
د. خافيير مونتانيز
المشرف

تهانينا لخريج المدرسة الثانوية الكالسيكية ماركيز بوكانان، الذي حصل على 
جائزة أفضل رياضي في العام في حفل توزيع جوائز الرياضات في المدرسة 

الثانوية في رود آيالند لعام 2022! نتمنى لماركيز كل التوفيق بينما ينتقل للعب 
على نطاق واسع لفريق كرة القدم بجامعة رود آيالند هذا الخريف.

التقدم في خطة العمل المتغيرة
تعد خطة العمل المتغيرة الخاصة بالمجتمع )TAP( بمثابة النجم اإلرشادي لبناء المنطقة 
 ،TAP التعليمية التي يستحقها طالبنا. انقر هنا لعرض أحدث تقرير مرحلي عن برنامج

بما في ذلك الخطوات الضرورية المتخذة نحو ركائز الخطة المتمثلة في المواهب ذات 
المستوى العالمي، والتميز في التعلم، والمجتمعات المشاركة، وأنظمة المقاطعة الفعالة. 

ستتعرف أيًضا على الخطوات الجارية أو التي يجري التخطيط لها بعد ذلك لمواصلة 
 الزخم اإليجابي للمنطقة.

)JWU( الشراكة مع جامعة جونسون وويلز
تفخر مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة باإلعالن عن شراكة مع جامعة جونسون وويلز 

)JWU( لزيادة خط األنابيب الخاص بالمعلمين ذوي المستوى العالمي في PPSD. سيتم 
تقديم برامج درجة التعليم على مستوى الماجستير والدكتوراه برسوم دراسية مخفضة ألفراد 

معينين من PPSD بما في ذلك اإلداريين والمعلمين والموظفين والمتطوعين. سيحصل طالب 
الماجستير على خصم بنسبة ٪50 على الرسوم الدراسية، بينما سيحصل طالب الدكتوراه على 

منحة قدرها 15000 دوالر. سيتم قبول الدفعة األولى من الطالب هذا الخريف.

مرحبًا بكم في التعيينات الجديدة في مقاطعة 
)PPSD( مدرسة بروفيدنس العامة

إن المقاطعة سعيدة بالترحيب بجميع المعلمين والموظفين الجدد لديها الذين انضموا إلى 
PPSD للعام الدراسي القادم! أنت تنضم إلى فريق متخصص من المعلمين ملتزم بشدة 

بمساعدة الطالب في النجاح. يسعدنا أيًضا الترحيب باألعضاء الجدد في فريق القيادة 
التنفيذية للمقاطعة ، بما في ذلك:

أرزينيا جيل، المدير األقدم لدعم المدراء	 
كوري مكارثي، المدير التنفيذي لتحسين المدارس وإعادة التصميم واالبتكار	 
د. نكوليكا إتيل أوني، رئيس قسم األسهم	 
جيمس سكوت، مدير الشؤون الحكومية الدولية والمشاريع الخاصة	 
سكوت ساذرالند، المدير التنفيذي للمدارس الثانوية	 
 كولين فان برنت، المدير التنفيذي للتطوير المهني	 

أكاديمية المعلمين للعام 2023-2022
تكرس مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة )PPSD(جهودها لتزويد المعلمين بالتدريب 
والدعم لضمان النمو المهني. يسعدنا في المقاطعة أن نعلن عن أكاديمية المعلمين للعام 

2022-2023، والتي ستبدأ من 15 أغسطس حتى 19 أغسطس. ستقدم أكاديمية هذا العام 
أكثر من 100 جلسة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الموضوعات التالية: التعلم 

االجتماعي العاطفي، والدعم / االستراتيجيات التعليمية للمتعلمين متعددي اللغات، والبرمجة 
ثنائية اللغة، و/ أو أصول التدريس في الرياضيات والقراءة والكتابة، والمساواة، و/ أو 

التدريس المتخصص. سيحصل المعلمون على 40 دوالًرا في الساعة باإلضافة إلى وحدات 
التعلم المهنية )PLUs( لجميع الجلسات التي يحضرونها. ستكون الجلسات مباشرة ومتاحة 

لالشتراك في الخطوط األمامية بدًءا من 1 آب )أغسطس( حتى 10 آب )أغسطس(!

عالقاتنا

األخبارموظفوناطالبنامرحبًا

ُركن المشرف

األمور في تحسن

أفضل رياضي في هذا العام

في هذا الصيف، بدأ 12 شخص من كبار السن الصاعدين في المدرسة 
 Fire الثانوية المركزية أكثر من 400 ساعة من التدريب مدفوع األجر في
Academy مع إدارة مكافحة الحرائق في بروفيدنس، بالشراكة مع برنامج 
 .Junior Achievement of Rhode Islandفي المقاطعة و CTE

سيستمر البرنامج خالل العام الدراسي المقبل، وفي النهاية ستتاح للطالب 
فرصة لدخول أكاديمية City's Fire ليصبحوا رجال إطفاء! 

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

تسليط الضوء على الموظفين

تريسي كوركوران
معلمة التعليم العام لمرحلة ما قبل الروضة

تعمل في: مدرسة يونج وودز اإلبتدائية

التحقت بمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة في عام: 2020

تحدث أشياء عظيمة في جميع أنحاء المقاطعة، ونريد نشرها! إذا كان لديك برنامج أو فعالية،
.communications@ppsd.org أو موظف، أو طالب لديه قصة مدهشة تود تسليط الضوء عليها، يرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني

communications@ppsd.org · www.providenceschools.org • 2022 مدارس بروفيدنس العامة ©

كيف تصف وظيفتك؟

كل يوم مختلف. وحافل - نصف الوقت تنسى فيه تناول الغداء! دائما ما أسأل نفسي، "هل 
أكلت اليوم؟" في مرحلة ما قبل الروضة، تتطور الوظيفة كثيًرا خالل العام أيًضا. في بداية 

العام، تحاول أن تجعل الطالب الذين لم يبتعدوا عن عائالتهم أبًدا قبل ذلك يتعلمون كيف 
يثقون بك ويصبحون أكثر استقاللية. نقوم بالكثير من العمل االجتماعي العاطفي، ونعلم 

الطالب عن عواطفهم وكيفية حل المشكالت. نحن 
ممرضون، ورؤساء، وحكام، وكذلك نقوم بتدريس 

العلوم، والقراءة والكتابة، والرياضيات. إنه أمر 
مرهق، لكنه أكثر الوظائف إفادة. لهذا السبب كنت 

أفعل ذلك منذ 27 عاًما.

ما هو الجزء المفضل لديك لكونك معلمًا لمرحلة ما قبل الروضة؟

الفرق بين طفل سبتمبر وطفل يونيو. النمو في مرحلة ما قبل الروضة مذهل! إنهم يأتون 
إلى أطفال صغار خائفين - لم يبتعدوا أبًدا عن عائالتهم، وبعضهم يتحدث لغات مختلفة، لذا 
فهم يتعلمون أن يكونوا مستقلين عن عائالتهم ويجدون الثقة داخل أنفسهم. لكن في حزيران 
)يونيو(، كان لدي طالب يمكنهم اتباع روتين الفصل الدراسي بشكل مستقل، فهم يعرفون 

أحرفهم وأصوات الحروف، والبعض يقرأ، ويمكنهم العد إلى 100 وهم واثقون، ويتعلمون 
 كيف يكونون عطوفين ولطيفين ويصنعون صداقات. وكل هذا يحدث في عام دراسي واحد!

أصبح برنامج مرحلة ما قبل الروضة في يونج وودز مؤخرًا أول برنامج في المنطقة 
يحصل على تقييم 5 نجوم. كيف شعرت؟

لدينا فريق رائع. لقد اجتمعنا جميعًا من مقاطعة أخرى في عام 2020 وقلنا أن هذه كانت 
 فرصة رائعة. نحن نعرف كيفية العمل مع بعضنا البعض جيًدا، وقد احتضننا المعلمون

في يونج وودز وكذلك د. رايلي وكيلي سبازيانو ووجهونا. إنها عائلة حقيقية هنا، وهذا أمر 
مهم. كل منا لديه فصل دراسي خاص به، لكننا نتعاون 
وهو أمر مفيد للغاية في التدريس لدينا، ومنسقتنا ديان 

نولت هي جزء كبير من ذلك أيًضا. يعتبر تقييم الخمس 
نجوم اعترافًا بكل هذا العمل. نحن نعلم أننا نقدم لهؤالء 

الطالب تعليًما عالي الجودة. هؤالء األطفال قادرون 
وواثقون من أنفسهم ومستعدون لالنطالق.

ما الذي تتطلع إليه العام القادم؟

أقول لنفسي دائًما أن أتذكر في سبتمبر أن الطالب الجدد يبدؤون من الصفر. سوف يتعلمون 
في الوقت المناسب، وليس في الوقت المحدد. لذلك أعيد التركيز وأتذكر أن هدفي هو تكوين 
عائلة في فصلنا، مجتمع نحترم فيه بعضنا البعض ونساعد بعضنا البعض. هذا يبني جسًرا 

للتعلم. بمجرد أن نساعد الطفل على التحكم في عواطفه ونعلم أنه يتم االهتمام به هنا، عندها 
يمكننا أن نبدأ التعلم الحقيقي. نحن نساعدهم في البداية، لكن في النهاية لديهم األدوات لحل 

المشكالت بأنفسهم.

أخبار ساّرة: ظهور مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة في الصحافة

تعرف على األشخاص الرائعين الذين يعملون
مع طالبنا كل يوم!

آخر التطورات بالمقاطعة

غنيمة الصيف

 قادة المدينة يضعون حجر األساس لفرانك د. سبازيانو ملحق المدرسة االبتدائية	 
WJAR 20 يوليو 2022، على قناة

 شركاء JWU مع مدارس بروفيدنس لزيادة خط إمداد المعلمين	 
في بروفيدنس بيزنس نيوز، 19 يوليو 2022

 الشاحنة المتبرع بها تعني أكثر من مجرد التنقل إلى عائلة بروفيدنس	 
WPRI 30 يونيو 2022، على قناة

 حصل برنامج مدرسة يونج وودز االبتدائية لمرحلة ما قبل الروضة على تقييم 5 نجوم	 
بروفيدنس بيزنس نيوز، 21 يونيو 2022

 الفنان RI Lego يكشف عن نسخة طبق األصل من مدرسة بروفيدنس االبتدائية	 
WPRI 20 يونيو 2022، على قناة 

29 يوليو 2022

"نحن نعلم أننا نقدم لهؤالء األطفال تعليم ما قبل 
المدرسة عالي الجودة. هؤالء األطفال قادرون 

وواثقون من أنفسهم ومستعدون لالنطالق ".

نقدم لك ترحابنا في أحدث إصدار من النشرة اإلخبارية نصف األسبوعية لمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة )PPSD(! إذا فاتتك 
أنت أو أي شخص تعرفه إحدى نشراتنا اإلخبارية، فيمكنكم إيجادها في اإلصدارات السابقة على موقع المقاطعة بلغات متعددة.

سد فجوة التحصيل وبناء المنطقة التعليمية التي يستحقها طالبنا هو جهد على مدار العام. لم يكن ذلك أكثر وضوًحا من هذا الصيف! 
هناك عدد من المشاريع والتحسينات قيد التنفيذ لمساعدتنا على بدء العام الدراسي 2022-2023 بقوة الشهر المقبل. 

سيختتم الطالب قريبًا برامجهم التعليمية الصيفية في جميع المراحل الدراسية. قام طالبنا من رياض األطفال وحتى الصف الثامن 
بتوسيع تعليمهم من خالل التعلم القائم على المشاريع في دورات تعليم القراءة والكتابة والرياضيات وتعليم الرياضيات والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات )STEM( وإثراء الفنون. باإلضافة إلى استرداد االئتمان، تمكن طالب المدارس الثانوية لدينا من الوصول 
إلى المسارات الوظيفية من خالل دورات التعليم المهني والتقني )CTE(. شكًرا لمئات الموظفين المتفانين الذين ساعدوا في جعل 

برنامج التعلم الصيفي ممكنًا!

في الوقت نفسه، تتلقى المباني في جميع أنحاء المنطقة عدة ماليين من الدوالرات كترقية باستخدام صندوق رأس المال المتجدد 
 الذي تم إنشاؤه مع مدينة بروفيدنس. تشمل هذه الترقية محطات تعبئة زجاجات المياه في جميع المدارس، وإعادة صقل العديد

من أرضيات الصالة الرياضية، واستبدال المراجل، وتحسينات ضرورية أخرى.  

كما تقوم المنطقة أيًضا بتشكيل شراكات جديدة إلنشاء خطوط إمداد للمعلمين المحليين وتوفير فرص التطوير المهني للموظفين. انضم العشرات من خريجي PPSD الجدد إلى برنامج 
شراكة بين المقاطعة وLocal Union 1033 المصمم لمساعدة الخريجين على دخول مهنة التدريس. عقدت المقاطعة أيًضا شراكة مع جامعة جونسون وويلز لتقديم خصومات كبيرة 

لموظفي PPSD الذين يسعون للحصول على درجات علمية متقدمة، كما سترى أدناه. 

هناك العشرات من المشاريع الصيفية الجارية اآلن وليس لدي مساحة إلدراجها، لكني أريد أن يعرف طالبنا وعائالتهم ومجتمعنا أن الفريق في PPSD يعمل بجد لمواصلة البناء على 
الزخم الذي أنشأناه العام الماضي.

حّدد التقويمات الخاصة بك!
 آخر يوم في برنامج التعلم الصيفي 	

الجمعة 29 يوليو 2022
 التطوير المهني لعودة الموظفين 	

االثنين 22 أغسطس 2022
 اليوم األول من الحصص 	

االثنين 29 أغسطس 2022

الطالب في البرنامج الصيفي التابع لـ PPSD في مدرسة 
يونغ وودز االبتدائية.

فتح آفاق جديدة

في األسبوع الماضي، اجتمع قادة مدينة بروفيدنس في مدرسة فرانك سبازيانو االبتدائية 
لإلعالن عن إعادة بناء ملحق المدرسة وتشييد مبنى جديد. سيشتمل المشروع الذي تبلغ 

تكلفته 44 مليون دوالر على فصول دراسية من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف 
الخامس باإلضافة إلى غرف الفنون وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

وكافتيريا وفصول التعليم الخاص ومناطق اللعب في الهواء الطلق.

جائزة إلكترونية
تهانينا لفريق تكنولوجيا المعلومات لدينا ومسؤول تكنولوجيا المعلومات بيتر 

سانتوس على تكريمهما مرة أخرى لجهودهما في شراء واستخدام اإللكترونيات 
الصديقة للبيئة في المقاطعة. للعام الخامس على التوالي، تم تكريم فريق تكنولوجيا 

المعلومات من قبلمجلس اإللكترونيات العالميالستخدامه معدات موفرة للطاقة 
وطويلة األمد وإعادة تدويرها سهالً. مقارنة بالخيارات األقل كفاءة، في العام 

الماضي وحده، وفرت األجهزة اإللكترونية التي اشتراها فريق تكنولوجيا 
المعلومات طاقة كافية لتشغيل 71 منزاًل أمريكيًا لمدة عام كامل!

حول المقاطعة

مطلوب مرشدين ومعلمين
تقوم City Year في بروفيدنس بتجنيد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاًما 

للعمل كمرشدين ومعلمين في ست مدارس من مدارس بروفيدنس العامة. تتضمن هذه الفرصة 
راتبًا نصف شهريًا قدره 935 دوالًرا )قبل الضرائب(، وتأمينًا صحيًا يدفعه صاحب العمل، 
وجائزة تعليمية، والحصول على المنح الدراسية، والتطوير المهني، والوصول المباشر إلى 

فرص العمل. سيتم تشغيل هذا المنصب بدوام كامل من أغسطس 2022 حتى يونيو 2023. 
https://t.co/xRS9k04GHF :تعرف على المزيد أو قدم هنا

يقوم الطالب في البرنامج الصيفي لرسوم الجرافيك في PCTA بوضع 
مهاراتهم في الفوتوشوب موضع التنفيذ! في األسبوع الماضي، قاموا بتصميم 
وصنع قمصان لجميع الطالب في برامج CTE الصيفية. شارك 200 طالب 
في ثالث مدارس هذا العام في برمجة CTE، بما في ذلك العديد من البرامج 

 ،)CNA( الجديدة مثل تدريب رجال اإلطفاء، وشهادة مساعد التمريض المعتمد
.P-TECH لطالب CCRI ودورات التسجيل المزدوج

بطل المدينة
تم تسليط الضوء مؤخًرا على موريس كوبر، خريج مدرسة األمل الثانوية، 

بصفته بطل المدينة على محطة التلفزيون WPRI. في العام الدراسي 
الماضي، أصبح موريس أول مصارع في مدرسة هوب الثانوية حصل على 
مرتبة الشرف من الدرجة األولى األمريكية. هذا الخريف، سيواصل مسيرته 

في المصارعة مع جامعة جونسون وويلز. 

حقائب الظهر واللوازم المدرسية 
المجانية

السبت 27 أغسطس
من 10 صباًحا حتى 12 مساًء

Drive-By فعالية
مواقع متعددة بما في ذلك:

مركز بروفيدنس كوميونيتي هيلث، 31 شارع أتوود.	 

مركز ويست إند ريكريشن الثقافي 109 شارع باكلين	 

معلومات بروفيدنس وتسجيل الطالب، 325 شارع 	 
المحيط

مدرسة نثنائيل جرين الثانوية، 721 جادة 	 
تشالكستون.

وجبات صيفية مجانية للطالب
أعمارهم 18 وما دون ذلك

بدأ في 5 يوليو
      

 LEARNو PLAYو EAT من خالل برنامج
PVD، يكون جميع طالب بروفيدنس الذين تبلغ 
أعمارهم 18 عاًما أو أقل مؤهلين للحصول على 

وجبات صيفية مجانية. وجبات صيفية مجانية حتى 
أغسطس.  للحصول على قائمة كاملة بالمواقع 
واألوقات، راجع النشرة المرفقة أو قم بزيارة 

eatplaylearnpvd.com/summermeals

استطالع وظائف STEM في برنامج التعلم الصيفي
كان برنامج التعلم الصيفي فرصة لطالبنا في المرحلة االبتدائية لممارسة مهاراتهم 

 Mystic Aquarium’s STEM العلمية والهندسية وصقلها من خالل
Accelerator Kits. قاد المعلمون الطالب من خالل دروس عملية جمعت بين 

التطور العاطفي االجتماعي واإلثراء األكاديمي.  من بناء القوارب الفخارية إلى 
األبراج المصنوعة من القش، اكتشف الطالب وظائف STEM وطوروا المهارات 

التي ستدعمهم طوال العام الدراسي.  

https://www.youtube.com/watch?v=VfxyPTQxfz4
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https://www.jwu.edu/news/university-press-releases/providence/06-29-2022-ppsd-partnership.html#:~:text=PROVIDENCE%2C%20R.I.%20%E2%80%94%20June%2029%2C,doctoral%2Dlevel%20education%20degree%20programs.
https://www.jwu.edu/news/university-press-releases/providence/06-29-2022-ppsd-partnership.html#:~:text=PROVIDENCE%2C%20R.I.%20%E2%80%94%20June%2029%2C,doctoral%2Dlevel%20education%20degree%20programs.
https://www.providenceschools.org/Page/5850
https://www.providenceschools.org/Page/5850
https://www.providenceschools.org/Page/5850
https://www.providenceschools.org/Page/5924
https://www.providenceschools.org/Page/5924
https://www.providenceschools.org/Page/5924
https://www.providenceschools.org/Page/5924
https://turnto10.com/news/local/providence-rhode-island-frank-spaziano-elementary-school-annex-jorge-elorza-education-reconstruction-construction
https://turnto10.com/news/local/providence-rhode-island-frank-spaziano-elementary-school-annex-jorge-elorza-education-reconstruction-construction
https://pbn.com/jwu-partners-with-providence-schools-to-increase-educator-pipeline/
https://pbn.com/jwu-partners-with-providence-schools-to-increase-educator-pipeline/
https://www.wpri.com/dont-miss/donated-van-means-more-than-just-mobility-to-providence-family/
https://www.wpri.com/dont-miss/donated-van-means-more-than-just-mobility-to-providence-family/
https://pbn.com/young-woods-elementary-pre-k-program-receives-5-star-award/
https://pbn.com/young-woods-elementary-pre-k-program-receives-5-star-award/
https://www.wpri.com/dont-miss/ri-lego-artist-unveils-replica-of-providence-elementary-school/
https://www.wpri.com/dont-miss/ri-lego-artist-unveils-replica-of-providence-elementary-school/
https://www.providenceschools.org/Page/5872
https://turnto10.com/news/local/providence-rhode-island-frank-spaziano-elementary-school-annex-jorge-elorza-education-reconstruction-construction
https://www.providenceschools.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=8415&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=76474&PageID=1
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