
عالقاتنا

األخبارموظفوناطالبنامرحبًا

ُركن المشرف المسؤول

JROTC مغامرات

خذ الميكروفون، مسابقة مطارحة شعرية 

مدرسة األمل الثانوية JROTC البرنامج 
كان اليوم الميداني في قاعدة الحرس 

الوطني الجوي في Quonset، يوم 
الخميس 14 أبريل. حصل الطالب من 
البرنامج على تجربة جوانب مختلفة من 

الجيش، وإيجاد فرص الختبار قوتهم، 
ومواجهة مخاوفهم، والمشاركة في أنشطة بناء الفريق. خالل النهار، سافر 

الطالب في مروحية بالك هوك، وصدوا جداًرا يبلغ ارتفاعه 40 قدًما، 
 وتعرفوا على فرص العمل! شاهد فيديو عن برنامج JROTC هنا:

https://youtu.be/6fj6KDwrQp4

قام أمناء مكتبات المدارس الثانوية في بروفيدنس ومكتبات المجتمع للعناية اإللهية 
باستضافة جمهور من أجل فعالية خذ الميكروفون، وهي مسابقة مطارحة شعرية 

للمراهقين، في مكتبة نايت التذكارية في بروفيدنس يوم األربعاء، 27 أبريل. شارك 
المعلمون والطالب شعرهم. أظهروا أن هناك قوة في الكلمات!

االحتفال بالطالب
يفعل طالبنا المجتهدون والموهوبون أشياء مذهلة كل يوم! إليك القليل من األمثلة.

تسليط الضوء على الموظفين

  Kyisha "Ms. Kyi" تهديدات
مدرس تطوير اللغة اإلنجليزية للصفين السابع والثامن

مدرس متعدد اللغات ودورة النجاح 101 الخاصة بالصف السادس
DelSesto Middle School :تقع في

التحقت بمقاطعة مدراس بروفيدنس العامة في: 1995

تحدث أشياء عظيمة في جميع أنحاء المقاطعة، ونريد نشر الكلمة! إذا كان لديك برنامج أو حدث أو إذا كان لديك برنامج، أو فعالية، أو موظف، أو طالب لديه 
.communications@ppsd.org قصة مدهشة تود تسليط الضوء عليها، يرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني
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كيف تصف وظيفتك لألشخاص الذين ال يعملون في مجال التعليم؟
عندما أجلس مع الناس ويسألونني عن تحديات كوني مدرًسا، أذكرهم أن هؤالء األطفال 

هم مجتمعي وهم مجتمعنا. لهذا السبب أحب ما أفعله وأحب أن أكون أمام الفصل كل يوم، 
حتى لو كانت هناك تحديات. أتذكر دائًما وأقول "لماذا"، أي طالبي. يمرون بأوقات عصيبة 

تماًما مثل البالغين 
ويحتاجون إلى قدوة 

وأشخاص يهتمون بهم 
في المدرسة. لذا حتى 
لو وصلت إلى طالب 
واحد فقط، فأنا أعلم 

أنني قمت بعملي.

ما الجزء األفضل في وظيفتِك؟
األطفال. إنه أمر مجز ألنني كنت في بعض المواقف التي يمر بها طالبي اآلن. أنا جزء من 

PPSD، وولدت وترعرعت فيها. أخبرتهم أنني هنا اليوم ألنني ثابرت في أشياء مماثلة 
ربما يمرون بها. يساعدنا ذلك في التحدث، ويمكنني توجيههم إلى األنشطة أو الموارد التي 
يحتاجون إليها. الشيء المفضل لدي أن أخبر الطالب هو أن التعليم هو المفتاح - بمجرد أن 

تحصل عليه، ال يمكن ألحد أن يأخذه منك.

ما الذي تتمنى أن يعرفه المزيد من الناس عن وظيفتك أو عن PPSD بشكل عام؟
أود أن أخبر الناس - ال تصدق كل ما تسمعه على التلفزيون. اذهب إلى المدارس وتعرف 

على األطفال. لدينا طالب رائعون ومعلمون رائعون في PPSD. السلبية حزينة جدا. أتمنى 
أن يفهم الناس في المجتمع شكل الحياة اليومية في المدارس ومدى كونه مجزيًا في الفصل 

الدراسي والمدرسة.

ما هي العقبة التي تغلب عليها طالبك هذا العام والتي تفتخر بها؟
أود أن أقول كيف يتواصلون مع بعضهم البعض. لقد كان تحديًا حقيقيًا بعد التعلم عن بعد 

واستخدام األقنعة. اآلن أراهم يشكلون مجموعات حيث يعملون معًا، ويلعبون معًا، ويتحدثون 
مع بعضهم البعض ويسعدون فقط، كونهم أطفااًل. وعندما يكونون في هذه العقلية، يمكنهم 

التواصل مع المعلمين بشكل أسهل ويمكننا التحدث عن شيء - وهذا مهم جًدا.

أخبار ساّرة: PPSD في الصحافة

حّدد التقويمات الخاصة بك!

 يوم التطوير المهني 	
األربعاء 11 مايو 2022

المجلس االستشاري ألولياء األمور  	
االثنين 16 مايو 2022 6:00 مساًء

 اجتماع مجلس إدارة المدرسة 	
األربعاء 18 مايو 2022 6:30 مساًء

 تعرف على األشخاص الرائعين الذين يعملون مع طالبنا 
كل يوم!

د/ خافيير مونتانيز
المشرف

تحديثات المديرية
التعلم الصيفي 

التسجيل في برنامج التعلم الصيفي في PPSD مفتوح! التعليم الصيفي مجاني 
لجميع طالب PPSD. هذا العام، سيضيف البرنامج الموسع عدة ساعات إضافية 
من التغطية كل يوم لطالب المرحلة االبتدائية. لمواصلة دعمها المتزايد للمتعلمين 
متعددي اللغات، رتبت PPSD أيًضا جميع دورات التعلم الصيفي 2022 لتكون 

متكاملة تماًما للطالب متعددي اللغات. الجديد أيًضا هذا العام، سيتمكن طالب 
المدارس الثانوية من الوصول إلى برامج التعليم المهني والتقني )CTE( أثناء التعلم 

الصيفي. سيشمل التعليم الصيفي مرة أخرى التعلم السريع للطالب باإلضافة إلى 
تقديم استرداد االئتمان. تتاح الفرص أيًضا لإلفطار والغداء مجانًا للطالب من جميع 

األعمار. تعلم المزيد عن تواريخ وأوقات وتفاصيل البرنامج هنا.

أسبوع تقدير المعلم
من الثاني إلى السادس من مايو هو أسبوع تقدير المعلم! احرص على تخصيص بعض 

الوقت لشكر معلمينا المتفانين والعمل الدؤوب وتقديرهم. كانت السنوات العديدة الماضية 
صعبة للغاية بالنسبة لنا جميعًا، لكن التدريس كان من أكثر المهن تضرًرا من الوباء. من 
خالل كل ذلك، يواصل مدرسونا في PPSD إشراك طالبنا ومساعدتهم على االزدهار. 

فيما يلي بعض االقتراحات حول الطرق التي يمكنك من خاللها إعالم المعلم بتقديره:
ارتدي اللون األحمر في يوم المعلم الوطني )3 مايو 2022( • 
اطلب من الطالب كتابة خطاب إلى معلم حالي أو سابق• 
إذا كان الطالب أصغر سنًا ، اطلب منه رسم صورة لمعلمه• 
تواصل مع معلم كان له تأثير على حياتك• 
تبرع بالكتب لمكتبة مدرسك• 
اكتشف الوجبة الخفيفة المفضلة لمعلمك وفاجئه بها• 
كن مبدًعا - ال توجد طريقة خاطئة إلظهار تقديرك!  • 

أحد أفضل الشخصيات في البالد
تهانينا لفريق العمل والطالب المجتهدين لدينا في المدرسة الثانوية الكالسيكية على 

 US اختيارهم مرة أخرى أحد أفضل المدارس الثانوية العامة في البالد من قبل
News and World Report! تم تصنيف Classical كأفضل مدرسة ثانوية 
عامة في رود آيالند وجاءت في المرتبة 91 من بين ما يقرب 18000 مدرسة في 

جميع أنحاء البالد. استندت التصنيفات إلى هذه المقاييس: االستعداد للكلية، واتساع نطاق 
المناهج الجامعية، وأداء تقييم الوالية، وكفاءة تقييم الوالية، وكفاءة القراءة والرياضيات، 

وأداء القراءة والرياضيات، وأداء الطالب المحرومين، ومعدالت التخرج. 

عودة صحية إلى المدرسة
تواصل مدارس بروفيدنس العامة مراقبة حاالت COVID-19 عن كثب عبر 

المديرية. أصبحت األقنعة اختيارية للطالب والموظفين في وقت سابق من هذا الشهر، 
وعاد جميع الطالب من إجازة أبريل في 25 أبريل. خالل أسبوع العودة من اإلجازة 
، استمر PPSD في متوسط ما يقرب من 10 حاالت إيجابية في اليوم عبر المنطقة 

بأكملها ألكثر من 20000 طالب - وهو نفس المعدل الذي بلغته المنطقة في المتوسط 
لعدة أسابيع حتى اآلن. كان الحضور خالل أسبوع العودة من عطلة أبريل أعلى قليالً 

من متوسط الحضور للعام الدراسي بأكمله حتى اآلن.

طالب مرحلة ما قبل الروضة يتألقون
طالب مرحلة ما قبل الروضة وأسرهم 

 Make شاركوا في حفل ما قبل الروضة
and Take Night at مدرسة بليزانت 

فيو االبتدائية يوم االثنين 11 أبريل. 
استضاف برنامج الطفولة المبكرة أيًضا 

Pre-K Open House  في يونغ وودز
قامت مدرسة ابتدائية في يوم الثالثاء الموافق 5 أبريل، بإتاحة الفرصة للطالب 

لعرض فصولهم الدراسية والعمل ألسرهم.

تعلم المزيد عن موقعنا برنامج الطفولة المبكرة هنا. 

التعليم هو المفتاح -
بمجرد الحصول عليه، ال أحد

يمكن أن يأخذه منك.

 	 Boston Globe يقوم طالب مدارس بروفيدنس بمراقبة أرباب العمل المحتملين - ويتقاضون رواتبهم مقابل القيام بذلك 
11 أبريل 2022

 أعلن مايور إلورزا وشركاء المجتمع ومسؤولو المدينة عن فرص تناول الطعام واللعب والتعلم الصيفية لعام 2022 	 
Public Now، 19 أبريل 2022

 يدعو مجلس إدارة مدرسة بروفيدنس لدعم المشرف خافيير مونتانيز 	 
Boston Globe، 13 أبريل 2022

 إلورزا، مسؤولو التعليم لبدء إنشاء مركز تعليمي جديد في بروفيدنس 	 
ABC 6، 13 أبريل 2022

 يمنح يوم الكلية في جامعة براون طالب المدارس الثانوية في بروفيدنس لمحة عن الحياة األكاديمية والحياة الجامعية 	 
Brown News 14 أبريل 2022

معرض الوظائف
 سيعقد PPSD المعرض الوظيفي الثاني في الربيع 
 في مدرسة DelSesto Middle School في 

5 مايو من 5-7: 00 مساًء نرحب بالموظفين الداخليين 
الذين ال يزالون يبحثون عن وظائف في المنطقة ويتم 

تشجيعهم على الحضور. الرجاء التسجيل هنا والتواصل 
 jacqueline.duarte@ppsd.org عبر اإليميل 

مع أي استفسارات أخرى.

وظائف الشباب
باب التقدم بفرص عمل للشباب في قسم المتنزهات 
 والترفيه في المدينة مفتوح اآلن ← اعرف المزيد:

http://pvdsummerjobs.com

PPSD PRE-K
 Integrated Pre-K 2023-2022 تم فتح برنامج

وthe RI Pre-K program lottery توفر هذه 
البرامج تعليًما مجانيًا وعالي الجودة لمرحلة ما قبل 
 الروضة لألطفال المؤهلين بعمر 3 و4 و5 سنوات 

في بروفيدنس. احصل على مزيد من المعلومات هنا<

انشر الكلمة

29 مارس 2022

مرحبًا بعائلة PPSD، ومرحبًا بكم في أحدث إصدار من النشرة اإلخبارية نصف األسبوعية! إذا فاتتك أنت أو أي شخص تعرفه 
إحدى هذه الرسائل اإلخبارية، فيمكنك ذلك ابحث عن اإلصدارات السابقة على موقع PPSD بلغات متعددة. 

جزء أساسي من مجتمعنا خطة عمل التحول تهدف مدارس بروفيدنس إلى زيادة النسبة المئوية من الفصول الدراسية المجهزة 
بكامل طاقمها في بداية كل عام دراسي. ولسبب وجيه - بصفتي مدرًسا سابقًا الضطراب الشخصية العامة )PPSD(، ومدير 
مساعد، ومدير، يمكنني أن أخبرك من خالل التجربة أن المعلمين في مدرسة مجهزة جيًدا هم أكثر فاعلية. وهذا يساعد طالبنا 

على االزدهار. 

لذا فقد دفعت فريقي إلى اتباع نهج صارم في التوظيف للعام الدراسي المقبل. لدينا العديد من الحوافز الجديدة لتقديم المرشحين، 
وقمنا بنشر الوظائف في 7 مارس، وهو ما يزيد عن شهر قبل المعتاد.

وما الفرق الذي يحدثه الشهر! اعتباًرا من اليوم ، قمنا بالفعل بتعيين 206 وظيفة PTU في العام المقبل. فيما يلي تفصيل لهؤالء 
التعيينات: 

102 من المعلمين الذين نزحوا سابقًا• 

 • PPSD 53 موظف خارجي وجديد في

47 معلم ينتقل إلى منصب جديد أو تمت ترقيته • 

11 هم من البدالء الذين سينضمون إلينا بدوام كامل • 

لدينا حاليًا 15 عرًضا آخر للمرشحين. باختصار، نحن متقدمون بأميال عما كنا عليه العام الماضي - ألننا بالكاد بدأنا هذه العملية 
في العام الماضي في هذا الوقت. 

أفهم تماًما أننا لم ننتهي هنا. ال يزال التوظيف يمثل تحديًا يجب علينا وسنواجهه. لكننا نحرز تقدًما كبيًرا نحو التأكد من أن مبانينا 
مليئة بالمعلمين ذوي الجودة العالية المستعدين لمساعدة طالبنا على النجاح.

 عيد الفطر - ال توجد مدرسة 	
الثالثاء 3 مايو 2022

الموعد النهائي للتسجيل في برنامج  	
 التعلم الصيفي

األربعاء 4 مايو 2022

	 PPSD معرض الوظائف 
 الخميس، 5 مايو 2022، 5:00 مساًء 

- 7:00 مساًء

 يوم الذكرى - ال توجد مدرسة 	
 االثنين 30 مايو 2022

https://youtu.be/6fj6KDwrQp4
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