
د. خافيير مونتانيز
المشرف

نُعرب عن تهانينا لطالبة المدرسة الثانوية الكالسيكية/ إيلينا هورتادو سولبرج، التي كانت واحدة 
من 8 طالب فقط من رود آيالند الذين حصلوا على منحة االستحقاق الوطني هذا العام! وبرنامج 
االستحقاق الوطني هو مسابقة أكاديمية لالعتراف والمنح الدراسية بدأت في عام 1955، وتُقدر 

المجموعة أن أكثر من مليون طالب يدخلون البرنامج كل عام، لكن فقط 7500 طالب يتلقون منح 
االستحقاق الوطني. يا له من عمل رائع يا إيلينا!

تقييمات سالمة المدرسة
تنتهي مدارس بروفيدنس العامة من تقييمات السالمة في كل مدرسة في جميع أنحاء 

المقاطعة، وسوف تُستخدم هذه اإلرشادات للتخطيط لترقيات أمنية فورية وطويلة األجل 
لجعل المدارس أكثر أمانًا للطالب والموظفين. كما سوف تستضيف المدارس مناقشات 
مجتمعية إلبقاء عائالت الطالب على اطالع، ومنحهم فرصة لتقديم المالحظات؛ وعليه 
يُرجى البحث عن دعوة من مدرسة طالبكم مع تفاصيل حول المناقشات المجتمعية في 

المبنى المدرسي الذي يتواجد به طفلكم.

التنسيب في رياض األطفال
عناية السادة العائالت يرجى االنتباه! تم اإلعالن عن عمليات تنسيب مرحلة رياض األطفال 
للعام الدراسي المقبل؛ لذا يُرجى تسجيل الدخول إلى "سكايورد" إليجاد تنسيب طفلكم. ونبغي 

أن تكون العائالت قد تلقت أيًضا نسخة ورقية و / أو بريًدا إلكترونيًا إلعالمهم بتنسيب طفلهم، 
ويسعدنا أن نشارك معكم أن ٪91 من الطالب تلقوا مدارسهم من االختيار األول أو الثاني! 

وسوف تُتاح معلومات إضافية حول أهلية النقل في شهر أغسطس.

برنامج الوافد الجديد الموسع
تتمتع مدارس بروفيدنس العامة اآلن بخيارين للمتعلمين متعددي اللغات )المتعلمين 

متعددي اللغات( الوافدين الجدد في الصفوف الدراسية من الصف التاسع إلى الصف 
الثاني عشر. ويوفر برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية للوافدين الجدد وأكاديمية 

الوافدين الجدد بيئات ترحيبية يسودها االحترام وتلبي االحتياجات اللغوية واألكاديمية 
واالجتماعية / العاطفية المحددة للطالب الوافدين بناًء على سماتهم الثقافية الفريدة. 

ويسعى كال البرنامجين إلى توفير االستعداد الجامعي والمهني وإتقان اللغة اإلنجليزية 
على مستوى الصف الدراسي. تعّرف على المزيد حول كال البرنامجين هنا.

التذكير بيوم جونتينث
حددت مدينة بروفيدنس يوم 20 يونيو 2022 يوًما لالحتفال بيوم جونتينث، ونظًرا 

ألن التقويم المدرسي لعام 2021-22 تم وضعه قبل تعيين يوم جونتينث كعطلة 
معلومة، فسيظل يوًما دراسيًا منتظًما لجميع موظفي وطالب مقاطعة مدرسة بروفيدنس 

العامة هذا العام. وتم تضمين يوم جونتينث كعطلة ويوم إجازة في التقويم المدرسي 
للعام الدراسي المقبل، وإذا كان لديكم أي أسئلة، يرجى إرسال رسالة إلكترونية إلى 

.humanresources@ppsd.org

فتح فترة التسجيل للموظفين
السادة/ موظفو منطقة مدرس بروفيدنس العامة، هذا تذكير ودي بأن التسجيل المفتوح 
ينتهي في 17 يونيو 2022، والتسجيل المفتوح هي الفترة التي قد يقوم فيها الموظفون 
بإجراء تغييرات على خيارات المزايا التي يختارونها، مثل التأمين الصحي. وينبغي أن 

يكون جميع الموظفين قد تلقوا النماذج الالزمة عبر البريد اإللكتروني، ولكن إذا كنتم 
بحاجة إلى نماذج إضافية أو لديكم أسئلة، فيرجى االتصال بقسم المزايا عبر عنوان البريد 

.benefits@ppsd.org :اإللكتروني

فرص العمل في التعلم الصيفي
نحن متحمسون لتقديم برامج تعليمية صيفية ألكثر من 3000 طالب هذا العام، ونريد 

مساعدتكم في سد فجوة التحصيل الدراسي! هناك العديد من فرص العمل التي نريد 
إحاطتك علًما بها، خاصة في مستويات الصف االبتدائي. يرجى اتباع الروابط أدناه 

لعرض إعالنات الوظائف الصيفية لدينا: 

 المرشحين الداخليين، انقر هنا.
 المرشحون الخارجيون، انقر هنا

.

خريجو الثانوية العامة لعام 2022
ستقام جميع حفالت التخرج الخاصة بمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة في مركز مؤتمرات 

رود آيالند هذا العام. للحصول على الجدول الكامل لحفل كل مدرسة، يرجى زيارة الموقع 
 .www.providenceschools.org/graduations2022 :اإللكتروني 

تهانينا لجميع الخريجين لدينا!

العالقات

األخبارموظفوناطالبنامرحبًا

ُركن المشرف

برامج العمل المدني

منحة االستحقاق الوطني

قدم طالب من مجمع خوانيتا سانشيز التعليمي )JSEC( مشروع جيل 
المواطنين في يوم األعمال المدنية في رود آيالند في مقر الوالية. وقد تعرف 

الطالب على قضايا مهمة بالنسبة لهم، مثل برامج ما بعد المدرسة ودعم الصحة 
العقلية، وحصلوا على أعلى الدرجات اإلجمالية في كل فئة من الفئات التالية: 

جائزة التغيير الشعبي، وجائزة التأثير المنهجي، وجائزة التعاون والتنوع، 
وجائزة العمل، وجائزة العقلية المنفتحة. عمل عظيم!

 

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

تسليط الضوء على الموظفين

هوب فرنانديز
أخصائي مجتمع

تعمل في: مدرسة ويست برودواي المتوسطة

 التحقت بمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة في عام: 2018

بدأت عام 2018 عملها كمساعد معلمين
تخرجت من مدرسة ماونت بليزانت الثانوية )برنامج التعليم المهني والتقني(

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
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أخبرنا عن دور اختصاصي مجتمع مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة
يتمثل جزءان كبيران من خطة عمل التحول في المجتمع في مشاركة أولياء األمور وحضور 

الطالب، وأعتقد أن هذا هو المكان الذي يتألق فيه اختصاصيو المجتمع لدينا حقًا، وهذه 
األدوار جديدة هذا العام، وإننا نعمل جميعًا بجد لمعالجة التغيب المزمن وإعادة إشراك 

عائالتنا وطالبنا، وإن بناء هذه الثقافة أمر في غاية األهمية، ويتفهم اختصاصيو المجتمع 
الذين كانوا في مدارسنا كيفية تحقيق ذلك. ولقد كنت 

طفالً من فئة منطقة مدرسة بروفيدنس العامة منذ ما قبل 
مرحلة رياض األطفال، من "يونغ وودز" إلى "باليزينت 
فيو" إلى "ديلسيستو" إلى "ماونت باليزينت"، وإن القدرة 

على التحدث إلى الطالب أو العائلة والقول "مرحبًا، أنا 
أفهم"، يمكن أن تقطع شوًطا طويالً.

ما الذي يجعل اختصاصي المجتمع في غاية األهمية؟
أعتقد أن أهم جزء مما نريد تحقيقه بصفتنا منطقة تعليمية هو حضور الطالب. نعم، 
نريد زيادة درجات االختبار ومعدالت التخرج، ولكن يجب أن يكون األطفال هنا من 
أجل تتحقق هذه األشياء األخرى، إذن ما الذي يمكننا فعله في المدرسة لجعل األطفال 

يرغبون في التواجد هنا؟ فبصفتي اختصاصي المجتمع، أرى دوري كشخص يبني الروح 
المعنوية، مما يجعل الطالب يشعرون بالترحيب والتقدير من خالل العمل مع فريقنا 

 الثقافي والمستشارين لبناء الطالب.

ما الجزء األفضل في وظيفتك؟
التواصل الذي تحصل عليه مع األطفال. لكوني داخل مدينة التينا فقد مررت بنفس 

الظروف فأنا واحدة من هؤالء األطفال، ولم أكن منخرًطا حتى الصف الخامس عندما رأيت 
أخيًرا شخًصا يشبهني كمدرس، وعرفت حينها أنني أردت العمل مع األطفال، ومنحهم 

اإلحساس نفسه بأن شخًصا مثلهم تمكن من العمل مدرًسا، وهذا األمر يمنحك دافع للتحلي 
بالثقة، لذا فأنا أذهب اآلن إلى العمل كل يوم وأنقل هذه 

الثقة ألطفالنا ومجتمعنا.

لقد كان هذا العام مليئًا بالتحديات للعمل في مجال 
التعليم، فما االنتصار الذي تمكنت من تحقيقه أو العقبة 

التي تغلبت عليها والتي تفتخر بها؟
صراحةً، أنا فخور جًدا بالمجموعة بأكملها. 

واختصاصيو المجتمع جدد هذا العام، وأحيانًا قد يكون االختصاصي "الجديد" مخيفًا بعض 
الشيء، إال إنه في بعض األحيان يمكن أن يكون االختصاصي "الجديد" شيئًا إيجابيًا أيًضا. 
وأعتقد أننا بدأنا حقًا في إجراء تغييرات يمكن للناس مالحظتها في مدارسنا، ويجتمع جميع 
االختصاصيون كل شهر، ويمكنكم إخبار الناس بأنهم يغلبهم الحماس لمعرفة إلى أين يسير 

هذا األمر، فهي مجموعة نشأت من نفس أسلوب حياة هؤالء األطفال، واآلن توجد لدينا 
فرصة لتشكيل مجتمعنا، ولن أتراجع عن إخبار العالم بهذه التجربة.

أخبار ساّرة: ظهور مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة في الصحافة

تعرف على األشخاص الرائعين الذين يعملون
مع طالبنا كل يوم!

آخر التطورات بالمقاطعة

يد العون

 االعتراف بمدرس بروفيدنس كمدرس العام	 
محطة تلفزيون دبليو بي آر أي 2 يونيو 2022

 رود آيالند بي بى إس ويكلي: المشرف	 
رود آيالند بي بى إس، 5 يونيو 2022

 8 طالب من رود آيالند يفوزون بمنح االستحقاق الوطني	 
باتش 11 مايو 2022

 مدارس بروفيدنس العامة تكرم الطالب في برنامج التعليم المهني والتقني	 
 providenceschools.org، 26 مايو 2022

10 يونيو 2022

"يمكنك إخبار الناس الذين يغلبهم الحماس لمعرفة 
إلى أين وصلت األمور، فهي مجموعة نشأت من 

نفس أسلوب حياة هؤالء األطفال، واآلن توجد 
لدينا فرصة لتشكيل مجتمعنا".

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

بحلول هذا الوقت من األسبوع المقبل، ستختتم حفالت التخرج لفصلنا األول، ونيابة عن مجتمع مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة 
بأكمله، أود أن أهنئ خريجينا على كل ما أنجزوه خالل أكثر من عامين من التعلم خالل فترة الوباء، ففكروا في ذلك للحظة - أكثر 

من نصف فترة دراستهم الثانوية تأثرت بكوفيد! 

ومع ذلك فهم مستعدون للتعامل مع المرحلة التالية من حياتهم، والسعي لتحقيق النجاح. وتُأّخذ أحد االقتباسات المفضلة عن النجاح 
من بوكر تي واشنطن، فقد ُولد في العبودية، ولكنه أصبح معلًما ومؤلفًا ورجل أعمال ومستشاًرا للعديد من رؤساء الواليات المتحدة 

األمريكية، وإليكم ما قاله "بوكر تي واشنطن" عن النجاح:

"لقد تعلمت أن النجاح ال ُيقاس بالموقف الذي وصل إليه المرء في الحياة بقدر ما يقاس بالعقبات التي ]هم[ يتغلبون عليها أثناء 

محاولتهم تحقيق النجاح."

وأنا أوافقه الرأي، فالنجاح ليس له صلة بما نحن عليه، ولكن ما مررنا به من عقبات لنصل إلى هنا. وبهذا المقياس، فإن كل خريج 
هو بالفعل نجاح في كتابي، ولكن ال تنتهي القصة هنا! 

وأود أن أقول إلى صف المتخرجين لدينا أن الحياة ما هي إال اختيارات، ولقد ساعدتكم األشياء التي صنعتموها حتى اآلن على المثابرة والتخرج خالل المرور بأصعب السنوات 
التي أتذكرها في التعليم. وأرجو منكم االستمرار في تكديس تلك الخيارات الجيدة للمضي قدًما في فصلكم الدراسي التالي. وأنا متحفز جًدا لرؤية كيف ستقودون مجتمعنا في المستقبل 

باالختيارات التي تتخذونها اليوم.

حّدد التقويمات الخاصة بك!
 آخر يوم للخريجين 	

اإلثنين، 13 يونيو 2022
 التخرج من المدرسة الثانوية 	

اإلثنين، 13 يونيو - الجمعة، 17 يونيو
 اجتماع المجلس االستشاري ألولياء األمور 	

يوم الثالثاء، 21 يونيو 2022، الساعة 6:00 مساًء.

 اجتماع مجلس إدارة المدرسة 	
األربعاء، 22 يونيو 2022، 6:00 مساًء.

 آخر يوم للدراسة 	
الجمعة، 24 يونيو 2022

 مدرس العام بمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة: ليندسي بايفا
https://youtu.be/loASaLFYeQ4 :شاهد الفيديو

مدرس العام
نُعرب عن تهانيا للسيدة/ ليندسي بايفا، مدرس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية للصف الثالث 

من مدرسة ويبستر أفينيو االبتدائية، التي حصلت على لقب مدرس العام لعام 2022 في 
مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة! وقد اختيرت السيدة/ بايفا ِمن قِبل لجنة مدرس العام لعام 

2022، والتي راجعت أكثر من 50 مرشًحا تم تقديمها ِمن قِبل موظفي المقاطعة. انقر فوق 
الصورة أعاله لمشاهدة السيدة/ بايفا وهي تتفاجأ باألخبار السارة المقدمة لها من مئات الطالب 

والموظفين في مدرسة ويبستر االبتدائية!

االحتفال بالتنوع
استضافت مدرسة ناثان بيشوب المتوسطة في الشهر الماضي الليلة الدولية للطالب 
والعائالت والموظفين، وذلك احتفااًل بالعديد من الثقافات والخلفيات التي يتكون منها 

مجتمعنا. وبما تم تقديمه من موسيقى وطعام ورقص ومسرحيات كوميدية وحتى جمباز، 
كانت ليلة ال تُنسى! وعليه نُعرب عن شكرنا لجميع المنظمين الذين ساعدوا في إظهار 

أننا أقوى معًا حقًا.

حول المقاطعة

جائزة الخدمة المتميزة
نُعرب عن تهانينا لمدير المدرسة الثانوية المركزية، السيد/ بوبي ديموشيو 

 لحصوله على جائزة الخدمة المتميزة في دوري رود آيالند بين المدارس 
)دوري رود آيالند بين المدارس(! كما أنه عضو في لجنة المديرين أللعاب القوى، 
وقد شغل المدير المساعد، السيد/ ديموشيو منصب مدير المصارعة الرياضية في 

دوري رود آيالند بين المدارس ألكثر من عقد من الزمان.

شكًرا لموظفي مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة 
يتطلب تعليم الطالب أثناء الجائحة التزاًما غير عادي ِمن قِبل كل موظف، وقد 

قدم المشرف د. خافيير مونتانيز اليوم رمًزا صغيًرا للتقدير من خالل تزويد 
كل معلم بزجاجة ماء معدنية قابلة إلعادة االستخدام مقاطعة مدرسة بروفيدنس 

العامة، والتي يمكن استخدامها مع محطات تعبئة الزجاجات الجديدة التي يتم 
تركيبها في كل مدرسة للعام المقبل. وبينما ال يمكن لفتة واحدة أن تدرك مدى 
أهمية معلمينا وموظفينا حقًا، فنحن نحتاج في بعض األحيان إلى تقديم تذكير 

بالترطيب وممارسة الرعاية الذاتية.

ديريك سيلفا هو تلميذ بالصف الثامن بحاجة إلى يد العون، حيث يعاني ديريك 
من نوعين من الحثل العضلي باإلضافة إلى التصلب المتعدد، وتعتمد عائلته 

على المواصالت العامة إليصال ديريك إلى مواعيد الطبيب، لكنهم يريدون بشدة 
الحصول على سيارة متخصصة يمكنها استيعاب الكرسي المتحرك الذي يجلس 

عليه ديريك. انقر هنا لمعرفة المزيد حول قصة ديريك من ميزة حديثة في أخبار 
الثانية عشرة، واستخدم هذا الرابط إذا كنت ترغب في التبرع لحالة ديريك. 

تذاكر مجانية للطالب للذهاب 
إلى منتزه دينو آند دراغون 

 سترول
25 و 26 يونيو

مركز مؤتمرات رود آيالند 

يحصل جميع طالب منطقة مدرسة بروفيدنس العامة 
الذين يبلغون من العمر 17 عاًما أو أقل على تذاكر 

مجانية إلى منتزه دينو آند دراغون سترول، وهو حدث 
مناسب للعائلة يستهدف جمهور المدارس االبتدائية 
والمتوسطة. ويُمكن للطالب الحصول على تذاكر 
مجانية باستخدام كود الخصم: SCHOOL على 
https://www.dinostroll. الموقع اإللكتروني

com/events/providence-ri. ويرجى العلم أنه 
يجب شراء تذاكر إضافية ألفراد األسرة. 

برنامج أرايز سامر
الصفوف من 9 إلى 12

11 - 22 يوليو
      

يقدم تحالف جنوب شرق آسيا في رود آيالند للتعليم 
)تحالف جنوب شرق آسيا في رود آيالند للتعليم( 
برنامًجا صيفيًا للدراسات اإلثنية لطالب الصف 
التاسع إلى الثاني عشر. والدراسات العرقية هي 

دراسة متعددة التخصصات للساللة والعرق واألصل 
مع التركيز على تجارب األشخاص الملونين في 

الواليات المتحدة. 

 تعرف على المزيد أو سجل على:
https://enrollri.org/acn

https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wseduprovidenceri/seplog01.w
https://www.providenceschools.org/cms/lib/RI01900003/Centricity/Domain/4/Newcomer Academy MLL Options SY2022-23 - Pg 2.pdf
https://www.providenceschools.org/Page/5300
https://www.providenceschools.org/Page/5300
https://www.providenceschools.org/Page/5300
mailto:humanresources%40ppsd.org?subject=
mailto:benefits%40ppsd.org?subject=
https://www.governmentjobs.com/careers/providenceschools/promotionaljobs?keywords=summer
https://www.governmentjobs.com/careers/providenceschools?keywords=summer
https://www.providenceschools.org/graduations2022
mailto:communications%40ppsd.org?subject=
mailto:communications@ppsd.org
http://www.providenceschools.org
https://twitter.com/pvdschools
http://instagram.com/pvdschools
http://www.facebook.com/ProvidenceSchools
http://www.youtube.com/user/provschools
https://www.linkedin.com/company/providence-public-schools
https://www.wpri.com/dont-miss/providence-teacher-surprised-recognized-as-teacher-of-the-year/
https://watch.ripbs.org/video/superintendent-oainvq/
https://patch.com/rhode-island/across-ri/8-rhode-island-students-win-national-merit-scholarships
https://patch.com/rhode-island/across-ri/8-rhode-island-students-win-national-merit-scholarships
https://www.providenceschools.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=8415&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=76276&PageID=1
https://www.providenceschools.org/Page/5872
https://www.providenceschools.org/Page/5872
https://youtu.be/loASaLFYeQ4
https://youtu.be/loASaLFYeQ4
https://youtu.be/RQCIHy90Puo 
https://www.wpri.com/dont-miss/providence-family-desperately-need-van-to-bring-son-to-doctors-appointments/
https://www.gofundme.com/f/vehicle-to-transport-my-son?qid=80ccee49fa4c7803f90e1b7c80d3a7ba
https://www.dinostroll.com/events/providence-ri
https://www.dinostroll.com/events/providence-ri
https://enrollri.org/acn
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