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بقلم د. نكوليكا أوني، رئيس حقوق اإلنصاف واالنتماء 

يُعد اإلنصاف في التعليم أحد أحدث االتجاهات في التعليم التي ستستمر في التأثير بشكل كبير على السياسات الفيدرالية والتابعة للوالية 
والمقاطعة. لكن ما المقصود باإلنصاف؟ كيف تختلف عن المساواة؟  هل يمكن أن يتواجد كالهما بتناغم في التعليم؟ ماذا يعني هذا لطالبنا؟ 

بصفة عامة، عندما تركز المجموعات على المساواة، يكون الهدف هو ضمان أن يتمتع كل فرد بنفس الحقوق والفرص والمواد واإلمدادات و / 
أو الموارد )مينرو؛ عام 2021(. ومع ذلك، في التعليم، عندما نركز فقط على المساواة، فإننا ال نتعامل دائًما مع االحتياجات المحددة للطالب. 

قد ال يكون النهج المتكافئ مناسبًا للطالب الذي قد يكون قادًرا بشكل مختلف، وجديًدا في البلد، ومتعلًما متعدد اللغات و / أو الجئًا. وقد 
ال يكون هذا النهج كافيًا لدعم الطالب الذين يعانون من التشرد، والفقر، وسوء الرعاية الصحية أو انعدامها، وتحديات الصحة العقلية، 
واألزمات العائلية، و/أو الجوع )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2008(. لذلك، حتى إذا كانت المدرسة أو المقاطعة توفر موارد 

وفرًصا متساوية لجميع الطالب، فقد يظل بعض الطالب يعانون. هذا هو السبب في أن التركيز على اإلنصاف وكذلك المساواة أمر بالغ 
األهمية )الجمعية الوطنية لعلماء المدارس الثانوية، 2021(.

المدارس والمقاطعات التي تركز أيًضا على اإلنصاف، ملتزمة بتزويد الطالب بالموارد التي تناسب احتياجاتهم الفردية. المدارس التي 
تعطي األولوية للعدالة قد حللت بيانات مدرستها بدقة وفهمت االحتياجات الفردية لطالبها. على الرغم من صعوبة ذلك، يتخذ الموظفون في هذه المدارس قرارات واعية واستراتيجية 

ويعملون على توفير الموارد بناء على احتياجات الطالب الفردية لمساعدتهم على التغلب على تحدياتهم المحددة والتفوق )جودن وآخرون، 2021؛ كاتابانو، 2016(.

يمكن أن يكون للتركيز على اإلنصاف مردود كبير للمجتمعات المدرسية. انقر هنا لقراءة أحدث نشراتنا من مكتب اإلنصاف واالنتماء لمعرفة كيفية تأثير اإلنصاف على نتائج 
االختبارات، والصحة الجسدية واالجتماعية والعاطفية للطالب، وثقافة المدرسة.

د. نكوليكا أوني
رئيس حقوق اإلنصاف واالنتماء

أخبار ساّرة: مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة )PPSD( في الصحافة
 المعرض الوظيفي لمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة يمأل 77 فرصة عمل،• 

محطة WJAR، 27 سبتمبر

 يزور باتس جالين ميلز مدرسة بروفيدنس ويتحدث إلى الطالب حول أهمية التعليم • 
محطة ABC6، 21 سبتمبر

 في الوظيفة: مدارس بروفيدنس توظف في مناصب مختلفة • 
WPRI، 12 سبتمبر

 يضع مشرف بروفيدنس أهم األهداف للعام الدراسي • 
WPRI، 8 سبتمبر

د. خافيير مونتانيز، المشرف، يحيي الطالب في أول 
يوم دراسي

عالقاتنا

األخبارموظفوناطالبنامرحبًا

ُركن المشرف
30 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.

عندما أتحدث مع الطالب والعائالت والمعلمين وأفراد المجتمع حول خطة عمل التحول الخاصة بنا لمدارس 
بروفيدنس العامة، أحاول تذكيرهم بأن المقاطعة قد عانت عدة عقود من اإلهمال حتى انتهى األمر بتدخل الدولة. 
وال يوجد حل واحد سيُنشئ على الفور النظام المدرسي الذي نعرف أن طالبنا يستحقونه، فقد استغرق األمر وقتًا 

للوصول إلى ما نحن عليه، وسيستغرق األمر وقتًا للوصول إلى ما نتطلع إليه. 

حيث يجب علينا إجراء تحسينات صغيرة تلو تحسينات صغيرة أيًضا، وسرعان ما سننظر إلى الوراء ونرى 
إلى أي مدى وصلنا. لقد أنجزنا في األسابيع القليلة الماضية وحدها العديد من تلك التحسينات، وقد تبدو تحسينات 

صغيرة بمفردها إال إنها سيكون لها تأثير كبير لسنوات قادمة. فمثالً، استضاف فريق الموارد البشرية المتميز لدينا 
معرًضا للوظائف في أكاديمية بروفيدنس المهنية والتقنية، واستطاع بدوره توظيف ما يقرب من 80 شخًصا في يوم 

واحد في مناصب المعلمين البديلين والموظفين ومساعدي المعلمين.

كما سيطر علّي سعادة شديدة الستضافة االجتماع األول لمجلس المعلمي الذي عقدة مشرفنا الجديد. وستلعب هذه المجموعة المتنوعة من المعلمين من جميع مستويات 
الصفوف والمدارس والخلفيات المختلفة دوًرا رئيًسا في التأكد من تمتع معلمينا بالصوت والمكانة التي يستحقونها في مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة. كما افتتحنا هذا 

األسبوع أيًضا مخزن الطعام الثاني في المقاطعة للطالب وعائالتهم في مدرسة ماونت بليزانت الثانوية. وسيؤدي إتاحة الوصول إلى األطعمة الطازجة والمنتجات التي ال 
تتأثر بالتخزين إلى تخفيف الضغط المرتبط بانعدام األمن الغذائي، وذلك حتى يتمكن الطالب من الحضور إلى المدرسة وينعموا بتغذية جيدة وعلى استعداد للتعلم. 

هل ستكتمل أي من هذه التحسينات في مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة من تلقاء نفسها؟ بالطبع ال؛ ولكنها عدة خطوات أكثر أهمية لألمام سوف تتراكم إلحداث فرق كبير 
بمرور الوقت.

دعوة شركاء المجتمع
عناية السادة شركاء المجتمع، نُعير انتباهكم بأن مدارس بروفيدنس العامة تدعو المنظمات 

المجتمعية لتقديم مؤهالتها للشراكة مع المقاطعة في تصميم برامج فعالة عالية الجودة 
وتخطيطها وتنسيقها وإقامتها تُدعم أهداف مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة. فهل تقدم 

مجموعتكم خدمات مثل الدعم األكاديمي، والتدريب الجامعي والمهني، والصحة العقلية 
والخدمات االجتماعية / العاطفية أو األنشطة الترفيهية؟ اكتشف المزيد حول كيفية الشراكة 

 مع مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة لدعم طالبنا من خالل الدخول على هذا الرابط. 
تُقّدم المقترحات بحلول 3 نوفمبر الساعة 1 ظهًرا. شكًرا لكم!

التذكير باإلبالغ في حالة الطوارئ
تلتزم مدارس بروفيدنس العامة بإبقاء العائالت على اطالع في حالة حدوث حالة طوارئ 
في المدرسة. وقد أنشأت المقاطعة هذا الصيف بروتوكول إبالغ في حالة الطوارئ )ُمتاح 
على صفحة سالمة المدرسة باللغتين اإلنجليزية و اإلسبانية( إلنشاء مجموعة مشتركة من 
التوقعات بين العائالت والطالب والموظفين في حالة الطوارئ، بحيث يُمكن لكل شخص 
معنيًا البقاء على اطالع، وأداء واجباته بكفاءة أكثر. وينبغي أن تكون جميع العائالت قد 
تلقت هذه المعلومات عبر رسالة نصية من تطبيق "كينفو" في أواخر أغسطس قبل بدء 
المدرسة، إلى جانب رسالة تذكير هذا األسبوع. ويجب على أي ولي أمر لم يتلق هذه 

الرسائل االتصال بالمكتب الرئيس في مدرسة التي يتواجد به طفله.

االنصراف المبكر الشهري من أجل التطوير المهني
هذا تذكير غير رسمي منا بأن جميع المدارس ستحصل على انصراف مبكر شهريًا مدته 

ساعتان يوم األربعاء الموافق 19 أكتوبر من أجل التطوير المهني للمعلمين. وينبغي 
إلى عائالت المدارس المتوسطة العلم أن هذا يختلف عن وقت االنصراف المعتاد يوم 
األربعاء لطالب المدارس المتوسطة. وسيتم انصراف المدارس المتوسطة 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 من الجداول الزمنية في مراكز الترفيه المحلية، حيث قد ال يفتح البعض 

حتى الساعة 3 مساًء بسبب التطوير المهني. 

إغالق جسر جلينبريدج أفينيو
ابتداًء من الساعة 9 مساًء يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر، ستُغلق هيئة النقل العام في 
رود آيالند جسر جلينبريدج أفينيو حتى الجمعة الموافق 7 أكتوبر. وقد يؤثر ذلك على 

تنقالت العائالت والموظفين في المدارس التالية:

مدرسة أنتوني كارنيفال االبتدائية 	

مدرسة ديلسيستو اإلعدادية 	

مدرسة فرانك د. سبازيانو االبتدائية 	

مدرسة جورج جيه ويست االبتدائية 	

مدرسة ماونت بليزانت الثانوية 	

مدرسة بليزانت فيو االبتدائية 	

تُقدم هذه نشرة اإلعالنية معلومات عن الطرق االلتفافية في المنطقة للتنقل خالل اإلغالق. 
تم إرسال هذه النشرة اإلعالمية إلى جميع العائالت في المدارس المعنية عبر رسالة 

نصية من تطبيق "كينفو" هذا األسبوع، وتتوفر نسخ ورقية في المدارس أيًضا.

رسائل تذكير هيئة النقل العام في رود آيالند
 عائالت المدارس الثانوية، هذا تذكير منا بأنه يمكنكم إيجاد تفاصيل حول أي انقطاع 
في الخدمة لخطوط حافالت هيئة النقل العام في رود آيالند على الموقع اإللكتروني 

/https://www.ripta.com/alerts. ويُمكن لعائالت المدارس الثانوية اآلن 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.

تحديثات المقاطعة

حافلة الكتب
أجرت حافلة الكتب زيارة إلى مدرسة ويبستر االبتدائية األسبوع الماضي. 

أعطوا كتابا مجانيا لكل طالب، مع نشر االهتمام برواية القصص لألطفال. قضى 
كاتب ورسام الكتب بعض الوقت مع الطالب، وجعلهم متحمسين للقراءة ورواية 

القصص. 

االحتفال بالطالب

هات داي هيجينكس
جعل الطالب روحهم المدرسية تبدو جيدة في يوم القبعة في مدرسة كيزيريان 

االبتدائية األسبوع الماضي! وشارك العشرات، مستعرضين أسلوبهم من خالل 
ارتداء جميع أنواع القبعات المختلفة للمدرسة كجزء من حملة لجمع التبرعات 

أقامتها المدرسة االبتدائية. 

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

المدرسة المفتوحة الرائعة
خرج الكثير من عائالت فوغارتي للقاء المعلمين والعاملين في المدرسة المفتوحة 

2022. كان الطالب متحمسين إلحضار أولياء أمورهم إلى فصولهم الدراسية 
واطالعهم على األنشطة التي كانوا يعملون عليها. شكر خاص لكراسي المشاركة 

العائلية الجديدة من فوغارتي للمساعدة في التخطيط لمثل هذه الليلة الرائعة. 

عطلة نهاية أسبوع مليئة بالرياضة
كانت عطلة نهاية أسبوع حافلة بالرياضة في المدرسة الثانوية المركزية. 

تنافست كل من تنس الفتيات وكرة القدم للبنين والبنات وكرة القدم والرياضات 
اإللكترونية في نهاية هذا األسبوع. بدأت رياضات الخريف بداية رائعة 

للفرسان، وال نطيق االنتظار لنرى كيف ستسير بقية موسمهم! 

تسليط الضوء على الموظفين

دونا ماركاكسيو
مدّرسة الصف الخامس

تعمل في: مدرسة ليليان فينشتاين االبتدائية في شارع ساكيت

التحقت بمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة في عام: 2003

يمكن أن يكون الصف الخامس عامًا محوريًا للطالب، ما أسلوبك المتبع في إعدادهم 
للمدرسة اإلعدادية؟

أقول ألوالدي كل يوم: عليكم أن تكونوا مشاركين نشيطين في تعليمكم، فال يمكنني 
اصطحابهم إلى المدرسة اإلعدادية أو الثانوية أو الكلية. لذلك حاول مساعدتهم ليستطيعوا 

الدفاع عن أنفسهم. مهمتك كمدرس هي التأكد من وصولهم جميعًا إلى المستوى الذي 
يظهرون فيه استعدادهم للصف السادس. لذلك عليِك أن تغرس فيهم أهمية المدرسة. هل 

األمر صعب في بعض األيام؟ قطعًا. لكن األمر يستحق ذلك. ال أملك تغيير العالم بنفسي، 
لكن ماذا لو تمكنت من حث طفل واحد على الذهاب إلى هناك حتى يمكنه تغييره؟ لهذا 

السبب نفعل ما نفعله كل يوم.

كيف كان الحال بعد سنوات عندما قابلت طالبًا ساعدتهم؟

ذات يوم كنت أودع تطبيقات المكتبة وكان ورائي طالب دّرست له من قبل، اسمه 
جودوين. استدرت وسألني، "هل تتذكريني؟" 
كان يدرس وقتها في جامعة رود آيالند وقال 

إنه لم ينس أبًدا أهمية القراءة.

كذلك، قابلت سيدة شابة في المتجر، 
وسألتني: هل تتذكريني؟ تحدثت عن كيفية 

عملها والذهاب إلى المدرسة وكيف تذكرت 
أنني أخبرتها أنها تستطيع تحطيم دائرة األشياء السيئة التي كانت تحدث في حياتها في 

وقت ما. ومن قبل، كان لدي طالبة سابقة في الصف الخامس وجدتني على الفيس بوك، 
وكانت تدرس برنامج الصيدلة في جامعة رود آيالند. لذلك، فطالبك يجدون طريقة للعودة 

إليك. عندما تمارس هذه المهنة يوًما بعد يوم، فال تدرك أنك تُحدث تأثيًرا، إذ إنه يظهر 
عندما يعودون إليك أو يجدونك بطريقة ما، عندها تعلم أنهم كانوا يستمعون ويريدونك أن 

تحتفل بنجاحهم معهم.  

تم ترشيحِك مؤخرًا لجائزة أفضل تغيير في الحياة على المستوى الوطني، بما شعرِت؟

كانت مفاجأة! شعرت بالذهول عندما اكتشفت أن شخًصا ما أخذ الوقت الكافي لترشيحي 
وصاغ الفكرة في مقالة.  أنِت ال تمارسين هذه المهمة من أجل كسب الرهان، أنِت تمارسين 
المهنة ألنها تجعل مدرستك ومجتمعك مكانًا أفضل. من الجيد أن ترى مالحظة الناس لتلك 

األشياء التي يقوم بها المعلمون في منطقتنا، ويذهبون إلى أبعد الحدود. فأنِت ال تخرجين من 
الكلية مستعدةً للتدريس، وإنما تخرجين لتراقبي وتتعلمي، لذلك حرصت دائًما على شكر كل 

من تفاعلت معهم على مر السنين، لقد تعلمت وطورت مهاراتي بفضلهم جميعًا.

عملِك في المدرسة يتجاوز الفصل الدراسي، ما األنشطة التي تشاركي فيه أيًضا؟

يبدو أنني أفعل القليل من كل شيء؛ منذ فترة لم يكن لدينا مدرب كرة سلة ولم يكن لدينا 
فريق، ولم أدرب كرة السلة من قبل، لكنني حصلت على بعض الدعم وفهمت األمر، وفي 
العام الماضي فزنا بالبطولة! لدينا حديقة نادي أساعد في إدارته، حيث يخرج األطفال في 

الطبيعة ويرون أشياء جديدة ويتعلمون كيفية الحصول على طعام مستدام. لقد جمعت كذلك 
الكتاب السنوي، الذي يدفعني لالندهاش كل عام، لكني أحب أن أرى وجوه األطفال عندما 

يقلبون الصفحات إللقاء نظرة على كل الذكريات التي تم التقاطها. أحاول حضور كل فعالية 
لدينا في المدرسة، وأساعدهم كذلك في إقامتها.  كذلك، أشارك في رئاسة دورية السالمة، 

حيث يؤدي طالب الصف الخامس اليمين ِمن قِبل شرطة بروفيدنس. يساعد هؤالء الحراس 
في سالمة طالبنا األصغر سنًا، حيث يصلون إلى المدرسة مبكًرا بـ 15 دقيقة ويطبقون 

سلوكيات السالمة في مركزهم أثناء الوصول وفي الفصل.

ما الذي تتطلعين إليه هذا العام؟

أتحمس ألخذ طالب الصف الخامس هؤالء 
في رحلة ميدانية ألول مرة منذ وقت طويل! 

ثّمة الكثير من أساليب التعلم التي يمكن 
القيام بها خارج الفصل الدراسي والتي 

افتقدها األطفال أثناء كوفيد. عندما أخبرتهم عن ذلك في اليوم األول من المدرسة، كانوا 
متحمسين للغاية، وهذا يجعلني متحمسة. سنذهب إلى حديقة حيوان روجر ويليامز، كيتل 

بوند ونحاول كذلك الذهاب إلى سيف ذا باي. كيف نعلم بوجود عالم األحياء البحرية التالي 
أمامنا إال إذا أثرنا هذا االهتمام لألطفال؟ قد يدفعهم هذا االهتمام إلى االستعداد لدخول 

المدرسة اإلعدادية والثانوية، لذلك ال يمكنني االنتظار! 

تعرف على األشخاص الرائعين الذين يعملون
مع طالبنا كل يوم!

"ال أملك تغيير العالم بنفسي، لكن ماذا لو تمكنت 
من حث طفل واحد على الذهاب إلى هناك حتى 
يمكنه تغييره؟ لهذا السبب نفعل ما نفعله كل يوم."

قص شريط مخزن الطعام بمدينة ماونت بليزانت

اإلنصاف في مدارس بروفيدنس العامة

أهمية الحضور
حصل الطالب في مدرسة يونغ وودز االبتدائية على زيارة من جالين ميلز من نيو إنجالند 

باتريوتس، األسبوع الماضي، جنبًا إلى جنب مع المشجعون الوطنيون وبات باتريوت! 
تحدثت جالين مع الطالب حول أهمية الحضور في النجاح، حتى أن العديد من الطالب 

تمكنوا من أخذ الميكروفون وطرح أسئلتهم على جالين. 

المجلس االستشاري للمعلم المشرف
شهد هذا األسبوع أول اجتماع للمجلس االستشاري للمعلم المشرف. سيجتمع 

المعلمون من المدارس المختلفة والمراحل الدراسية والمواد والخلفيات مع المعلم 
المشرف د/ خافيير مونتانيز كل شهر للتأكد من سماع أراءهم واحترامها في 

مدارس بروفيدنس. وتم اختيار المجلس من بين عشرات الترشيحات التي قدمها 
مدرسو مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة. شكًرا لكل من رشح زميال وكذلك 

المعلمين العاملين في المجلس!

معرض الكلية في أكاديمية بروفيدنس المهنية والفنية
في األسبوع الماضي، حضرت 74 كلية وجامعة إلى أكاديمية بروفيدنس المهنية 

والتقنية لمنح طالب الصفين الحادي عشر والثاني عشر في مدرسة أكاديمية 
بروفيدنس المهنية والتقنيةوالمدرسة الكالسيكية والمدرسة الثانوية المركزية 

الفرصة الستكشاف ما يجب أن تقدمه كل مؤسسة بمجرد تخرجهم. كانت هذه هي 
السنة األولى التي تعاونت فيها أكاديمية بروفيدنس المهنية والتقنية مع المدرسة 

الكالسيكية والمدرسة الثانوية المركزية في هذه الفعالية.

ذكرت أنجليكا الطالبة بالمدرسة الثانوية المركزية "البدء مبكًرا، تقدم خطوة لألمام؛ 
التحضير مهم حقًا". "وجود كليات مختلفة هنا أمر جيد حقًا ألن الناس يمكنهم إعداد 

قائمة بما لفت انتباههم."

ذكر دانيال، وهو طالب صغير في المدرسة الثانوية الكالسيكية، إن المجيء إلى 
معرض الكلية كان مفيًدا جًدا له. “أنا مبتدئ، لذا فهذه بداية جيدة لي. أنا مهتم 

بالهندسة، لذلك حصلت على عدًدا من المنشورات وتمكنت من رؤية ما تقدمه األماكن 
المختلفة".

ذكر فيفونا ويازين كبار مسؤولي أكاديمية بروفيدنس المهنية والتقنية "الفرصة أمامي 
مباشرة". "بدالً من التواصل معهم عبر البريد اإللكتروني، يمكنك أن تطرح عليهم 
أسئلة وجًها لوجه. إنها فرصة جيدة لمعرفة أنواع المنح الدراسية التي يتعين يجب 

تقديمها، وما إذا كان سيتم تحويل االعتمادات إلينا، نظًرا ألننا نأخذ بعض دورات على 
مستوى الكلية. كالنا مهتم بفنون المعجنات، لذلك نريد أن نكون قادرين على الذهاب 

إلى مدرسة لديها برنامج قوي."

حول المقاطعة

معرض للوظائف بشكل جيد
خالص التقدير والعرفان لفريق الموارد البشرية في مقاطعة مدرسة بروفيدنس 

العامة الستضافة أكبر وأنجح معرض للوظائف شهدته المقاطعة منذ سنوات! 
في هذا األسبوع، رحب الفريق بعشرات المتقدمين في فعالية في البيت الميداني 
ألكاديمية بروفيدنس المهنية والتقنية حيث أجريت مقابالت مع المرشحين وحتى 

في الداخل في نفس اليوم لشغل مناصب ذات احتياجات عالية. في يوم واحد فقط، 
وظفوا نحو 77 مرشًحا لشغل وظائف مثل المعلمين البدالء ومساعدي المعلمين 

والموظفين. عمل رائع، شكًرا للجميع!

احجز تبرًعا في مدرسة ريزرفوار أفينيو االبتدائية
حصل طالب مدرسة ريزرفوار أفينيو االبتدائية على الكثير من الكتب الجديدة 

األسبوع الماضي، وذلك بفضل تبرعات أمازون آند ريدينج إيز فاندمينتال. 
بدا الطالب متحمسين للغاية تجاه جميع الكتب التي تم التبرع بها، وال يمكنهم 
االنتظار لبدء قراءتها جميعًا! شكًرا جزياًل ألمازون آند ريدينج إيز فاندمينتال 

على كرمكم.

حّدد التقويمات الخاصة بك!
 عيد الغفران )دون مدرسة(  	

األربعاء 5 أكتوبر 2022
 يوم الشعوب األصلية )دون مدرسة( 	

اإلثنين 10 أكتوبر 2022

 فعالية هدية بي تي أو بوك  	
السبت 15 أكتوبر 2022

 فصل مبكر لساعتين 	
األربعاء 19 أكتوبر 2022

قائمة المدرسة لشهر أكتوبر
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