
ت قا لعال ا

حًبا مر بنا طال نا ظفو مو ر خبا أل ا

ملسؤول ا ملرشف  ا كن  ُر
مرحبًا مجتمع مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة، ويسعدنا أن نقدم لكم اإلصدار الثاين من النرشة اإلخبارية نصف األسبوعية، ويف حال فاتتكم أي إصدارات 

من هذه النرشة اإلخبارية فيمكنكم إيجادها بعدة لغات هنا عىل موقع الويب الخاص باملقاطعة. يتمثل هدفنا يف أن نقدم لكم تحديثات متسقة عن أخبار 

مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة، واحتفال الطالب بنجاهم، وتعريفكم ببعض أعضاء فريق عملنا الرائع، وإعالمكم باالجتامعات واألحداث القادمة.

مل ميض سوى أسابيع قليلة من شهر أبريل، وقد مر شهر بالفعل! ورمبا قد تكونوا سمعتم، فقد ترشفت األسبوع املايض بقيام الحاكم/ مايك واملفوض/ إنفانت 

غرين بتعييني لشغل منصب املرشف املسؤول الدائم. يرجى العلم أن طالبنا سيكونوا هم األولوية األوىل عند اتخاذي لكل قرار، وستكون "خطة عمل 

التحول" التي وضعها مجتمعنا مبثابة نجُم الشامل بالنسبة يل حيث نعمل مًعا لتحويل "بروفيدنس" إىل وجهة للتعليم. 

بصفتي مديرًا سابًقا ومساعد مدير هنا يف مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة، فإنني أعلم حتمية أن يكون لدينا اتصال قوي ثنايئ االتجاه بني مكتبنا املركزي 

ومدارسنا، وهذا يتطلب جهًدا جامعيًا ملساعدة طالبنا عىل تحقيق النجاح! لذا كانت مهمتي -خالل األسابيع العديدة املاضية- هي أن أزور شخصيًا كل 

مدرسة للتحدث مع الطالب واملوظفني ومديري املدارس ملعرفة كيف ميكننا دعم بعضنا بصورة أفضل. وأشجع أي شخص يقرأ هذه النرشة اإلخبارية عىل 

املشاركة يف تلك املحادثة من خالل التواصل عىل عنوان الربيد اإللكرتوين: communications@ppsd.org. أراءكم مهمًة لنا، وستظل دامئًا موضع تقدير يف 

مكتبي!

منظمة  يف  لحيوي  ا لطب  ا بقة  مسا

) )هوسا بأمريكا  لصحية  ا ملهن  ا طالب 
تألقت فرق الطب الحيوي مبجمع خوانيتا سانشيز التعليمي من 

الصف التاسع يف مؤمتر قيادة هوسا بوالية رود آيالند حيث تنافسوا 

ضد 150 فريًقا من بوالية رود آيالند. ونعرب عن تهانينا لجميع طالبنا 

املشاركني وتحية كبري للفريق الذي احتل املركز الثالث. 

منظمة هوسا هي منظمة عاملية يقودها الطالب، وهي منظمة معرتف 

بها لدى وزارة التعليم األمريكية ووزارة الصحة والخدمات اإلنسانية 

والعديد من الوكاالت الفيدرالية والوالئية. وتكمن رسالتهم يف متكني 

هوسا- املهنيني الصحيني املستقبليني ليصبحوا قادة يف مجتمع الصحة 

العاملي، من خالل التعليم والتعاون وثقلهم بالخربات.

FUTURE CHEFS برنامج 

أقيمت مسابقة طهاة املستقبل العارشة من سوديكسو يوم السبت املوافق 

02 أبريل يف أكادميية بروفيدنس املهنية والفنية!  وقد قدم املتسابقون الذين 

وصلوا للمرحلة النهائية يف الصف الخامس إبداعاتهم إىل الحكام ومن بينهم 

عضو مجلس إدارة املدرسة/ تاي ريل ستيفنز، ورئيس عمليات مقاطعة مدرسة 

بروفيدنس العامة/ سلفادور بيلريانو، والشيف/ ديريك واغرن من نيك يف 

برودواي.

ونعرب عن تهانينا للفائز بطاهي املستقبل، وهو جنايا الذي يظهر يف الصورة 

أعاله من مدرسة فيزي سرتيت االبتدائية! 

ب لطال با ل  حتفا ال ا
يفعل طالبنا املجتهدون واملوهوبون أشياء مذهلة كل يوم! إليك القليل من األمثلة فقط.

لب  طا و  أ  ، ظف مو و  أ  ، لية فعا و  أ  ، مج نا بر يك  لد ن  كا ا  ذ إ  ! لكلمة ا نرش  يد  نر و  ، طعة ملقا ا ء  نحا أ جميع  يف  عظيمة  ء  شيا أ ث  تحد

.c o m m u n i c a t i o n s @ p p s d . o r g ين  و لكرت إل ا يد  لرب ا عرب  سلتنا  ا مر جى  ير  ، عليها ء  لضو ا تسليط  د  تو هشة  مد قصة  يه  لد
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كيف تصفني وظيفتِك لصديق ال يعرف الكثري عن التعليم؟

استهل حديثي بتوضيح أننا نتمتع جميًعا بالقدرة عىل التعلم، والبعض منا يفعل ذلك بطريقة مختلفة، ويتمثل 

عميل يف مساعدة الطالب يف إيجاد أفضل السبل للتعلم من خاللها. وحاليًا أعمل مع فصل تعليمي خاص مكون 

من 11 طالبًا يف السنة الثانية يف ماونت بليزانت، وأقدم الدعم لـ 11 طالبًا إضافيًا خارج هذا الفصل. وتختلف 

مجموعة االحتياجات لدى الطالب ومنها اإلعاقات الذهنية والتوحد والشلل الدماغي، لذا فإن وظيفتي هي تلبية 

احتياجاتهم وتحفيزهم وإظهار التعاطف معهم.

 

ما الجزء األفضل يف وظيفتِك؟

طاليب! هم مصدر فخري وفرحي. فالروابط التي أبنيها معهم ليست رائعة عىل املستوى الشخيص فحسب، بل 

لها نتائج حقيقية يف الفصل الدرايس. وقد كنت أدرس التعلم العاطفي االجتامعي عىل مدار السنوات العديدة 

املاضية، وميكنني أن أخربك متاًما أن بناء العالقات وقضاء الوقت لالستامع إىل الطالب ميهد الطريق لكل يشء 

آخر، ولدي قدًرا قلياًل جًدا من االضطرابات يف الفصل الدرايس اآلن، واألطفال الذين كانوا يعانون قد أصبحوا اآلن 

يحققون التقدم واالزدهار. 

ما التحدي الذي تغلبِت عليه أنِت أو أحد طالبِك هذا العام؟

عندما التقيت يف العام املايض بهذه املجموعة من األطفال، كان التحدي األكرب يتمثل يف احتياجاتهم االجتامعية 

العاطفية وبناء العالقات بعد تركهم املدرسة لفرتة طويلة بسبب كوفيد. ولكنهم اآلن يهتمون ببعضهم البعض 

بشكل أفضل. وقد حقق بعض الطالب قفزات حقيقية يف مجال الصحة العاطفية واالجتامعية، وهذا يُساعد 

الطالب اآلخرين أيًضا. وهم يسألون عن أصدقائهم إذا فاتهم يوًما دراسيًا، ويدعمون بعضهم يف إنجاز عملهم.

فة لصحا ا يف  مة  لعا ا نس  فيد و بر سة  ر مد منطقة  يف  ر  ظهو  : ة ّر سا ر  خبا أ

 نادي إعادة التدوير باملدرسة: "الحفاظ عىل البيئة بقطعة طعام واحدة يف كل مرة"	 

مجلة بروفيدنس، 04 أبريل 2022   

حصول مدرسة دابات االبتدائية عىل تجديد بقيمة 21 مليون دوالر هذا الصيف  	 

مجلة بروفيدنس، 01 أبريل 2022   

يتوجه طالب بروفيدنس بخطابات ارتداء الكاممات إىل القائم بأعامل املرشف املسؤول  • 

أخبار إن يب يس 10، 1 أبريل 2022   

سعى مدارس بروفيدنس العامة للحصول عىل آراء أولياء األمور حول استخدام الكاممات   • 

تيليموندو, 30 مارس 2022   

فوز طالبة يف مدرسة بروفيدنس الثانوية مبسابقة شعر عىل مستوى الوالية  • 

باتش، 31 مارس 2022    

! بك صة  لخا ا ت  ميا لتقو ا د  حّد
لتقرير  ا قات  بطا

ز د ر ا و ي  سكا يف  ت  نرُش

2 0 2 2 يل  بر أ  1 4  ، لخميس ا

لعظيمة ا لجمعة  ا
2 0 2 2 يل  بر أ  1 5  ، لجمعة  ا

سة ر مد جد  تو  ال 

لربيع  ا  عطلة 
2 0 2 2 يل  بر أ  2 2  -  2 0 2 2 يل  بر أ  1 8 

ملدرسة ا رة  إدا مجلس  اجتامع 
 2 0 2 2 يل  بر أ  2 7  ، ء بعا ر أل  ا

ًء مسا  0 6 : 3 0 

نس فيد و بر  ، لث لثا ا بق  لطا ا  ، ستمنسرت و ع  ر شا  7 9 7

ظفني ملو ا عىل  ء  لضو ا تسليط 

كاثرين جونزاليس، ماجستري يف الرتبية
متدرب يف مركز شريلوك لإلعاقات يف كلية رود آيالند

مستشار مايل شخيص للتعليم الخاص

تعمل يف: مدرسة ماونت بليزانت الثانوية 

التحقت مبقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة يف: 2012 

تعرف عىل األشخاص العظامء الذين يعملون مع طالبنا كل يوم!

يز  ر أ نت  مو فيري  خا  .  د
املرشف املسؤول

14 أبريل 2022

بط  ا و لر فا  . حي فر و ي  فخر ر  مصد هم   . . . يب  طال
ى  ملستو ا عىل  ئعة  ا ر ليست  معهم  بنيها  أ لتي  ا

يف  حقيقية  ئج  نتا لها  بل   ، فحسب لشخيص  ا
. يس ا ر لد ا لفصل  ا

طعة ملقا با ت  لتطورا ا آخر 
باملدرسة لكاممات  ا ء  رتدا ا سياسة 

أصبحت الكاممات اآلن اختيارية للطالب واملوظفني يف مدارس بروفيدنس، وقد تم التوصل إىل هذا القرار بعد 

محادثة مكثفة مع وزارة الصحة واإلدارة التعليمية بوالية رود آيالند، وفحص شامل ملعدالت حاالت كوفيد عرب 

املقاطعة. وعىل مدار األسابيع العديدة املاضية كان مثّة ما متوسطه أقل من عرش حاالت إيجابية ألكرث من 20000 

طالب مصابًا بفريوس كوفيد يوميًا عرب املقاطعة،

يرجى العلم بأن الكاممات ليست سوى طريقة واحدة من اسرتاتيجية املقاطعة للتعامل مع فريوس كوفيد. 

وستستمر املقاطعة يف توفري عيادات تلقي اللقاح املجانية واالختبارات املجانية وزيادة التهوية والتدابري الصحية 

وزيادة الرعاية الصحية يف املدارس. وقد تعود بعض املدارس أو جميعها إىل ارتداء الكاممات وذلك يف حال وجود 

ارتفاًعا يف عدد الحاالت، ولن يكون مثّة أي تسامح نحو أي تعليقات سلبية بخصوص اختيار الشخص الرتداء 

الكاممة.

يُرجى النقر هنا للحصول عىل اإلرشادات الكاملة بشأن ارتداء الكاممات التي تم اإلعالن عنها يف 06 أبريل.

أبريل زة  إجا
سيعود جميع الطالب واملوظفني من إجازة أبريل يوم 

االثنني املوفق 25 أبريل. ولن يكون هناك عودة متقطعة من 

االسرتاحة مثلام كان متبًعا يف اإلجازات املدرسية السابقة. متتد 

عطلة أبريل من 18 إىل 22 أبريل،

وتعكس العودة الطبيعية من عطلة أبريل انخفاًضا يف حاالت 

كوفيد19- يف جميع أنحاء املقاطعة، وستضمن الحد األدىن من 

التوقف لالستعدادات السنوية الختبار نظام التقييم الشامل 

 .)RICAS( بوالية رود آيالند

كوفيد ر  ختبا ا
ستقدم املقاطعة لجميع الطالب واملوظفني مجموعة مكونة من اختبارين مجانيني لكوفيد19- يف املنزل قبل 

اإلجازة املدرسية، وسوف تُوزّع االختبارات يف املنزل عىل الطالب وأولياء األمور يف 13 و 14 أبريل. وينبغي عىل 

العائالت اتباع التعليامت املدرجة يف كل مربع إلجراء اختبار يف املنزل يف اليوم السابق لعودة الطالب )الطالب( 

إىل املدرسة من اإلجازة، كام يجب عىل الطالب ممن ثبتت إصابتهم االنعزال ملدة خمسة أيام، وينبغي عىل أولياء 

األمور واألوصياء إبالغ مدرسة أطفالهم بهذه املعلومات. كام سيتم كذلك اختبار جميع الطالب ممن لديهم مناذج 

املوافقة عند عودتهم إىل املدرسة يوم االثنني املوافق 25 أبريل.

ل  األطفا رياض  قبل  ما  مرحلة  برنامج 

آيالند رود  بوالية 
تم فتح برنامج يانصيب مرحلة ما قبل رياض األطفال بوالية رود 

آيالند 2022 - 2023. يوفر برنامج مرحلة ما قبل رياض األطفال 

بوالية رود آيالند تعلياًم مجانيًا وعايل الجودة ملرحلة ما قبل رياض 

األطفال لألطفال املؤهلني بعمر 4 سنوات يف جميع أنحاء والية 

رود آيالند. ميكنك إيجاد املزيد من املعلومات حول كيفية التقديم 

http://www3.ride.ri.gov/pklottery :عىل املوقع اإللكرتوين

لشباب  ا وظائف 
باب التقدم لفرص عمل للشباب  يف قسم املتنزهات 

http:// :والرتفيه يف املدينة مفتوح اآلن ← تعرّف عىل املزيد

pvdsummerjobs.com

 )PVDFEST ( دي  يف  يب  مهرجان 
يستضيف مهرجان يب يف دي مرحلة شبابية لفناين األداء الشباب يف 

مهرجان هذا العام! الطلبات متاحة! لتقديم الطلبات مينكم زيارة 

./https://pvdfest.com/perform :املوقع اإللكرتوين

 SKILLSUSA مؤسسة 
تهانينا لكل من شارك يف بطوالت الوالية 2022 مبؤسسة SkillsUSA هذا العام! 

فقد حصل طالب مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة عىل 18 ميدالية ذهبية يف 

مسابقات مثل اإلنتاج التلفزيوين، والخطاب املُعد، والصفائح املعدنية، وفنون 

الطهي، وغريها. وقد أقيمت مسابقات املهارات لديهم يف الفرتة من 04 مارس إىل 

30 مارس مع الطالب الذين يتنافسون ضد مدارس رود آيالند األخرى، وسيلتحق 

الفائزون بامليدالية الذهبية باملسابقة الوطنية يف أتالنتا.

الصورة اليرسى: عىل اليسار ُيوجد فريتز هيتمولر، طالب أكادميية بروفيدنس املهنية 

والفنية، والحائز عىل امليدالية الفضية؛ واملعلم ديفيد سانتوس، ونعومي فيليكس مونانيس، 

الفائزين بامليدالية الذهبية يف املحركات الصناعية وأجهزة التحكم. 

الصورة اليمنى: يف الوسط ُيوجد ملفني كوك أوريانا، طالب أكادميية بروفيدنس املهنية 

والفنية، الحائز عىل امليدالية الذهبية يف الطهي مع مدريب الطهي/ كريستا تافت 

وجوهاندري رودريغيز.

لكلمة ا نرش 

EARLY CHILDHOOD PROGRAM


