
ډاکټر جاویر مونټانیز
مدیر

د Classical لېسې فارغ التحصیل مارکویس بوچانن ته دی مبارک وي چې 
د RI د 2022 کال د لوبو په جایزو کې د کال د هلکانو د لوبغاړي په نوم 

ونومول شو! موږ مارکویس ته د بریالیتوب هیله کوو او هغه سږ کال مني کې د 
راډ ټاپو د پوهنتون د فوټبال ټیم لپاره د پراخه ترالسه کونکي په توګه لوبه کوي.

د بېرته راګرځیدو د عمل پالن پرمختګ
د ټولنې د بېرته راګرځیدو د عمل پالن )TAP( د تعلیمي حوزې داسې جوړولو لپاره 

الرښود ستوری دی چې زموږ زده کونکي یي وړ اوسي. د نړۍ په کچه استعداد، زده 
کړې کې د غوره والي، ښکېلو ټولنو او د تعلیمي حوزې د اغیزناکو سیسټمونو په لور 
د مهمو اخستل شوو ګامونو په ګډون د TAP پرمختګ په اړه د وروستي راپور لیدلو 

لپاره دلته کلیک کړئ. تاسو به همداراز زده کړئ چې کوم ګامونه په جریان کې دي یا 
 راتلونکې کې پالن کیږي ترڅو د تعلیمي حوزې مثبت حرکت ته ادامه ورکړئ.

د JWU مشارکت
د پرواېډینس عامه ښوونځي تعلیمي حوزه د جانسن او ویلز پوهنتون )JWU( سره د 
مشارکت اعالنولو باندې ویاړي ترڅو په PPSD کې د نړۍ په کچه ښوونکو شبکې 

 PPSD ته پراختیا ورکړي. د مدیرانو، ښوونکو، کارکونکو او داوطلبانو په ګډون به د
ټاکلو کسانو لپاره د ماسټرۍ او دوکتورا په کچه د زده کړې پروګرامونو کې تخفیف 

وړاندې شي. د ماسټرۍ زده کونکي به د زده کړې په فیس کې 50% تخفیف ترالسه 
کړي، حال دا چې د دوکتورا د کچې کاندیدانو ته به د 15,000$ مرسته وړاندې شي. 

د زده کونکو لومړۍ ډله به سرکال مني کې ومنل شي.

د PPSD نوو استخدام شوو ته ښه راغالست
تعلیمي حوزه خپلو ټولو نوو ښوونکو او کارکونکو ته چې راتلونکي تعلیمي کال کې له 
PPSD سره یو ځاې شوي دي، د ښه راغالست ویلو لپاره خوښه ده! تاسو د ښوونکو 

یو ځانګړي ټیم سره چې د زده کونکو په بریالیتوب کې د مرستې لپاره په کلکه توګه 

 ژمن دی، یو ځاې کیږئ. موږ همداراز د تعلیمي حوزې د اجرائیوي رهبریت د ټیم
نوو غړو ته د ښه راغالست ویلو لپاره خوښ یو، په ګډون د:

ارزینیا ګیل، د مدیرانو د مالتړ لوی رئیس	 
کوري مک کارټي، د ښوونځي د پرمختګ، بیا طرحې، او نوښت اجرائیوي مشر	 
ډاکټر این کولیکا ایتیل آنیي، د مساواتو مشر افسر	 
جیمز سکاټ، د دولت ترمنځ اړیکو او ځانګړو پروژو رئیس	 
سکاټ سترلنډ، د ثانویه ښوونځېو اجرائیوي رئیس	 
 کولین وان برنټ، د مسلکي پرمختګ اجرائیوي رئیس	 

د 23-2022 کال د ښوونکو اکاډمي
د پراوېډینس عامه تعلیمي حوزه )PPSD( د مسلکي ودئې د ډاډمنولو لپاره ښوونکو ته 

د روزنې او مالتړ برابرولو ته ځانګړې شوې ده. تعلیمي حوزه د 2022-2023 کال 
د ښوونکو اکاډمۍ اعالنولو ته چې د اګست له 15 څخه د اګسټ تر 19 پورې به دوام 

وکړي، لیواله ده. سږکال اکاډمي به له 100 څخه پورته ناستې وړاندې کړي چې الندې 
موضوعات به په کې شامل وي مګر په الندې موضوعاتو پورې به محدوده نه وي: 

ټولنیزه-عاطفي زده کړه، د څو ژبو د زده کونکو لپاره د ښوونې مالتړونه/ستراتیژۍ، 
د څو ژبو پروګرامونو جوړول، د ریاضیاتو او لیک او لوست پیداګوژي، مساوات، او/
یا تخصصي ښوونه. ښوونکي به د ټولو هغو ناستو لپاره چې هغوې په کې ګډون کړي 

وي په ساعت کې 40$ او د مسلکي زده کړې واحدونه )PLUs( ترالسه کړي. ناستې 
به په ژوندۍ بڼه وي او په مخکې لیکې کې د نوم لیکنې لپاره د السرسي وړ وي چې د 

اګست 1 څخه به پېل او د اګسټ تر 10 پورې به ادامه ومومي!

اړیکې

خبرونهزمونږ کارکونکيزمونږ زده کوونکيښه راغالست

د مدیر پیغام

څیزونه مالوماتو په لټه کې دي

د کال غوره لوبغاړی

سږ کال اوړي کې، په سنټرال لېسې کې 12 مخ پر ودې مشرانو زده کونکو له 
400 ساعتو څخه ډېر د لګښت ادا شوې اطفائیې د اکاډمۍ روزنه د پراوېډېنس 

د اطفائیې له څانګې سره، د تعلیمي حوزې د CTE پروګرام او د راډ ټاپو 
د کوچنۍ السته راوړنې سره په مشارکت کې پېل کړه. دغه پروګرام به تر 

راتلونکي تعلیمي کال پورې ادامه پیدا کړي، او په پاې کې به زده کونکي د ښار 
د اطفائیې اکاډمۍ ته د دننه کېدلو الره پیدا کړي ترڅو اور وژونکي شي! 

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

د کارکونکو تمرکز

ټریسي کورکوران
 د Pre-K د عمومي ښوونې او روزنې ښوونکې

موقعیت: د Young Woods لومړنی ښوونځي

PPSD کې شامل شوي په: 2020

په ټوله تعلیمي حوزه کې په زړه پورې څیزونه پېښیږي، او موږ غواړو چې دا کلمه ترالسه کړو! که چېرې تاسو کوم پروګرام، غونډه لرئ،
کارکونکي غړی، یا زده کونکی له یوې په زړه پورې کیسې سره چې تاسو غواړئ هغه په نښه کړئ، مهرباني وکړئ communications@ppsd.org ته برېښنالیک واستوئ.
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تاسو به خپله دنده څنګه تشریح کړئ؟

هره ورځ توپیر لري. او دا مصروفه وي – نیم هغه وخت چې تاسو د غرمې ډوډۍ ستاسو له 
هېره وځي! زه تل داسې یم چې، ’آیا ما نن ډوډۍ خوړلی؟‘ په Pre-K کې دنده د کال په اوږدو 

کې هم ډېر بدلون کوي. د کال په پېل کې، تاسو هڅه کوئ ترڅو هغه زده کونکو ته چې هېڅکله 
هم له خپلې کورنۍ څخه لرې شوي نه دي ښوونه کوئ چې په تاسو څنګه باور وکړي او څنګه 

ال ډېر خپلواک شي. موږ ډېر ټولنیز-عاطفي کار کوو، زده کونکو ته د هغوې د احساساتو او 
د ستونزو د حل د څرنګوالي په اړه ښوونه کوو. موږ 

نرسان، مراقبت کونکي، ریفري او همدارنګه د ساېنس، 
لیک او لوست او ریاضي ښوونکي یو. دا ستړی 

کونکی، مګر تر ټولو ډېر اجر لرونکې کار دی. له 
همدې امله یي له 27 کلونو راهیسې ترسره کوم.

د Pre-K د ښوونکې په توګه ستاسو د خوښې وړ برخه کومه ده؟

د سپټمبر د میاشتې د ماشوم او د جون د میاشتې د ماشوم ترمنځ توپیر. د Pre-K وده 
په زړه پورې ده! هغوې په داسې حالت کې راځي چې کوچني ډارېدونکي ماشومان 

وي – هغوې هېڅکله له خپلې کورنۍ څخه لرې شوي نه وي، ځنې یي په بېالبېلو ژبو 
کې خبرې کوي، نو له همدې امله هغوې له خپلې کورنۍ څخه خپلواک اوسېدل زده کوي 
او په خپلو ځانونو کې اعتماد پیدا کوي. مګر په جون کې زه داسې زده کونکي لرم چې 
د ټولګي معمول کارونه په خپلواک ډول سره تعقیب کوالې شي، هغوې خپل حروف او 
آوازونه پیژني، ځنې یي لوستل کوي، تر 100 پورې حساب کوالې شي، هغوې ډاډمن 

دي، او هغوې د مهربانۍ او خواخوږۍ څرنګوالي زده کوي او ملګري پیدا کوي. دا هر 
 څه په یو تعلیمي کال کي رامنځته کیږي!

په Young Woods کې د Pre-K پروګرام پدې وروستېو کې په تعلیمي حوزې 
کې هغه لومړنی پروګرام شو چې د -5ستورو درجه بندي یي ترالسه کړه. هغه څنګه 

احساس درلود؟

موږ یو حیرانونکی ټیم لرو. موږ ټول په 2020 کې له بلې تعلیمي حوزې څخه راغلي وو 
او موږ ویلي وو چې دا یو غوره فرصت وو. موږ پوهیږو چې له یو بل سره باید څنګه 
په ښه ډول سره کار وکړو، او د Young woods ښوونکو او همداراز ډاکټر ریلې او 
کیلې سپازیانو په رښتیا سره موږ مالتړ کړي یو او موږ 
ته یي الرښوونه کړې ده. دلته یوه ریښتونې کورنۍ ده، 
کومه چې مهمه خبره ده. موږ هر یو خپل ټولګی لرو، 
مګر موږ همکاري کوو کوم چې زموږ په ښوونه کې 

خورا ګټور دی، او زموږ همغږې کونکې ډیان نالټ هم 
د هغې لویه برخه ده. د -5ستورو درجه بندي د دې ټول 
کار تاییدونکې ده. موږ پوهېږو چې موږ دغه زده کونکو ته د لوړ کیفیت لرونکې ښوونه 

او روزنه ورکوو. دا ماشومان وړ او ډاډمن دي او حرکت کولو ته چمتو دي.

تاسو راتلونکي کال کې څه ته سترګې په الر یاست؟

زه تل خپل ځان ته وایم چې په سپټمبر کې په یاد ولرم چې نوي زده کونکي له صفر 
څخه پیل کوي. هغوې به د وخت په اوږدو کې یو څه زده کړي، نه په وخت سره. نو 

زه بیا تمرکز کوم او په یادوم چې زما موخه زموږ په ټولګي کې د یوې کورنۍ رامنځته 
کول دي، داسې یوه ټولنه چېرې چې موږ د یو بل احترام وکړو او له یو بل سره مرسته 
وکړو. دا د زده کړې پُل جوړوي. کله چې موږ له یو ماشوم سره د هغه د احساساتو په 

کنټرولولو کې مرسته وکړو او پوه شو چې دلته د هغوې مراقبت کیږي، دا هغه وخت دې 
چې موږ په کې ریښتونې زده کړه پېلولی شو. موږ له هغوې سره په پېل کې مرسته کوو، 

مګر په پاې کې هغوې داسې ابزار لري چې ستونزې پخپله حل کړي.

دا ښه خبر دی: PPSD په مطبوعاتو کې

هغه په زړه پورې خلک چې کار کوي وپېژنئ
زموږ له کارکونکو سره هره ورځ!

د تعلیمي حوزې تازه خبرونه

د اوړي سواګ

 د ښار رهبران د فرانک ډي سپازیانو د لومړني ښوونځي د ضمیمې	 
WJAR د ودانۍ چارې د جوالې په 20، 2022 پېلوي

 JWU له پراوېډینس ښوونځېو سره ملګرتیا کوي ترڅو د ښوونکو شبکې ته پراختیا ورکړي	 
د پراوېډېنس د سوداګرۍ خبرونه، جوالې 19، 2022

 اهدا شوي واګون موټر د پراوېډېنس کورنۍ ته له خوځښت څخه د ډېر څه په معنې ده 	 
WPRI، جون 30، 2022

 د Young Woods د لومړني ښوونځي د pre-K پروګرام د 5-ستورو جایزه ترالسه کړه	 
د پراوېډېنس د سوداګرۍ خبرونه، جون 21، 2022

 د RI د لیګو هنرمند د پراوېډېنس لومړني ښوونځي نقل څرګند کړ	 
WPRI، جون 20، 2022

29 جوالیي 2022

”موږ پوهېږو چې موږ دغه ماشومانو ته د 
لوړ کیفیت لرونکې وړاندې-ښوونه او روزنه 

ورکوو. دا ماشومان وړ او ډاډمن دي او حرکت 
کولو ته چمتو دي.“

د پروویډنس عامه ښوونځېو د تعلیمي حوزې )PPSD( 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.

د السته راوړنې د خال ډکول او د تعلیمي حوزې داسې جوړول چې زموږ زده کونکي یي وړ اوسي د ټول کال په اوږدو کې 
د هڅې څخه عبارت ده. دا هېڅلکه هم د دي اوړي پرتله ډېر روښانه نه وو! ګڼ شمېر پروژې او پرمختګونه په الره کې دي 

ترڅو له موږ سره په راتلونکي میاشت کې د 23-2022 تعلیمي کال په پیاوړي پېل کې مرسته وکړي. 

زده کونکي د خپل د اوړي د زده کړې پروګراموه په ټولو ټولګېو کې ډېر ژر پاې ته ورسوي. زموږ د K-8 زده کونکو په لیک او 
لوست، ریاضي، STEM، او د هنرونو د بډاېنې په کورسونو کې د پروژې پر بنسټ زده کړې له لیارې خپلې ښوونې او روزنې 

ته پراختیا ورکړې دي. د کریډیټ بیا السته راوړلو سربیره، زموږ د لیسې زده کونکي توانیدلي چې زموږ د مسلک او تخنیکي زده 
کړې )CTE( کورسونو له لیارې د مسلک الرو ته السرسی پیدا کړي. له سلګونه وقف شوو کارکونکو غړو څخه مننه چې زموږ 

د اوړي د زده کړې پروګرام په ممکن کولو کې یي مرسته کړې ده!

په ورته وخت کې، په ټولې تعلیمي حوزې کې ودانۍ په اوسمهاله کولو کې څو میلیونه ډالر ترالسه کوي چې له داسې یوې 
پانګې څخه ګټه پورته کوي چې د پراوېډینس ښار له تاسیس شوې بودجې سره څرخیږي. په دغه اوسمهاله کولو کې په ټولو ښوونځېو کې د اوبو د بوتلونو د ډکولو مرکزونه، د ګڼ 

شمېر جمنازیومونو د فرشونو بیا نوي کول، د بوایلرونو بدلول، او نور مهم اصالحات شامل دي. 

دا تعلیمي حوزه همدارنګه نوي شراکتونه هم رامنځته کوي ترڅو د سیمه اییزو ښوونکو شبکې تاسیس او کارکونکو لپاره د مسلکي پراختیا فرصتونه برابر کړي. د PPSD ګڼ شمېر 
اوسنېو فارغینو د تعلیمي حوزې او د سیمه اییز اتحادیې 1033 تر منځ د شراکت په یو پروګرام کې چې له فارغینو سره د ښوونې مسلک ته د دننه کیدلو په برخه کې مرسته کوي، 

ګډون کړې ده. تعلیمي حوزې همداراز له جانسن او ویلز پوهنتون سره ملګرتیا کړې ده ترڅو د PPSD هغو کارکونکو لپاره چې پرمختللي تحصیلي اسناد ترالسه کول غواړي د پام 
وړ تخفیف برابر کړي، او تاسو به یي په الندې ډول وګورئ. 

ګڼ شمېر نورې پروژې هم شته دي چې اوسمهال په جریان کې دي چې زه یي د لست کولو لپاره ځاې نه لرم، مګر زه غواړم چې زموږ زده کونکي، کورنۍ، او ټولنه پدې پوه شي 
چې د PPSD ټیم په خپل کار کې ډېر زیار باسي ترڅو هغه حرکت ته ادامه ورکړي چې موږ تېر کال تاسیس کړ.

خپلې کلیزې په نښه کړئ!
 د اوړي د زده کړې د پروګرام وروستۍ ورځ 	

جمعه، جوالی 29، 2022
 د کارکونکو د بیا راستنېدو مسلکي پرمختګ 	

دوشنبه، اګسټ 22، 2022
 د ټولګېو لومړۍ ورځ 	

دوشنبه، اګسټ 29، 2022

 PPSD ابتدائیه ښوونځي کې د Young Woods په 
د اوړي په پروګرام کې زده کونکي.

د یو بشپړ متفاوت کار ترسره کول

تېره اونۍ، د پراوېډېنس ښار رهبران د فرانک سپیانزو لومړني ښوونځي کې سره 
راټول شول ترڅو د ښوونځي د ضمیمې بیا ودانول او د یوې نوې ودانۍ جوړول 

اعالن کړي. د 44 میلیونه ډالرو ارزښت لرونکې نوې پروژه به له Pre-K څخه 
تر پنځم ټولګي پورې ټولګي ولري او همدارنګه د هنرونو او STEM خونې، یوه 

کفټیریا، د ځانګړې ښوونې او روزنې ټولګي او د لوبو ساحې ولري.

د بریښنایي وسایلو جایزه
زموږ د معلوماتي ټکنالوژۍ )IT( ټیم او د معلوماتي ټکنالوژۍ افسر پیټر سنتوس ته 

دي په تعلیمي حوزې کې د ژوند کولو د چاپیریال له پلوه مناسبو بریښنایي وسایلو 
د پیرودلو او کارولو د بیا ځلې هلو ځلو د جایزې ګټلو لپاره مبارک وي. د پنځم پر 

له پسې کال لپاره، د معلوماتي ټکنالوژۍ ټیم د برېښنایي وسایلو د نړېوالې شورا 
Global Electronics Council پواسطه د هغو وساېلو د کارولو لپاره چې د 
انرژۍ له پلوه مؤثر وي، پایښت لرونکي وي او بیا دوران کې اچول یي آسان وي، 

وپیژندل شو. د لږ مؤثریت غوراویو پرتله، تېر کال یواځې هغه برېښنایي وسایل 
چې د معلوماتي ټکنالوژۍ ټیم لخوا پیرودل شوي وو کافي بریښنا یي وسپموله چې د 

متحده ایاالتو 71 کورنېو لپاره د ټول کال برېښنا لپاره یي بسیا کوله!

د تعلیمي حوزې شاوخوا

د روزونکو او ښوونکو لخوا غوښتل شوې
City Year Providence هغه ځوانان چې عمرونه یي له 17 څخه تر 25 کاله وي 

استخداموي ترڅو د پروایډنس په شپږ عامه ښوونځېو کې د روزونکو او ښوونکو په توګه دندې 
ترسره کړي. دې فرصت کې د 935$ دوه اونیزه معاش )د مالیې له ادا کولو څخه وړاندې(، د 
ګمارونکي لخوا ادا کېدونکې روغتیایي بیمه، د زده کړې جایزه، بورسونو ته السرسی، مسلکي 

پرمختګ، او د دندو فرصتونو ته مستقیم السرسی شاملیږي. د بشپړې ورځې دغه دنده به له 
اګسټ 2022 څخه تر جون 2023 پورې ادامه ولري. د ال ډېرو مالوماتو لپاره یا غوښتنلیک 

https://t.co/xRS9k04GHF :سپارلو لپاره دلته کلیک کړئ

په PCTA کې د اوړي د پروګرام د ګرافیک زده کونکي د خپل د فوټوشاپ 
مهارتونه عملي کوي! تېره اونۍ، هغوې د CTE د اوړي په پروګرامونو کې د ټولو 

زده کونکو لپاره کمیسونه ډیزاین او جوړ کړل. سږکال 200 زده کونکو په درېو 
ښوونځېو کې د ګڼ شمېر نوو پروګرامونو په ګډون لکه د اور وژنې روزنه، د نرس 

 CCRI زده کونکو لپاره د P-TECHپه تصدیق، او د )CAN( تایید شوي مرستیال
د دوه ګونې شمولیت د کورسونو کې د CTE پروګرام جوړولو کې وڼده واخسته.

د وطن اتل
د Hope لېسې فارغ التحصیل مورایس کوپر پدې وروستېو کې د 

WPRI د وطن د اتل په ځانګړتیا کې په نښه شوی دی. په تېر تعلیمي 
کال کې، مورایس د Hope لېسې لومړنی پهلوان شو چې د 1 برخې د 

ټولو امریکایانو ویاړونه یي ترالسه کړل. سږ کال مني کې به هغه د خپلې 
پهلوانۍ مسلک ته په جانسن او ویلز کې ادامه ورکړي. 

د شا وړیا بکسې او د ښوونځي 
توکي

شنبه، اګسټ 27
د سهار 10:00 – د غرمې تر 12:00 بجو پورې.

موټر چلولو پرمهال غونډه
ګڼ شمېر موقعیتونه په ګډون د:

 	.Atwood St 31 ،د پراوېډېنس د ټولنې روغتیایي مرکز

 	.Bucklin St 109 ،ټولنې مرک West End د

د پراوېډېنس مالومات او د زده کونکو راجستریشن، 	 
.Ocean St 325

 د Nathanael Greene منځنی ښوونځي، 	 
.Chalkstone Ave 721

زده کونکو لپاره د اوړي وړیا 
خواړه

چې عمرورنه یي 18 کاله او له هغه څخه کم وي
5 جوالې کې پیلیږي

      
د وخورئ، لوبې وکړئ، زده کړې PVD پروګرام 

له الرې، د پراوېډېنس ټول ځوانان چې عمرونه 
یي 18 کال او له هغه څخه کم وي د اوړي د 

وړیا خواړو ترالسه کولو په شراېطو برابر دي. د 
اوړي وړیا خواړه تر اګسټ پورې. د موقعیتونو 

او وختونو د بشپړ لست لپاره، ضممیه شوې 
eatplaylearnpvd. مالوماتي پاڼه وګورئ یا

com/summermeals څخه لیدنه وکړئ

د اوړي د زده کړې په پروګرام کې د STEM پلټنه
د اوړي د زده کړې پروګرام زموږ د لومړني ښوونځي زده کونکو ته یو فرصت 

 Mystic Aquarium‘s دی ترڅو د خپل ساینس او انجینرۍ مهارتونه د
STEM Accelerator Kits له الرې تمرین او وده ورکړي. ښوونکي 

د عملي درسونو له الرې زده کونکو ته الرښوونه کوي چې ټولنیزه عاطفي 
پراختیا یي له اکاډمیکې بډاینې سره یو ځاې کړې دخ. د خټو د کښتېو له جوړولو 
څخه نیولې د واښو تر برجونو پورې، زده کونکو د STEM مسلکونه وپلټل او 

هغه مهارتونه یي رامنځته کړل چې هغوې به د ټول تعلیمي کال په اوږدو کې 
مالتړ کړي. 

https://www.youtube.com/watch?v=VfxyPTQxfz4
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