزنیزو ماډیولو سره خورا ډېر کوښښ 
او مطالعه کوي چې هغوې د سافټ ویر د کارولو په اړه ژورې زده کړې ترسره کوي. 
د ورځې دویمه نیمایي برخه هغه وخت دی کله چې موږ هغه څه چې هغوې زده کړي 

دي په عملي تجربې تطبیق کړو. نو له همدې امله، کله چې تاسو زموږ په البراتوار کې 
وګرځئ تاسو ښایي زموږ ماشومان 

وګورئ چې په کمپیوټر کې ډیزایننګ 
کوي، زیر پیراني د تودوخې پواسطه 
پریس کوي، او خپل ډیزاېنونه ژوند 
ته راوړي. موږ د ټلویزون سټوډیو 

او داسې فضا هم لرو چېرې چې زده 
کونکي پوډکاسټونه تولید او خپل تولیدات 

په ژوندۍ بڼه خپروي. دا دېره ښه ده 
چې هغوې وګورو چې په پاڼې باندې یوه نظریه ولیکي او بیا یي ډیجیټل نړۍ ته راوړي یا 

خپل خالقیت په زیر پیراني کې وړاندې کړي! 

له کله راهیسې چې تاسو په PCTA کې دغه پروګرام څنګه وده کړې ده؟

کله چې ما خپل مسلک په ښوونه او روزنه کې پېل کړ، د ټولنیزو رسنېو پلیټ فارمونه 
لکه یوټیوب کارول کیده، مګر دومره بانفوذه نه وو لکه اوس چې دي. اوس موږ مشهوره 

ډیجیټل کسان لرو او ډیجیټل رسنۍ وده کوي او په چټکۍ سره بدلون مومي. زموږ د صنعت 
تجهیزات خورا ډېر ارزانه شوي دي، نو دا ښه ده چې موږ د هغو تجهیزاتو د پېرودلو لپاره 
بودجه او سرچینې لرو چې زموږ په صنعت کې زموږ د زده کونکو لپاره کارول کیږي تر 
څو د هغوې کارول زده کړي. د دې لیدل چې هغوې زموږ غوره ټکنالوژي کاروي او په 
ټولګي کې د دندو او پروژو بشپړولو په اړه خوښ دي د نه منلو وړ ده. له همدې امله موږ 
خپلو زده کونکو ته وایو – هغه څه چې تاسو په ټولګي کې د Adobe Photoshop په 
کارولو سره ډیزاین کړي دي، دغه کار دی! دیته ګرافیک ډیزاینر ویل کیږي او تاسو ته د 
هغه لپاره پېسې ادا کیږي! هغوې ښایي باور و نه کړي چې هغوې د هغه کار ترسره کولو 

پواسطه پېسې ترالسه کوالې شي چې هغوې ورسره لیوال دي.

تاسو دلته د خپل وخت پر مهال په څه باندې ډېر ویاړ کوئ؟

یو څو یي شتون لري! یو هغه مورد چې ذهن ته راځي دا دی چې په 2013 کې د 
ټلویزون ویډیو په تولید او په تېرو دوه کلونو کې د Skills USA سیالۍ کې زموږ د 
زده کونکو لخوا د طالیي مډال ګټل دي. د دې لیدل په ریښتیا سره ډېر په زړه پورې 

دي یا زده کونکي د خپلو ملګرو پر وړاندې د خپلې ټکنالوژۍ په ډګر کې په ملي کچه 
سیالي کوي. هغوې په حقیقت کې پدې اوړي کې له اتالنتا څخه راستانه شوي دي چېرې 

چې هغوې په هېواد کې د ایالت د ټولو ګټونکو پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي دي!

دا هم ښه ده چې کوم مهارتونه چې زده کونکي 
دلته زده کوي هغه ریښتونې نړۍ کې تفسیر شي. 
د بېلګې په توګه، موږ یو زده کونکی درلود چې 

زموږ د پروګرام له الرې یي په یوې کار زده 
کړې کې کار کاوه چې په اوړي کې د ګرافیک 

ډیزاینر په توګه استخدام کیدو سره یي پاې ته 
ورساوه. دا یوه ستره خبره ده!

تاسو څه غواړئ چې خلک دې ستاسو د دندې په اړه په څه باندې ډېر پوه شي؟

موږ یوه بشپړه چاپخانه یو او دا زموږ زده کونکو ته له پېرودونکو سره د کار کولو 
او د ریښتونې نړۍ د ډول ډول دندو د تولیدولو تجربه ورکوي. موږ زیر پیراني ګان، 
بینرونه، مالوماتي پاڼې، پوسټرونه، تاسو یي نوم ووایاست، دلته په PCTA جوړولی 

شو. زموږ د ګرافیک پروګرام د کالج کریډیټونه هم وړاندې کوي! له فراغت څخه 
وروسته، زده کونکي کوالې شي چې په Digital Media Production کې په 

Multi- ،NEIT’s Graphics په خپلو اړونده اسنادو کې 5 کرېډیټونه او په NEIT
Media او Web Design Program کې دوه ټولګي ترالسه کړي. 

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

سږکال، زده کونکو لپاره د کار زده کړې د ډېرو فرصتونو برابرول. موږ دغه غوره 
پروګرام لرو چېرې چې زده کونکي کوالې شي بهر والړ شي او د ریښتونې نړۍ تجربه 
ترالسه کړي او هغې لپاره ورته پېسې ادا شي. موږ ټول د هغه د لوړ شمېر برابرولو ته 
سترګې په الر یو ترڅو خپل زده کونکي د دندې په الر برابر کړو. زما په آند دا یو ډیر 

ارزښت لرونکی امتیاز دی ځکه چې زموږ ماشومان فارغیږي او د خپل راتلونکي پړاو په 
لټه کې وي ځکه چې د کار زده کړې دغه فرصتونه د زده کړې دا ډول تجربه وړاندې کوي 

او نه یواځې دا چې زده کونکي یوې دندې ته معرفي کوالې شي، مګر په یوې رشتې کې 
یي داسې یو مسلک ته معرفي کوي چې هغوې یي لیوال وي! 

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

"موږ دغه غوره پروګرام لرو چېرې چې زده کونکي 
کوالې شي بهر والړ شي او د ریښتونې نړۍ تجربه 

ترالسه کړي او د هغې لپاره پېسې ترالسه کړي. موږ ټول 
د هغه د لوړ شمېر برابرولو ته سترګې په الر یو ترڅو 

خپل زده کونکي د دندې په الر برابر کړو." 

د Carl G. Lauro لومړنی ښوونځی

د پروواېډېنس عامه ښوونځېو کې مساوات

بېرته په اوبو کې
دا چې اوس د Classical لېسې تعلیمي کال پېل شوی دی، د کښتۍ چلونکو ټیم بېرته 

اوبو راستون شوی دی او د بل بریالي کال لپاره چمتو دی. دغه پروګرام چې اوس په خپل 
شپږم کال کې دي، هر زده کونکي ته په خپل 12 غړي لرونکي ټیم کې ښه راغالست 
وایي. روزونکي کریسټوفر اوکونل د باور او دوه اړخیز درناوي پر بنسټ د ټیم فضا 

جوړولو ته ژمن دی. د Classical د کښتنۍ چلونکي ټیم او سږ کال د زده کونکو لخوا 
په اوبو کې د ژوند د مهارتونو او ارزښتناکه تجربې د ترالسه کولو د څرنګوالي په اړه 

ځانګړې ویډیو کتلو لپاره دلته کلیک کړئ.

د CLASSICAL جوړونه
په پروواېډېنس کې ښوونځي د بیارغاونې د ډېرو اړینو پروژو له الرې 

عصري کیږي. پدې اونۍ کې په Classical لیسې کې د څو کلنې پروژې د 
لومړي پړاو بشپړیدل د یوې پټۍ په پرې کولو سره په یوې نوې "څرخېدونکې 

فضا" کې ولمانځل شو چېرې چې زده کونکي کوالې شي له ځنډ څخه 
پرته زده کړې ته دوام ورکړي، پداسې حال کې چې نوي ټولګي، د رسنۍ 

البراتوارونه، او دفترونه په ښوونځي کې جوړ شوي دي. په PPSD کې د 
 روانو ودانیزو پروژو په اړه ال ډېر مالومات دلته ترالسه کړئ: 

https://express.adobe.com/page/FYBdXmuZKx2iF/

د بیګ ډالۍ ورکول
سږکال، د راډ ټاپو د Neighborhood روغتیایي پالناو د ټولنې یو 

شمېر شریکان یو ځل سره یو ځاې شول ترڅو په ټول ایالت کې زده کونکو 
باندې په څو ځایونو کې نوي براڼد بیګونه وویشي. که چیري تاسو د تېرې 
اونۍ د پاې ورځو کې کومه پېښه له السه ورکړې وي، اندېښنه مه کوئ. 

ښوونځېو ته نور بیګونه برابر شوي دي، نو د خپل ښوونځي دفتر سره 
وګورئ ترڅو وګورئ چې آیا تاسو کوم یو ترالسه کوالې شئ که نه.

د تعلیمي حوزې شاوخوا کې

ښوونځي ته د بېرته راستنېدو پېښې
د ټولنې او درناوي کلتور رامنځته کول پداسې ډول سره د تعلیمي حوزې 
د جوړولو کیلي ده چې زموږ زده کونکي یي مستحق دي. له همدې امله 

تېره اونۍ، د ټولې تعلیمي حوزې کارکونکو له ټولو تمځایونو څخه والړل 
ترڅو ښوونځي ته د راستنیدو لپاره زده کونکو او کورنېو ته په سبک کې 

ښه راغالست ووایي! پدغه جشنونو کې ټوپ وهونکي کورونه، ژوندۍ 
موسیقي، د آیسکریم الرۍ، د اور وژنې الرۍ او ډیر نور شامل وو. 

بریالیتوب لپاره چمتو کیدل
د ټولې تعلیمي حوزې ښوونکي او کارکونکي، لکه له PCTA څخه پورته 

ډله، د ښوونځي له پېل څخه وړاندې څو اونۍ مصرف کړې ترڅو زده 
کونکي د اګسټ په 29 بېرته ښوونځي ته راستنېدو لپاره چمتو کړي. پدې 

کې سلګونه ساعته مسلکي پرمختګ او د ښوونځي پېل لپاره د ټولګېو چمتو 
کول شامل وو. ستاسو د ټولو له هلو ځلو څخه مننه!

خپلې کلیزې په نښه کړئ!
 د کارګر ورځ )ښوونځي رخصت دی(  	

دوشنبه، سپټمبر 5، 2022
 د لومړنېو ټاکنو ورځ 	

 )ښوونځي رخصت دی( 
سه شنبه، سپټمبر 13، 2022

 د اسپانوي میراث میاشت 	
سپټمبر 15 – اکټوبر 15

 2-ساعته له وخت څخه وړاندې رخصت 	
چهارشنبه، سپټمبر 21، 2022

ROSH HASHANAH )ښوونځي رخصت دی(  	
سپټمبر 26 او 27، 2022
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