
ډاکټر جاوییر مونټانیز
مدیر

د Classical High School مشرې زده کونکې الینا هرتاډو سولبرګته دی مبارک وي، چې 
د راډ ټاپو د 8 زده کونکو له ډلې څخه یوه زده کونکې وه چې سږکال یي د ملي وړوالي بورسیه 
ترالسه کړه! د ملي وړوالي د بورسیې پروګرام د پېژندنې او بورسیو لپاره یوه اکاډمیکه سیالي ده 

چې په 1955 کې پېل شوه. دا ګروپ اټکلوي چې له یو ملیون څخه ډېر زده کونکي هر کال پدغه 
پروګرام کې دننه کیږي، مګر یوازې 7,500 محصلین د ملي وړوالي بورسیې ترالسه کوي. ډېر 

ښه، الینا!

د ښوونځي د خوندیتوب ارزونې
د پراویډینس عامه ښوونځي په ټوله تعلیمي حوزه کې په هر ښوونځي کې د خوندیتوب 

ارزونې پاې ته رسوي. دغه تګالرې به د سمدستي او اوږدمهاله امنیتي بدلونونو د پالن 
جوړولو لپاره وکارول شي ترڅو ښوونځی د زده کونکو او کارکونکو لپاره خوندي 

وګرځول شي. ښوونځي به د ټولنې د بحثونو کوربه توب هم وکړي ترڅو کورنۍ 
باخبره پاتې شي او هغوې ته د فیډبیک ورکولو فرصت ورکړي. مهرباني وکړئ د خپل 
ماشوم د ظرفیت لوړولو په اړه د ټولنې د بحثونو په اړه جزئیاتو سره د خپل زده کونکي 

د ښوونځي لخوا د یو بلنلیک په تمه اوسئ.

وړکتون کې شاملول
کورنېو پاملرنه! راتلونکي تعلیمي کال لپاره وړکتون کې شاملول اعالن شوي دي. د 

خپل ماشوم د شمولیت د پیدا کولو لپاره Skyward ته دننه شئ. کورنېو باید یو هارډ 
کاپي مکتوب او/یا یو برېښنالیک چې هغوې ته د هغوې ماشوم د شمولیت په اړه خبر 

ورکوي، هم ترالسه کړې وي. موږ خوښ یو ترڅو ووایو چې %91 زده کونکو د 
خپلې لومړۍ یا دویمې خوښې وړ ښوونځي ترالسه کړي دي! د ټرانسپورټېشن په 

شراېطو برابروالي په اړه نور مالومات به اګسټ کې وړاندې شي.

د نوو زده کونکو پراخ شوی پروګرام
د پراویډینس عامه ښوونځي اوس د هغو دوه ژبو زده کونکو )MLLs( لپاره چې له 

9 څخه تر 12 ټولګېو پورې نوي راغلي زده کونکي وي، دوه غوراوي لري. د نوو 
زده کونکو د ESL پرورګرام او د نوو زده کونکو اکاډمي ښه راغالست ویونکي او له 

درناوي ډک چاپیریالونه برابروي چې د نوو زده کونکو د ځانګړو کلتوري ځانګړتیاوو پر 
بنسټ د هغوې ټاکلې ژبنۍ، اکاډمیکې، او ټولنیزې/احساساتي اړتیاوې پوره کوي. دواړه 

پروګرامونه هڅه کوي چې د کالج او مسلک، او په انګلیسي ژبه کې د ټولګي د کچې چمتو 
والي برابر کړي. دواړو پروګرامونو په اړه ال ډېر مالومات دلته ترالسه کړئ.

د جون ټینت یادونه
د پراویډینس ښار د جون 20، 2022 د جون ټینت د لیدنې د ورځې په توګه پېژندلې ده. 
دا چې د 2021-22 کال تعلیمي کلیزه د یوې منل رخصتۍ په توګه د جون ټینت له ټاکلو 
څخه وړاندې جوړه شوې ده، دا به سږکال د ټولو PPSD کارکونکو او زده کونکو لپاره 

د ښوونځي یوه منظمه ورځ پاتې شي. جون ټینت د راتلونکي تعلیمي کال لپاره زموږ د 
ښوونخي په کلیزه کې د یوې منل شوې رخصتۍ په توګه شامله شوې ده. که چېرې تاسو 

کومه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ humanresources@ppsd.org. ته برېښنالیک 
ولیږئ.

کارکونکو لپاره د نوم لیکنې پرانستې موده
د PPSD کارکونکي، دا یو دوستانه خبرتیا ده چې پرانستې نوم لیکنه د جون 17، 

2022 پاې ته رسیږي. پرانستې نوم لیکنه هغه موده ده په کوم کې چې کارکونکي ښایي 
د خپلو امتیازونو په ټاکل شوو غوراوېو کې بدلون رامنځته کړي، لکه روغتیایي بیمه. 

ټولو کارکونکو باید اړین فورمونه د برېښنالیک له الرې ترالسه کړي وي، مګر که چېرې 
تاسو اضافي فورمونو ته اړتیا لرئ یا کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ د امنتیازونو له 

ډیپارټمنټ سره د benefits@ppsd.org برېښنالیک له الرې په اړیکه کې شئ.

د اوړي د زده کړې د دندې فرصتونه
موږ خوښ یو ترڅو روان کال کې له 3,000 څخه ډېرو زده کونکو ته د اوړي د زده 

کړې پروګرامونه وړاندې کړو، او د دې السته راوړنې د خال په ډکولو کې موږ ستاسو 
مرسته غواړو! د دندو داسې ګڼ شمېر فرصتونه په ځانګړې توګه د لومړنېو ټولګېو 

په کچو کې شتون لري چې موږ غواړو تاسو د هغو په اړه خبر کړو. زموږ د اوړي د 
دندو د پوسټونو د لیدلو لپاره مهرباني وکړئ الندې لینکونه تعقیب کړئ: 

 داخلي کاندیدان دلته کلیک کړئ 
 بهرني کاندیدان دلته کلیک کړئ

د 2022 کال د لېسې فراغتونه
 Rhode Island Convention فراغت غونډې به په PPSD د سږ کال، د

Center کې ولمانځل شي. د هر ښوونځي د جشن د بشپړ مهالویش، مهرباني وکړئ 
www.providenceschools.org/graduations2022 څخه لیدنه وکړئ. 

زموږ ټولو فارغیدونکو مشرو زده کونکو ته دی مبارک وي!

اړیکې

خبرونهزمونږ کارکونکيزمونږ زده کوونکيښه راغالست

د مدیر ځاې

مدني تعلیمات په عمل کې

د ملي وړوالي تحصیلي بورس لرونکی

د )JSEC( د جوانیتا سنچیز تعلیمي مجتمع زده کونکو د خپل نسل د 
تابعیت پروژه د راډ ټاپو د مدني تعلیماتو په ورځ په ایالتي مجلس کې وړاندې 

کړه. زده کونکو هغه موضوعات ارائه کړل چې هغوې ته مهم وو، لکه له 
ښوونځي څخه وروسته پروګرامونه او د رواني روغتیا مالتړ، او په الندې 
 The هرې کټګورۍ کې یي تر ټولو لوړې عمومي نمرې ترالسه کړې: د

 The ،جایزه The Systemic Impact ،جایزه Grassroots Change
 The جایزه، او The Action ،جایزه Collaboration and Diversity

Open-Mindedness جایزه. ډېر ښه!
 

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

د کارکونکو تمرکز

هوپ فیرناندیز
د ټولنې متخصص

موقعیت لري په: د West Broadway منځنی ښوونځی

 PPSD کې شامل شوي په: 2018

2018 د ښوونکي مرستیال په توګه پېل
د Mount Pleasant لېسې څخه فارغ شوی )CTE پروګرام(

په ټوله تعلیمي حوزه کې په زړه پورې څیزونه پېښیږي، او موږ غواړو چې دا کلمه ترالسه کړو! که چېرې تاسو کوم پروګرام، پېښه 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.

communications@ppsd.org · www.providenceschools.org ·)د پراوېډینس عامه ښوونځي( Providence Public Schools 2022 ©

د PPSD د ټولنې د متخصص د رول په اړه موږ ته ووایاست.
د ټولنې د بدلون د کړنې د پالن دوه سترې برخې د والدېنو ښکېلتیا او د زده کونکو 

حاضري ده. زه فکر کوم چې دا هغه ځای دی چېرې چې زموږ د ټولنې متخصصین په 
رښتیا سره ځلیږي. دغه رولونه سږکال نوي دي او موږ د اوږدې غیرحاضرۍ سره د 

مبارزې او زموږ د کورنېو او زده کونکو د بیا ښکېلولو لپاره خورا ډېر کار کوو. د دغه 
کلتور جوړول خورا مهم دي، او د ټولنې متخصصین چې زموږ په ښوونځېو کې دي 

 Pre-K د دې کار شونې کولو باندې پوهیږي. زه له
 Young ماشوم پاتې شوي یم، له PPSD راهیسې د

 DelSesto تر Pleasant View څخه تر Woods
تر Mount Pleasant پورې. د دې وړتیا لرل چې 
یو زده کونکي یا کورنۍ سره خبرې وکړي او ووایي، 
“ای، زه پوهیږم،” کوالې شي چې دومره اوږده الره 

طی کړي.

څه شی د ټولنې متخصص دومره مهم کوي؟
زه فکر کوم چې د تعلیمي حوزې په توګه ترټولو ډېر مهم څیز چې موږ یي ترالسه کوو د 

زده کونکي په حاضرۍ پورې اړه لري. هو، موږ غواړوو چې د ازموینې نمرې او د فراغت 
کچې لوړې کړو، مګر ماشومان باید د نورو نوموړو څیزونو لپاره دلته اوسي چې باید پېښ 
شي. نو موږ په ښوونځي کې څه ترسره کوالې شو ترڅو ماشومان وغواړي دلته اوسي؟ د 

ټولنې د یو متخصص په توګه زه خپل رول د هغه یو کس په توګه ګورم چې مورال رامنځته 
کوي، څوک چې د زده کونکو د ظرفیت د لوړولو لپاره زده کونکو ته زموږ له کلتوري ټیم 

 او مشاورینو سره د کارکولو پواسطه د ښه راغالست او ستاینې احساس ورکوي.

ستاسو د دندې ترټولو ښه برخه کومه ده؟
هغه اړیکه چې تاسو یي له ماشومانو سره جوړوئ. د داخلي ښار په توګه، التینا، چې د 

هغوې له حالت څخه راځي، زه د دغو ماشومانو له ډلې څخه یو ماشوم یم. دا تر پنځم 
ټولګي پورې نه وو چې ما په پاې کې یو کس ولیده چې زما په څېر د یو ښوونکي په 

څېر ښکارېده. زه وروسته پوه شوم چې ما غوښتل له ماشومانو سره کار وکړم او هغوې 
ته د ورته کس لکه د ښوونکي والي احساس ورکړم. دا تاسو ته دا ډول اطمینان درکوي. 

نو زه اوس هره ورځ کار ته راځم او نوموړی 
اطمینان خپلو ماشومانو او خپلې ټولنې ته راوړم.

دا د ښوونې او روزنې په برخه کې د کار کولو لپاره 
یو ننګونکی کال دی. هغه بریا یا خنډ چې تاسو پرې 

غالب شوي یاست او پرې ویاړئ کوم دی؟
په رښتیا سره زه په ټولې ډلې ویاړم. د ټولنې 

متخصصین سږکال نوي دي، او ځنې وختونه “نوی” لږه ویرونکې کېدلې شي. مګر ځنې 
وختونه “نوی” دا ډول مثبت څیز هم کېدلی شي. زه فکر کوم چې موږ په رښتیا سره 

په خپلو ښوونځېو کې هغه بدلونونه رامنځته کول پېلوو چې خلک ورته پام کوي. ټول 
متخصصین هره میاشت جلسې کوي او تاسو کوالې شئ ووایاست چې خلک خوښ دي 
ترڅو وګوري چې دا چېرې ځي. دا یوه ډله ده چې د ژوند له ورته سبک څخه رامنځته 

کیږي لکه د دغه ماشومانو په څېر او اوس موږ د خپلې ټولنې د جوړولو لپاره یو فرصت 
لرو. زه به هغه تجربه د نړۍ لپاره بېرته وانخلم.

دا ښه خبر دی: PPSD په مطبوعاتو کې

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

د تعلیمي حوزې په اړه تازه مالومات

مرسته کونکی الس

 د پراویډېنس ښوونکی د کال د ښوونکي په توګه وپېژندل شو	 
 WPRI، جون 2، 2022

 د راډ ټاپو PBS اوونیز: رئیس 	 
د راډ ټاپو PBS، جون 5، 2022

 8 د راډ ټاپو زده کونکي د ملي وړوالي بورسونه ګټلي دي	 
پاچ، مې 11، 2022

  د پراوېډینس عامه ښوونځي د مسلک او تخنیکي ښوونې او روزنې )CTE( پروګرام کې د زده کونکو ستاېنه کوي	 
p providenceschools.org، مې 26، 2022

جون 10، 2022

“ تاسو کوالې شئ ووایاست چې خلک خوښ 
دي ترڅو وګوري چې دا چېرې ځي. دا یوه 

ډله ده چې د ژوند له ورته سبک څخه رامنځته 
کیږي لکه د دغه ماشومانو په څېر او اوس موږ 
د خپلې ټولنې د جوړولو لپاره یو فرصت لرو.”

د پروویډنس عامه ښوونځېو تعلیمي حوزه )PPSD( دوه اوونیزې خبر پاڼي وروستۍ برخي ته ښه راغالست! که تاسو یا یو 
څوک چې تاسو یي پیژنئ زمونږ کوم خبر لیکونه ورڅخه تیر شوي وي، تاسو کوالی شئ د ولسوالۍ په ویب پاڼه کښي هغه په 

څو ژبو باندي ومومئ.

دا ځل به راتلونکې اونۍ کې د فراغت لمانځغونډې زموږ د لوړو ټولګېو لپاره پاې ته ورسیږي. د ټولې PPSD ټولنې په 
استازیتوب سره زه غواړم چې خپلو فارغینو ته د هر هغه څه په اړه مبارکي ورکړم چې هغوې د وبا له دوو کلونو څخه 

ډېرې مودې کې ترسره کړي دي. د هغې په اړه د یوې لحظې لپاره فکر وکړئ – د هغوې د لیسې له نیمایي څخه ډېره موده د 
COVID پواسطه اغیزمنه شوې ده! 

او هغوې اوس دلته دي، د خپل ژوند د راتلونکي پړاو تر عهدې وتلو او د بریالیتوب تعقیبولو لپاره چمتو دي. بریا په اړه زما یوه د خوښې 
وړ نقل قول له بوکر ټي واشنګټن څخه ده. هغه یو غالم پیدا شوې وو، مګر وروسته بیا یو ښوونکې، لیکوال، سوداګر او متحده ایاالتو د 

ګڼ شمېر رئیس جمهورانو مشاور شو. هر هغه څه چې بوکر ټي واشنګټن د بریالیتوب په اړه ویلي دي هغه په الندې ډول دي:

“ما زده کړي دي چې بریالیتوب باید د هغه موقف پواسطه چې یو کس په ژوند کې ترالسه کړي وي ډېر اندازه نشي مګر د 
هغو خنډونو پواسطه کوم چې ]هغوې[ بریالیتوب لپاره د هڅې پر مهال پرې غالب کیږي.”

ما نشو کوالې چې ډېر موافق اوسم. بریالیتوب دا نه دی چې موږ چېرې یو، مګر دا چې موږ څه ترسره کړي دي چې هلته 
رسیدلي یو. او د هغې اندازې پواسطه، هر فارغ شوی لوړ پوړی زما کتاب کې له وړاندې څخه یو بریالیتوب دی. مګر دا دلته پاې ته نه رسیږي! 

زموږ فارغ کېدونکي ټولګي ته، زه غواړم ووایم چې – ژوند د انتخابونو په اړه دی. هغه چې تاسو تر دې دمه جوړ کړي دي له تاسو سره مرسته کړې ده ترڅو په ځنو خورا 
ستونزمنو کلونو کې چې زه یي د زده کړې په اړه په یاد لرم ثابت پاتې او فارغ شئ. په خپل راتلونکي څپرکي کې د هغو ښو انتخابونو د راټولولو مخکې تګ ته ادامه ورکړئ. زه 

صبر نشم کوالې ترڅو وګورم چې تاسو به له ننېو انتخابونو سره راتلونکې کې څرنګه زموږ ټولنه رهبري کړئ.

خپلې کلیزې په نښه کړئ!
د لوړ پوړو زده کونکو وروستۍ ورځ دوشنبه،  	

جون 13، 2022
 د لیسې فراغتونه  	

دوشنبه، جون -13جمعه، جون 17 
 د والدېنو د مشورتي شورا )PAC( جلسه  	

سه شنبه، جون 21، 2022، ماښام 6:00 بجې.

 د ښوونځي د مدیره هیئت جلسه  	
چهارشنبه، جون 22، 2022، ماښام 6:00 بجې.

 د ټولګېو وروستۍ ورځ  	
جمعه، جون 24، 2022

 د PPSD د کال ښوونکی: لینډسی پیوا
https://youtu.be/loASaLFYeQ4 :ویډیو وګورئ

د کال ښوونکی
لینډسې پېوا، ته دی مبارک وي چې د Webster Avenue د لومړني ښوونځي د 

ESL د دریم ټولګي ښوونکې ده، څوک چې د پراوېډینس عامه ښوونځي د تعلیمي حوزې 
د 2022 کال د کال ښوونکې ونومول شوه! آغلې پېوا د 2022 کال د ښوونکې د کمېټې 
پواسطه ټاکل شوې وو، چې د تعلیمي حوزې د کارکونکو لخوا له 50 ډېرو سپارل شوو 

کاندیدانو ته یي بیاکتنه کړې وه. په پورته انځور کلیک کړئ ترڅو وګورئ چې آغلې پېوا د 
سلګونه زده کونکو او کارکونکو لخوا په Webster Elementary کې له ښه خبر سره 

حیرانه پاتې کیږي!

د تنوع لمانځل
تېره میاشت د Nathan Bishop منځني ښوونځي زده کونکو، کورنېو او 

کارکونکو لپاره د نړېوالې شپې کوربه توب وکړ چې ګڼ شمېر هغه کلتورونه او 
شالیدونه چې زموږ ټولنه جوړوي یي ولمانځل. له موزیک، خواړو، نڅا، کمیډي نندارو 

او حتې جمناستک سره، دا یوه شپه وه چې باید په یاد وساتل شي! له ټولو ترتیبونکو 
څخه چې پدې نندارې کې یي مرسته کړې وه چې موږ په حقیقت کې ټول سره یو ځاي 

پیاوړي یو، مننه.

د تعلیمي حوزې شاوخوا

د غوره چوپړتیا جایزه
د Central High School مرستیال مدیر بابي ډی موکیو ته دی د راډ ټاپو 
د پوهنتونونو ترمنځ پېښېدونکي لیګ )RIIL( د غوره چوپړتیا د جایزې ترالسه 

کول مبارک وي! ورزشکارانو په اړه د مدیرانو د کمېټې د یو غړي په توګه، 
RIIL مرستیال مدیر ډي موکیو له یوې لسیزې څخه ډېرې مودې لپاره د 

د ریسلینګ د ورزش د مدیر په توګه دنده ترسره کړې ده.

د PPSD کارکونکو څخه مننه 
وبا پرمهال د زده کونکو ښوونه او روزنه د هر کارکونکي غړي لخوا فوق العاده 
 PPSD ژمنتیا ته اړتیا لري. نن، رئیس ډاکټر جاویر مونټانیز هر ښوونکي ته د

د اوبو د بیاکارول کېدونکي فلزي بوتل د برابرولو پواسطه چې د نوي بوتل د 
ډکولو په ځایونو کې کارول کیږي او هر ښوونځي کې به په راتلونکي کال کې 
نصب شي، د ستاینې یو کوچنی سوغات وړاندې کړ. حال دا چې هېڅوک نشي 

کوالې چې په اشارې سره څرګند کړي چې زموږ ښوونکي او کارکونکي په 
حقیقت کې څومره مهم دي، ځنې وختونه موږ ټول اوبو رسولو او د خپل ځان 

پاملرنې تمرین ته اړتیا لرو.

ډیریک سیلوا د اتم ټولګي زده کونکې ده چې د مرستې په لټه کې ده. ډیریک دوه 
ډوله عضالتي ډیسټروفي او همداراز د بدن د څو غړو سختېدلو ناروغي لري. د 
هغه کورنۍ په عامه ټرانسپورټ تکیه کوي ترڅو ډیریک ډاکټر ته بوځي، مګر 
هغوې په کلکه یو تخصصي واګون غواړي چې د ډیریک ویلچیر په کې ځاې 
پر ځاې شي. د News 12 د وروستۍ مقالې څخه د ډیریک د کیسې په اړه د 
ال ډېرو مالوماتو لپاره دلته کلیک کړئ، او دغه لینک وکاروئ که چېرې تاسو 

غواړئ چې ډیریک المل کې مالي مرسته وکړئ. 

زده کونکو لپاره د ډاینسور او 
ښامار د چکر وړیا ټکټونه

جون 25 او 26
د RI کنوانسیون مرکز 

د پراوېډینس د عامه ښوونځي ټولو زده کونکو ته چې 
عمرونه یي 17 کاله یا هغه څخه کم وي د ډاینسور 

او ښامار د چکر وړیا ټکټونه واندې کیږي چې دا 
یوه کورنۍ-دوستانه پېښه ده چې د لومړني او منځني 

ښوونځي مخاطبین په نښه کوي. زده کونکي د تخفیف 
د کوډ د کارولو پواسطه وړیا ټکټونه ترالسه کوالې 

https://www.dinostroll.com/ شي: ښوونځي په
events/providence-ri. مهرباني وکړئ په یاد ولرئ 

چې د کورنۍ د غړو لپاره باید نور ټکټونه وپېرل شي. 

د ARISE د اوړي پروګرام
 9 – 12 ټولګي

جوالیي 11 - 22
   

د ښوونې او روزنې لپاره د راډ ټاپو د جنوب ختیځ 
آسیایانو اتحاد )ARISE( له نهم څخه تر دولسم 

ټولګي پورته کېدونکو زده کونکو لپاره د توکمیزو 
مطالعاتو د اوړي پروګرام وړاندې کوي. توکمیز 

مطالعات د توکم، نژاد، او بومي توب د مختلفو علمي 
رشتو له مطالعې څخه عبارت ده چې په متحده ایاالتو 

کې د خلکو د رنګونو په تجربو ټینګار کوي. 

 ال ډېرو مالوماتو یا نوم لیکنې لپاره:
https://enrollri.org/acn
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