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

په زده کړو کې د وروستیو تغیراتو له جملې څخه چې د فدرال، ایالت، او ناحیو په پالیسو باندې به لوی تاثیر ولري، په زده کړو کې 
مساوات دی. خو مساوات څه شی دي؟ د برابرۍ سره ېې توپیر څه شی دی؟ ایا دواړه کوالی شي چې په همغږې توګه په زده کړه کې 
شتون ولري؟ زموږ د زده کوونکو لپاره څه معنا لري؟ په عموم کې، کله چې یو ګروپ په برابرۍ تمرکز کوي، هدف ېې دا وي چې 

ټول باید د یو ډول حقوقو، فرصتونو، موادو، لوازمو او سرچینو نه برخمن واوسي )Minnow, 2021(. په هر صورت، کله چې موږ 
یوازې په مساواتو تمرکز کوو، موږ یوازې د زده کوونکو ځانګړې اړتیاوې په نظر کې نه نیسو. 

یو مساوي چلند ممکن د هغه زده کونکي لپاره مناسب نه و یچې متفاوتې اړتیاوې لري، هیواد ته نوي راغلي وي، څو ژبي زده کونکي 
او/یا مهاجر وي. دا چلند شاید په کافي اندازه د هغو زده کوونکو څخه په کافي ډول مالتړ ونه کړي چې د بې کورۍ، فقر، روغتیایي 
پاملرنې، د دماغي روغتیا له ستونزو، کورني بحرانونو او لوږې له ستونزو سره الس او ګریوان وي )OECD, 2008(. نو، حتی 
که یو ښوونځی یا ناحیه ټولو زده کونکو ته مساوي سرچینې او فرصتونه چمتو کړي، ځینې زده کونکي ممکن الهم ستونزې ولري. 

.)NSHSS,2021( له همدې امله په برابرۍ او مساواتو تمرکز خورا مهم دی

ښوونځي او ولسوالۍ چې په مساواتو هم تمرکز کوي، ژمن دي چې زده کونکو ته داسې سرچینې چمتو کړي چې د دوۍ انفرادي اړتیاوې پوره کړي. هغه ښوونځي چې برابرۍ 
ته لومړیتوب ورکوي، دوې د ښوونځي ډیټا په ښه توګه تحلیل کړې او د زده کونکو په انفرادي اړتیاو باندې پوهیږي. که څه هم چې ستونزمنه ده، د دې ښوونځیو کارمندان 

عقالني او ستراتیژیکې پریکړې کوي او د زده کونکو د انفرادي اړتیاو پراساس د سرچینو چمتو کولو لپاره کار کوي، تر څو د دوې د خاصو ستونزو په هواري او ښه والي کې 
.)Gooden et al., 2021; Catapano, 2016( له دوې سره مرسته وکړي

په برابرۍ باندې تمرکز کوالی شي چې د ښوونځي ټولنو ته ډیر ګټور تمام شي. د مساواتو او اړونده دفتر څخه زموږ د وروستې خبرتیا لوستلو لپاره دلته کلیک وکړئ ترڅو پوه 
شئ چې څنګه مساوات د آزموینې په نمرو، د زده کونکو په فزیکي او ټولنیز - احساساتي روغتیا، او د ښوونځي په کلتور باندې تاثیر کوي.

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

دا ښه خبر دی: PPSD په مطبوعاتو کې
 د پروویډنس عامه ښوونځي ولسوالۍ د کار نندارتون د 77 دندو لپاره ګومارنې کوي 

 WJAR، د سپتمبر په 27

 د پیټس جالین ملز د پروویډنس ښوونځي څخه لیدنه کوي، د زده کونکو سره د زده کړې د اهمیت په اړه خبرې کوي. 
ABC6، د سپتمبر 21

 په دنده کې: د پروویډنس ښوونځی په مختلفو پوستونو کې استخدام کوي 
WPRI، د سپتمبر 12

 د پروایډنس مدیر د ښوونیز کال لپاره مهم اهداف تعیین کړل. 
WPRI، د سپتمبر 8

مدیر ډاکټرجاوییر مونټانیز، د ښوونځې په لومړې ورځ زده 
کوونکو ته ښه راغالست وایي.

اړیکې

خبرونهزمونږ کارکوونکيزمونږ زده کوونکيښه راغالست

د مدیر پیغام
د 2022 کال د سپتمبر 30

د پرووایډنس 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 حوزی په ویب پاڼه کښي هغه په څو ژبو باندي ومومئ.

کله چې زه د زده کوونکو، کورنیو، ښوونکو او د ټولنې له غړو سره د پروواېډېنس عامه ښوونځي د بدلون د 
پالن په اړه خبرې کوم، زه هڅه کوم چې دوې ته د دې یادونه وکړم ناحېې ته د څو لسیزو غفلت په ېوه دولتي 

مداخلې پای ته ورسید. او داسې کومه حلالره شتون نلري چې وکوالی شي په عاجله توګه د ښوونځي هغه ډول 
سیستم رامنځته کړي چې زموږ زده کوونکي ېې وړ دي. اوسني ځای ته راتګ مو وخت ونیو او هغه خای ده 

چې موږ غواړو والړ شو هم وخت نیسي. 

موږ باید د کوچني پرمختګ وروسته کوچني پرمختګونه راټول کړو، او ډیر ژر به موږ بیرته وګورو او وبه وینو 
چې موږ څومره لرې راغلي یو. یواځې په دې تېرو څو اوونیو کې موږ خپل مختلف پرمختګونه راټول کړي دي. 
شاید دا پرمختګونه په یواځیتوب سره کوچني ښکاره شي، خو دوې به په راتلونکو کلونو باندې ستر اغېز ولري. 

د بیلګې په توګه، زموږ د بشري منابعو غوره ټیم په PCTA کې د دندې د یوې نندارې کوربه توب وکړ او په یوه ورځ کې یې وکوالی شو چې نږدې 80 کسان د بدیل 
ښوونکو ، مامورانو، او د ښوونکو د معاونینو لپاره وګماري.

همدارنګه، د نویو سرپرستو ښوونکو د لومړې ناستې کوربه توب هم زه خوشاله کړم. د ټولو مختلفو درجو، ښوونځیو او شالیدونو څخه د ښوونکو دا متنوع ګروپ به د 
 Mount Pleasant کې مستحق دي. په دې اوونې کې موږ د PPSD دې ډاډ ترالسه کولو کې کلیدي رول ولوبوي چې زموږ ښوونکي هغه غږ لري چې دوی یې په
لېسه کې د زده کوونکو او د هغو د کورنیو لپاره د حوزې د خوړو دویم زیرمتون هم پرانیست. تازه او باثباته خواړو ته د السرسي برابرول به د خوړو د خوندیتوب سره 

تړلی فشار کم کړي، نو زده کونکي کولی شي ښوونځي ته ښه تغذیه او زده کړې تهه تیار واوسي. 

آیا د دې پرمختګونو نه به ېې کوم یو PPSD د بدلون المل شي؟ ښکاره ده چې نه. مګر دا نور ډیر مهم ګامونه دي چې د وخت په تیریدو سره به یو لوې توپیر رامینځته کړي.

د ټولنې په همکارنو غږ
د ټولنې همکارانو د پام وړ! د پروواېډېنس عامه ښوونځی په ټولنیزو سازمانونو غږ 
کوي چې د ناحېې د ډیزاین، پالن، همغږۍ او د موثرو او مفیدو پروګرامونو، چې د 

PPSD’s له اهدافو نه مالتړ کوي، په ترسره کولو کې د همکارې لپاره خپل مدارک 
موږ ته راواستوي. آیا ستاسو ګروپ ځینې خدمات لکه، علمي مالتړ، د کالج او وظیفې 

ترننګ، رواني روغتیا او ټولینز/عاطفي خدمات یا تفریحي فعالیتونه وړاندې کوي؟ 
د دې لینک په تعقیبولو سره به نور معلومات ترالسه کړئ چې تاسو څنګه کولی شئ 

زموږ د زده کونکو مالتړ لپاره د PPSD سره ملګرتیا وکړئ. پروپوزل باید د نومبر 
د 3 مې نیټې د ماسپښن له 1 بجې وړاندې ثبت شي. مننه!

د بېړنیو اړیکو یادونه
د پروویډنس عامه ښوونځي ژمن دي چې په ښوونځي کې د هر بیړني حالت پرمهال په 
کورنیو ته خبر ورکوي. دا اوړی، ناحېې د بیړنیو اړیکو یو پروتوکول جوړ کړی دی 
)د ښوونځي د خوندیتوب په پاڼه کې په انګلیسي او اسپانوي د السرسي وړ دی( چې د 
بیړني حالت په صورت کې د کورنیو، زده کونکو، او کارمندانو ترمنځ د توقعاتو ګډ 
سیټ رامینځته کړي، ترڅو هر ښکیل کس په بیړني حالت کې خبر واوسي او خپلې 

دندې په ال موثره توګه ترسره کړي. ټولې کورنۍ باید دا معلومات د اګست په وروستیو 
کې د Kinvo پیغام له الرې د ښوونځي له پیل څخه دمخه د دې اوونې د یادونې د 

پیغام سره یوځای ترالسه کړي. هغو والدینو چې دا پیغامونه یې ندي ترالسه کړي باید 
د خپل ماشوم د ښوونځي له مرکزي دفتر سره په اړیکه کې شي.

د مسلکي پرمختګ لپاره میاشتنۍ ګوښه کول
دا یوه دوستانه یادونه ده چې ټول ښوونځي به د ښوونکو د مسلکي ودې لپاره د اکتوبر 

د 19 نېټې د چهارشنبې په ورځ دوه ساعته دمخه رخصت شي. د منځني ښوونځي 
کورنۍ باید د دې یادونه وکړي چې دا به د منځني ښوونځیو د منظمې رخصتۍ سره 

توپیر ولري. منځني ښوونځي به د اکتوبر په 19 په 12:40 بجو رخصت شي او 
بسونو ته به اجازه ورکړي چې نورو ښوونځیو ته چې هغوې به هم وختي رخصتیږي 

په وخت ورسیږي. کورنې باید په یاد ولري چې د سیمې لوبو د مرکزونو مهال ویش 
دویم ځلي چک کړي ځکه چې ځیني به ېې د کارکوونکو له امله د ماسپښن تر 3 بجو 

پورې ونه پرانستل شي. 

د ګلینبریج سړک د پُل بندول
د سپتمبر په 30 د جمعې په ورځ د شپې په 9 بجو پیل کیږي او RIDOT به د 

ګلینبریج سړک پُل به د اکتوبر تر 7 ام تاریخ د جمعې تر ورځې پورې وتړي. دا 
ممکن په الندې ښوونځیو کې د کورنیو او کارمندانو په تګ راتګ اغیزه وکړي:

د Anthony Carnevale لومړنی ښوونځي 	

د DelSesto منځنی ښوونځي 	

د Frank D. Spaziano لومړنی ښوونځي 	

George J. West لومړنی ښوونځي 	

د Mount Pleasant لېسه 	

د Pleasant View لومړنی ښوونځي 	

دا بروشرد انحرافي مسیرونو د تړلو اړوند معلومات وړاندې کوي. دا بروشر په دې 
کې د Kinvo متن پیغام له الرې په اغیزمنو ښوونځیو کې ټولو کورنیو ته لیږل شوی، 

او هارډ کاپي ېې په ښوونځیو کې هم شتون لري.

د RIPTA یادونې
 Rhode Island Public د عالي لیسې کورنیو، یو یادونه چې تاسو کولی شئ د
 )Transit Authority )RIPTA بس سړکونو خدماتو د هر ډول خنډونو په اړه 

 .https://www.ripta.com/alerts/.په الندې پتې توضیحات ترالسه کړئ 
 RIPTA د عالي لیسې کورنۍ اوس کوالی شي چې د الندې فورم په ډ  کولو سره د 

 نه د WAVE کارتونو غوښتنه هم وکړي. که تاسو دمخه فورمه ډکه کړې وي، 
نو تاسو اړتیا نلرئ چې بیا ېې ډکه کړئ.

د تعلیمي حوزې تازه خبرونه

د کتابونو بس
د کتابونو بسلوډ تیره اونۍ د ویبسټر ایلیمینټري څخه لیدنه وکړه. دوې هر زده 
کوونکي ته یو وړیا کتاب ورکړ او په عین وخت کې ېې د ماشومانو ترمنځ د 

کیسه ویلو شوق هم پراخ کړ. د کتابونو لیکوال او انځورګر یو څه وخت له زده 
کوونکو سره تېر کړ او هغوی یې د کیسولوستلو او ویلو ته وهڅول. 

د زده کونکو لمانځل

د HIJINKS خولۍ ورځ
زده کوونکو تېره اونې د خولۍ په ورځ په کیزیرین ابتدائیه ښوونځي کې 

خپل د ښوونځي روحیه ښه وښوده! په لسګونو تنو په کې برخه اخیستې وه 
او خپل سټایل ېې د مختلفو  ډولو خولیو په اغوستولو سره وښود چې دا د 

ابتدائي ښوونځي د مالي مرستې یوه برخه وه. 

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

د پرانیستې شانداره محفل
د 2022 کال د ښوونځي په پرانست غونډه کې د فوګارټي دېرې کورنې بهر ته 
راوتلي دي تر څو د ښوونکو او کارکوونکو سره وګوري. زده کوونکي خوښ 

وو چې کورنې خپلو ټولګیو ته راولي او هغه فعالیتونه ورته وښیي چې دوې 
ورباندې کار کوي. د فوګارټي د نوې کورنې د ګډون له مسؤولینو نه ځانګړې 

مننه چې د داسې عالي شپې په پالنولو کې ېې مرسته وکړه. 

د سپورت نه  ډک د اوونې پای
دا د مرکزي لیسې لپاره د سپورت نه  ډک د اوونې پای وو. د نجونو ټینس، 
د هلکانو او نجونو فوټبال، فوټبال، او آنالین سپورتونو ټولو د دې اونې په 

پای کې سیالې وکړې. خزاني سپورتونه د نایتس لپاره عالي پیل ته رسیدلي 
دی او موږ نشو کوالی په تمه شو چې د هغوې پاتې موسم څنګه پای ته 

رسیږي! 

د کارکوونکو ځانګړي مشخصات

ډونا مارکاسیو
د پنځم ټولګي ښوونکې

کې موقعیت لري: په ساکټ سټریټ کې د لیلیان فینسټین ابتدائیه

په PPSD کې شامل شوي: 2003

پنځم کال کوالی شي چې د زده کوونکو لپاره یو حیاتي کال واوسي. منځني ښوونځي د 
دوې د آماده کولو لپاره ستاسو تګالده څه ده؟

زه هره ورځ خپلو ماشومانو ته وایم چې تاسو باید په خپله زده کړه کې فعاله برخه واخلئ. 
زه نشم کولی دوی منځني ښوونځي، لیسې، یا کالج ته تعقیب کړم. نو تاسو کوشش وکړي 

چې د هغوې سره مرسته وکړئ تر څو د خپل مالتړي واوسي. د ښوونکي په توګه ستاسو 
ماموریت دا دی چې ډاډ ترالسه کړئ چې دوی ټول خپلې سوېې ته رسي ترڅو دوی د شپږم 

ټولګي لپاره چمتو واوسي. نو تاسو باید د ښوونځي اهمیت په هغوې کې رامنځته کړئ. آیا 
ځینې ورځې دا سخت وی؟ یقیناً. مګر ارزښت ېې لري. شاید زه ونشم کوالی چې نړې 

بدله کړم، مګر څه که زه وکوالی شم چې یو ماشوم داسې وروزم چې رابهر شي او دا کار 
ترسره کړي؟ نو په همدې دلیل موږ هغه کار ترسره کوو چې هره ورځ ېې ترسره کوو.

دا به څنګه ښکاریږي چې تاسو کلونه وروسته هغه زده کوونکي سره مخ شئ چې 
مرسته مو ورسره کړې ده؟

یوه ورځ ما د کتابتون غوښتنلیکونه 
تسلیمول چې زما یو زده کوونکی، ګادوین، 
زما شا ته وو. زه شاته راوګرځیدم او هغې 
وپوښتل، ’زه دې په یاد یم؟’ هغې هغه مهال 

په URI کې ګډون کاوهاو وې ویل چې 
هغې د مطالعې ارزښت نه دی هیر کړی.

زه همدارنګه له یوې ځوانې میرمنې په پلورنځي کې مخ شوم او هغې رانه وپوښتل، ’زه دې 
په یاد یم؟’  هغې د دې په اړه خبرې وکړې چې څنګه کار کوي او ښوونځي ته ځي او څنګه 
یې ال په یاد ده چې ما ورته ویلی وو چې هغه کولی شي د بدو شیانو هغه جریان مات کړي 

چې په یو وخت کې یې په ژوند کې تیریدل. همدارنګه ما د پنځم ټولګي یوه زده کوونکې 
درلوده چې په URI کې د درملو په یو پروګرام کې ېې کار کاوه او زه ېې په فیسبوک کې 

پیدا کړی وم. هغوې یوه الره پیدا کوي چې بېرته تاسو ته راشي. کله چې تاسو ورځ تر 
ورځې پکې داخل واوسئ، نوتاسو نه پوهیږی چې تاسو تاثیر پریباسئ. دا هغه وخت دی کله 

چې دوی بیرته راشي یا تاسو په یو ډول ومومئ. دا هغه وخت دی چې تاسو پوهیږئ چې 
دوی تاسو ته غوږ نیولی وو او غواړئ چې تاسو د دوئ بریا له دوئ سره ولمانځئ.  

تاسو په دې وروستیو کې د کال د ملي ژوند بدلوونکي جایزه لپاره نومول شوي 
یاست. څنګه مو احساس کړه؟

د حیرانتیا خبره وه! زه ډېر حیران شوم کله چې خبر شوم چې یو چا خپل وخت زما 
نومولو ته ورکړی او داخلیدو د لیکلو فکر ېې کړی دی.  تاسو دا دنده د شاته وهلو لپاره 

نه ترسره کوئ. تاسو دا ځکه کوئ چې دا ستاسو ښوونځی او ټولنه یو ښه مقام ته بیایي. دا 

ښه ده چې وګورو چې خلک هغو شیانو ته توجه کوي چې ښوونکي ېې زموږ په ولسوالې 
کې په غوره بڼه ترسره کوي. تاسو د کالج نه د تدریس لپاره آماده نه ېی راوتلي. تاسو 

ېې ویني او زده کوئ ېې، نو ما ځان مطمئین کړ چې زه به د هر یوه نه، چې د کلونو په 
اوږدو کې ورسره مخ کیږم، مننه کوم. ما د دوې ټوله امله زده کړه او رشد وکړ.

په ښوونځي کې ستاسو کار د ټولګي له سطحې څخه بهر ځي. نور په کومو شیانو کې 
دخیل یاست؟

زه داسې ښکارم چې د هر څېز نه به ېې لږ، لږ ترسره کوم. یو څه موده وړاندې موږ 
د باسکتبال روزنکی نه درلود نو مو ټیم هم نشو درلودای. ما مخکې د باسکتبال روزنه 

نه ورکړې مګر ما یو څه مالتر ترالسه کړ او ورباندې پوه شوم. نو دا تیر کال موږ 
اتلولي وګټله! موږ یو د باغ کلپ لرو چې زه ېې په مخته وړلو کې مرسته کوم نو 

ماشومان بیرون طبیعت ته وځي او نوي شیان ګوری او د دوامداره خوړو د درلودلو 
په اړه فکر کوي. ما همدا ډول سالنامه یو ځای کیښوده چې ماته هرکال کیلې راوړي، 
خو د ماشومانو د مخونو لیدو سره مینه لرم 
کله چې دوی ورقې اړوي ترڅو ټول هغه 

یادښتونه بیرته وګوري چې ثبت شوي دي. 
زه هڅه کوم چې د ښوونځي په هره برنامه 
کې مرسته او ګډون وکړم.  زه همدارنګه 
د خوندیتوب د ګزمې مشري هم په غاړه 
لرم چیرته چې زموږ د پنځم ټولګي زده 
کوونکي د پروایډنس پولیسو لخوا قسم اخلي. دا ګزمې زموږ د ځوانو زده کونکو د 

خوندیتوب سره مرسته کوي. دوې 15 دقیقې مخکې ښوونځي ته راځي او د ننوتلو او 
وتلو پرمهال په خپلو پوستو کې د SHARK چلند رامنځته کوي.

تاسو سږکال څه ته سترګې په الر یاست؟

زه لیواله یم چې د پنځم ټولګي زده کوونکي په یوې اوږدې موده کې د لومړي ځل 
لپاره یو ساحوي سفر ته یوسم! د زده کړې لپاره دلته ډېر شیان شتون لري چې د درسې 

ټولګي نه بهر ترسره کیدای شي چې ماشومانو د کرونا پرمهال له السه ورکړي دي. 
کله چې ما دوی ته د ښوونځي په لومړۍ ورځ د دې په اړه وویل، دوی ډیر خوشحاله 

شول. او دا ما حیرانوي. موږ د راجر ویلیمز ژوبڼ ته ځو، کیټل حوض ته او موږ هڅه 
کوو چې Save the Bay ته هم والړ شو. موږ به څنکه پوه شو چې موږ سمندري 

بیولوجیست په مخ کې نه لرو بې له دې چې موږ دا عالقه ځوانه کړو؟ دا عالقه ممکن 
دوی د منځني او عالي ښوونځي له الرې ولیږدوي ، نو زه انتظار نشم کولی! 

په زړه پورې خلک وپیژنئ څوک چې کار کوي
هره ورخ زموږ له زده کوونکو سره!

"شاید زه ونشم کولای چې نړې بدله کړم، مګر څه که زه 
وکولای شم چې یو ماشوم داسې وروزم چې رابهر شي 
او دا کار ترسره کړي؟ نو په همدې دلیل موږ هغه کار 

ترسره کوو چې هره ورې ځې ترسره کوو."

د Mount Pleasant Food Pantry د مزي پریکول

د پروواېډېنس عامه ښوونځېو کې مساوات 

د حاضرۍ اهمیت
د ځوان ووډز ایلیمینټري زده کونکو تیره اونۍ د نیو انګلینډ پیټریټس کارنر بیک جیلین ملز 
څخه لیدنه وکړه ، د پیټریټس چیرلیډرز او پیټ دی پیټریټ سره! جیلین د زده کوونکو سره 

په بریالیتوب کې د حاضرۍ په اهمیت باندې خبرې وکړې او ډیرو زده کوونکي حتی د 
مایکروفون مخ ته والړل او له جیلین څخه ېې خپلې پوښتنې مطرح کړې. 

د سرپرستو ښوونکو کابینه
په دې اونې کې د نویو سرپرستو ښوونکو د کابینې لومړنې ناسته ترسره 

شوه. د مختلفو ښوونځیو، ټولګیو، مضامینو او شالیدونو ښوونکي به د مدیر 
ډاکټر جاویر مونټانیز سره هره میاشت ګوري تر ځو د دې ډاډ ترالسه کړي 

چې د دوئ غږ اوریدل کیږي او په پرویډینس ښوونځیو کې ورته درناوی 
کیږي. کابینه د هغولسګونو کاندیدانو نه ټاکل شوې چې د PPSD ښوونکو 

لخوا وړاندیز شوي وو. د هر یوه نه مو مننه چې یو همکار مو کاندید کړ او د 
هغو ښوونکو نه مننه چې په کابینه کې خدمت کوي!

په PCTA کې د کالج نندارتون
تیره اونۍ، 74 کالجونه او پوهنتونونه د پروویډنس کیریر او تخنیکي اکاډمۍ ته 

راغلل ترڅو په PCTA، کالسیک، او مرکزي عالي لیسې کې د 11 او 12 ټولګي 
زده کونکو ته فرصت ورکړي چې هغه څه وپلټي چې هره اداره یې د فراغت 

وروسته وړاندیز کوي. دا لومړی کال و چې PCTA د غونډې لپاره د کالسیکال او 
سنترال سره همکاري وکړه.

"وختي پیلول، تاسو یو ګام مخکې یاست؛ تیاری واقعیا مهم دی,” د مرکزي لیسې یو 
زده کوونکي انجیلیکا وویل. "دلته د مختلف کالجونو درلودل واقعیا ښه دي ځکه چې 

خلک کولی شي د هغه څه په اړه لیست جوړ کړي چې د دوی پام ځانته رااړوي.”

ډینیل، د کالسیک عالي ښوونځي یو منځني زده کوونکی، وویل چې د کالج میلې 
ته راتلل د هغه لپاره خورا ګټور و. “زه د منځنۍ دورې زده کوونکی یم نو دا زما 

لپاره یو ښه پیل دی. زه د انجینرۍ سره عالقه لرم، نو ما یو څو بروشورنه را 
اوچت کړل او ومې کوالی شو وګورم چې مختلف ځایونه څه وړاندیز کوي”

د PCTA مشرانو ویونا او یازمین وویل: "موخه زما په مخ کې ده. "د دې پرځای 
چې د بریښنالیک له الرې له دوی سره اړیکه ونیسئ ، تاسو به له دوې نه مخامخ 

سوالونه وکړئ. دا یو ښه فرصت چې پوه شم هغوې کوم ډول سکالرشیپونه د 
وړاندیز لپاره لري، او که کریډیټ به زموږ لپاره ولیږل شي، ځکه چې موږ د کالج 
په کچه ځینې کورسونه اخلو. موږ دواړه د شیریني هنرونو سره عالقه لرو، نو موږ 

غواړو چې وکوالی شو چې دیوې قوي برنامې سره ښوونځي ته الړ شو.”

د تعلیمي حوزې شاوخوا کې

د دندې یو نندراتون په ښه توګه ترسره شو
د PPSD د بشري سرچینو له ټیم نه مننه چې د دندې د یوې داسې خورا 

لوېې او بریالۍ غونډې کوربه توب ېې وکړ چې حوزې په کلونو کې ولیدله. 
ټیم دا اونې غونډې ته په لسګونو غوښتونکو ته PCTAپه سمیه ییز کور کې 
ښه راغالست ووایه چیرته چې کاندیدان سره انترویو ترسره شوه او د حتی د 
ځینو ډېرو اړینو پوستونو لپاره د ګومارنه هم وشوه. یوازې په یوه ورځ کې، 

دوی 77 نوماندان د سرپرستو ښوونکو، د ښوونکو مرستیاالنو، او مامورانو د 
پوستونو لپاره وګمارل. ډېر ښه، هر یو!

د ریزرویر ایو ابتدائیه ښوونځي کې د کتاب مرسته
د ریزرویر ایو ابتدائیه ښوونځي زده کونکو تیره اونۍ نوي کتابونه ترالسه 

کړل. د آمازون او Reading is Fundamental د مرستې نه مننه. 
زده کونکي د ټولو هغه کتابونو په اړه ډیر خوښ وو چې مرسته شوي وو، 

او صبر نشي کوالی تر څو د هغوې ټولو په لوستلو باندې پیل وکړي! د 
آمازون او Reading is Fundamental د سخاوتمندې نه  ډېره زیاته 

مننه.

خپلې کلیزې په نښه کړئ!
 یوم کیپور )ښوونځی رخصت دی(  

چهارشنبه، د اکتوبر 5، 2022
 د ځایي خلکو ورځ  

 )ښوونځی رخصت دی(
 دوشنبه، د اکتوبر 10، 2022

 د PTU کتاب ډالۍ کولو برنامه 
 شنبه، اکتوبر 15، 2022

 2-ساعته له وخت څخه وړاندې رخصت 
چهارشنبه، سپټمبر 19، 2022

اکتوبر د ښوونخي مینو
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