
د. خافيير مونتانيز
المشرف

تم اختيار عشرة طالب من مدرسة بروفيدنس العامة مؤخًرا لتلقي منح دراسية 
بقيمة 1000 دوالر من سوديكو، وهي شركة إدارة المواد الغذائية والمرافق 

التي تستخدمها المقاطعة. تم تقييم الطالب واختيارهم من قبل لجنة من مرشدي 
التوجيه من عدة مدارس. شكًرا لـ سوديكو اللتزامها تجاه طالبنا ولتمويل هذه 

المنح الدراسية.

أحد األفضل في والية رود آيالند
تهانينا لفريق تعليم ما قبل الروضة في مدرسة Young Woods االبتدائية 

لكونه أول برنامج لتعليم ما قبل الروضة في المقاطعة يحصل على تقييم 5 نجوم من 
BrightStars! تتم إدارة BrightStars من قبل جمعية رود آيالند لتعليم األطفال 

الصغار، وتساعد العائالت في والية رود آيالند على الوصول إلى رعاية جيدة لألطفال، 
والتعلم المبكر، وبرامج األطفال البالغين سن االلتحاق بالمدرسة. 

يتميز التقييم ذو الـ 5 نجوم بالبرامج التي تظهر جودة أعلى من معايير الترخيص الحكومية. 
تم تقييم برنامج تعليم ما قبل الروضة في Young Woods عبر العديد من معايير 

ومقاييس الجودة.

يوجد حاليًا في رود آيالند 127 فصاًل دراسيًا تابعًا لمرحلة ما قبل الروضة في والية رود 
آيالند في 18 مجتمعًا في جميع أنحاء الوالية، يخدمون أكثر من 2300 طفل في سن الرابعة. 
لكي تكون مؤهالً للحضور، يجب أن يكون عمر األطفال 4 سنوات بحلول 1 سبتمبر 2022، 

وأن يكونوا مقيمين في أحد مجتمعات رود آيالند لمرحلة ما قبل الروضة التي تم تحديدها. 
لمزيد من المعلومات حول هذه المجتمعات وعملية تقديم اليانصيب، يرجى زيارة صفحة 

.RIDE RI Pre-K

مجلس المعلمين المشرفين
المعلمين - صوتك مهم ويريد المشرف أن يسمع منك. ستطلق مدارس بروفيدنس العامة 
مجلس المعلمين المشرفين في سبتمبر 2022. تم تصميم المجلس لمنح المعلمين صوتًا 

أقوى في تشكيل مقاطعتنا. 

يمنح هذا البرنامج المعلمين الفرصة لمقابلة المشرف مونتانيز بشكل شهري لتقديم 
مدخالت حول سياسات المقاطعة، ومشاركة وجهات نظرهم من الفصل، ومناقشة تطلعات 

واهتمامات المعلمين. باإلضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج للمعلمين من جميع أنحاء المقاطعة 
فرصة للتفاعل مع بعضهم البعض وتوليد أفكار جديدة.

المشرف يخطط الختيار ما يصل إلى 10 أفراد مع مجموعة من الخبرات، والمهارات، واألدوار. 
يجب تقديم الترشيحات لمجلس المعلمين المشرفين عبرهذا النموذج بحلول 30 حزيران )يونيو(.

الجدول الصيفي للنشرة اإلخبارية
ستتوقف رسالتك اإلخبارية المفضلة لفترة قصيرة هذا الصيف، ولكن ال تقلق، سنعود قبل 
أن تعرفها! ابحث عننسختنا الصيفية في 29 يوليو، متبوعة بالعودة إلى جدولنا نصف 
األسبوعي في 19 أغسطس لتحضيرك للعودة إلى المدرسة. كما هو الحال دائًما، نرحب 

باقتراحاتك حول طرق تحسين النشرة اإلخبارية أو القصص الرائعة لتسليط الضوء عليها 
.Communications@ppsd.org في

تسجيالت التخرج
تهانينا لجميع الخريجين لدينا! نحن فخورون حقًا بكل ما أنجزته خالل العديد من سنوات 
الوباء الصعبة، وال نتمنى لك سوى النجاح بينما تنتقل إلى الفصل التالي. إذا فاتتك أنت 

أو أي من أفراد عائلتك أو أصدقائك أحد احتفاالت التخرج التسعة لدينا، فيمكنك مشاهدتها 
على صفحتنا على YouTube. لديهم بالفعل عدة آالف من المشاهدات! شكًرا للفريق في 

)Providence Career and Technical Academy )PCTA على التعامل 
مع المهام الصوتية / المرئية للتخرج هذا العام!

العالقات

األخبارموظفوناطالبنامرحبًا

ُركن المشرف المسؤول

البرنامج التأهيلي للهندسة

منح سوديكسو

هذا العام، أخذ الطالب في التعليم المهني والتقني )CTE( في البرنامج التأهيلي للهندسة 
 Providence Career and Technical Academy )PCTA( في

شغفهم بالروبوتات على الطريق، وساعدوا في إدارة نادي الروبوتات في مدرسة ويست 
برودواي المتوسطة. انقر فوق الصورة أعاله لمشاهدة فيديو حول تأثير هذا البرنامج على 

الطالب من جميع األعمار.
 

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

تسليط الضوء على الموظفين

ماركويتا ماكنير
مدرب اجتماعي

تعمل في: مدرسة كارنيفال االبتدائية

 التحقت بمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة في عام: 2011

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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كيف يبدو اليوم في حياة المدرب االجتماعي؟
أعمل مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في الصفوف من مرحلة ما قبل الروضة 

حتى الصف الخامس الذين يعانون من طيف التوحد، حيث أقوم بتدريسهم ومساعدتهم في 
اكتساب المهارات االجتماعية. يتضمن ذلك مساعدة الطالب في الفصل الدراسي، خالل 

العروض الخاصة مثل اللياقة أو الفن أو الموسيقى 
والغداء والعطلة. لدي أيًضا مجموعات اجتماعية داخل 
وخارج الفصل الدراسي تركز على الوعي االجتماعي 

/ الذاتي، ومهارات العالقات، واتخاذ القرار. خالل 
االجتماع نقوم بتسجيل الدخول أو قراءة كتاب أو القيام 

بنشاط أو لعب لعبة تتناسب مع الدرس. أتأكد أيًضا من تضمين التأكيدات ألنه من المهم جًدا 
بناء احترام الذات والثقة بالنفس، ثم ننتهي بالقيام باالسترخاء الهادئ.

كيف يؤثر عملك على حياة الطالب؟
عندما يدخل معظم الناس إلى غرفة، نالحظ إشارات اجتماعية ويمكننا اكتشافها. إذا كان 
الوضع هادئًا، فنحن نعلم التزام الهدوء أيًضا. ولكن بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من 
طيف التوحد، قد تكون معالجة هذه المعلومات صعبة بعض الشيء. قد ال يكون الطالب 

في الطيف على دراية بتلك اإلشارات االجتماعية، حتى في المحادثة فقط. نحن نعمل على 
أشياء مثل النظر إلى الشخص الذي تتحدث معه، والتأكد من مواجهتك له، واالستمرار في 
التركيز على االستماع. كل هذه المهارات التي نأخذها كأمر مسلم به ستساعد طالبنا على 

النجاح في المضي قدًما عندما يتفاعلون مع الناس ومع أقرانهم.

ما الجزء األفضل في وظيفتك؟
رؤية تزايد عدد الطالب عاًما بعد عام! كان لدي طالب عملت معه منذ الصف الخامس 

وتخرج للتو من CCRI في مايو. كان ذلك شعوًرا رائعًا. أعمل أيًضا مع مجموعة 
المهارات االجتماعية لخدمات مد السنة الدراسية )ESY(. إنه ألمر رائع أن أرى هؤالء 

الطالب كل صيف ألنني أستطيع حقًا أن أرى نموهم 
وتقدمهم. نحن نعمل على مهارات مثل التفكير المرن، 

بحيث ال يفسد التغيير في الروتين يومنا - فنحن قادرون 
على إعادة التوجيه واالستمرار في المضي قدًما.

ما هو الشيء الذي تريد أن يعرفه الناس عن وظيفتك؟
من المهم جًدا عدم الحكم على الكتاب من غالفه. أشعر أن الكثير من الناس عندما يرون 

طالب التربية الخاصة لدينا يعتقدون أنهم غير قادرين على القيام بأشياء عظيمة. لكن لديهم 
الكثير من المواهب! خالل برنامجنا الصيفي، لدينا عرض للمواهب في النهاية، حيث لدينا 
طالب صم يشاركون ويغنون. لكنك لن تعرف ما لم تمنحهم الفرصة. لقد كان مذهالً. أعلم 

أن األشياء يمكن أن تستغرق وقتًا طويالً، ولكن إذا كنت صبوًرا فهذا مفيد للغاية. حتى 
أصغر إنجاز يعني شيئًا ما. كن لطيفًا! اللطف يكون له تأثير كبير.

أخبار ساّرة: ظهور مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة في الصحافة

تعرف على األشخاص الرائعين الذين يعملون
مع طالبنا كل يوم!

آخر التطورات بالمقاطعة

االحتفال بخريجي مشروع البحث

 طالب أكاديمية A-Venture يجمعون األموال إلصالح التمثال من أجل تكريم جنود البحرية الذين سقطوا في	 
 NBC 10 NEWS في 20 يونيو 2022

 يجمع الطالب األموال إلصالح التمثال المدمر	 
WPRI 12، في 20 يونيو 2022

 تم تسمية أبطال Recess Rocks في رود آيالند بـ	 
NBC 10 NEWS، في 20 يونيو 2022 

 	URIلماذا قام مطعم بروفيدنس بتجميع 12000 دوالر لمساعدة طالب التفوق ماونت بليزانت على حضور 
Providence Journal، في 17 يونيو 2022

 يستضيف .Nets David Duke Jr مخيم كرة السلة في مدرسته األم 	 
WPRI 12، في 18 يونيو 2022
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”حتى أصغر إنجاز يعني شيئًا ما. كن لطيفًا! 
اللطف يكون له تأثير كبير.“

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 مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة 

)موقع PPSD اإللكتروني( بلغات متعددة. 

لقد وصلنا إلى نهاية عام دراسي صعب وبائي آخر. أود أن أقدم التهاني مرة أخرى لجميع طالبنا الخريجين - نحن فخورون بكم 
وال يسعنا االنتظار لرؤية األشياء الرائعة التي ستنجزونها إنجازاتكم الرائعة في المستقبل! 

أود أيًضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعلمينا وموظفينا الرائعين، وأولياء األمور وطالبنا، وشركائنا في المجتمع، والفريق في إدارة 
التعليم في رود آيالند، ومجلس إدارة مدرسة بروفيدنس على كل ما بذلتموه من دعم وعمل شاق خالل هذا العام.

لقد بذلنا معًا الكثير من الجهد، وكان األمر مرهقًا في بعض األحيان. لكننا أحرزنا أيًضا تقدًما كبيًرا نحو أسس خطة العمل المتغيرة: 
التميز في التعلم، والمواهب عالمية المستوى، والمجتمعات المشاركة، وأنظمة المقاطعة الفعالة.

أظهر طالبنا تطوًرا كبيًرا نحوالتميز في التعلم مع تحسن ملحوظ في الرياضيات والقراءة ومهارات اللغة اإلنجليزية على 	 
مدار العام، كما هو موضح في رسالتنا اإلخبارية في 13 مايو.

حصل الفريق في Young Woods Elementary أيًضا على أول تقييم 5 نجوم لبرنامج ما قبل الروضة في المقاطعة.	 

يواصل المعلمون الرائعون في مدارسنا تجسيد المواهب عالمية المستوى والنمو مهنيًا. فازوا هذا العام بالعديد من الجوائز على عملهم الشاق، بما في ذلك أفضل مدير في رود آيالند 	 
للعام، وأفضل مدير مساعد في رود آيالند للعام، وأفضل عالم نفسي في مدرسة رود آيالند للعام، وأفضل عامل اجتماعي في مدرسة رود آيالند للعام، وأفضل معلم PPSD للعام، 

وبطولة Recess Rocks RI Champions, Jr. أفضل ُمعلم اإلنجاز للعام، وأفضل مدرب في RIIL للعام، وجائزة RIIL للخدمة المتميزة.

أظهر المعلمون أيًضا التزامهم بـالمجتمعات المشاركة من خالل تضمين اجتماعات أولياء األمور والمعلمين في عقدهم. استضاف الفريق في مكتب المشاركة العائلية والمجتمعية 	 
)FACE( عشرات االجتماعات المجتمعية حول مواضيع مهمة ، وساعدنا جميعًا معًا في تسجيل رقم قياسي جديد لعدد العائالت التي تستجيب ألعمال االستبيان.

ولدينا العشرات من المشاريع قيد التنفيذ والتي تُظهر قيمة أنظمة المقاطعة الفعالة في تحسين مدارسنا. مشاريع مثل مركز Narducci التعليمي، وترميمات تقدر بماليين الدوالرات 	 
لتتماشى المدارس مع القرن الحادي والعشرين، ومعدات تدفئة وتبريد جديدة في المباني، وملء زجاجات المياه في كل مدرسة.

لقد أضفنا أيًضا دعًما مضاعفًا في جميع مدارسنا في جميع أنحاء المقاطعة عندما كان موظفونا وطالبنا في أمس الحاجة إليه. الدعم مثل المديرين المساعدين ومستشاري التوجيه وأخصائيي 
المجتمع. وفي هذا الصيف، سنستمر في سد فجوة التحصيل مع أكثر من 3000 طالب في برامج التعلم الصيفية عالية الجودة. القائمة تطول وتطول، لكن ليس لدي سوى مساحة كبيرة هنا!

أخيًرا لدينا أساس للنجاح. أنا أؤمن حقًا أن كل جهودك قد شهدت منعطفًا في مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة. إنه لشرف كبير أن أعمل معكم جميعًا، وأتطلع إلى البناء على هذا الزخم 
اإليجابي خالل الصيف وحتى العام المقبل.

حّدد التقويمات الخاصة بك!
 آخر يوم دراسي 	

الجمعة 24 يونيو 2022
 اليوم األول في برنامج التعلم الصيفي 	

الثالثاء 5 يوليو 2022
 آخر يوم في برنامج التعلم الصيفي 	
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حصلت Young Woods Pre-K على تقييم 5 نجوم 
!BrightStars من

 RECESS ROCKS بطولة

في هذا الشهر، ساعد معلمي التربية البدنية في مدرسة ماري فوغارتي االبتدائية كين 
أندرسون وجون باسيريللي مدرستهم على أن تحصل على بطولة Recess Rocks في 

رود آيالند للعام Recess Rocks !2022 في رود آيالند هي شراكة عمرها ست سنوات 
 Rhode Island Healthy وتحالف مدارس ، Playworks New England من

 .Blue Cross & Blue Shield of Rhode Islandو Schools

في عام 2021، أطلق تحالف مدارس Playworks وHealthy Schools مبادرة لتكريم 
المهنيين الذين جعلوا من دمج اللعب اآلمن والصحي في المدارس أولوية. تهانينا لكين وجون 

وفريق فوغارتي بأكمله!

LAURO في LEGOS التعلم باستخدام
زار الفنان أندرو جروفر من رود آيالند ليغو مدرسة كارل جي الورو االبتدائية في 

بروفيدنس هذا األسبوع لتقديم أحدث إبداعاته - نموذج ليغو للمدرسة معروض اآلن. كان 
الطالب أول من ألقوا نظرة على النموذج المكتمل، وأمضوا وقتًا في طرح أسئلة على 

جروفر حول عملية البناء وتاريخ مدرستهم، التي تم بناؤها في عام 1927. سيتم وضع 
النموذج في حقيبة واقية وعرضه في ردهة المدرسة، بجانب لوحة تذكارية إلحياء ذكرى 

االنتهاء من تشييد المبنى.

حول المقاطعة

االحتفال بمرور 50 عاًما
في األسبوع الماضي، اجتمع الزمالء واألصدقاء لالحتفال المفاجئ بتقاعد جو بريسكو، 

الموظف األطول فترة في مدارس بروفيدنس العامة، بعد ما يقرب من 50 عاًما في العمل 
مع المقاطعة! بدأ حياته المهنية مع PPSD في عام 1973. 

عمل كمدرس للغة اإلنجليزية في العديد من المدارس الثانوية، وكان مؤخًرا مستشاًرا 
للتوجيه في مدرسة DelSesto Middle School لعدة سنوات. شكًرا لك جو على 

تفانيك لعقود من الزمن وعلى التأثير الذي تركته على حياة اآلالف من الطالب!

تهانينا لـ دفعة خريجي مشروع البحث في مستشفى ميريام للعام 2022! يساعد 
مشروع البحث إعداد الشباب ذوي اإلعاقة للنجاح في التوظيف التنافسي المتكامل. 

 .Miriam Project Search هذه هي الدفعة الثامنة للخريجين لبرنامج 
تم تكريم المشرف مونتانيز لالنضمام إلى الطالب خالل حفل هذا العام ليتمنى لهم 

حًظا سعيًدا خالل الفصل التالي.

نجوم معرض العلوم
هذا الشهر، شارك طالب الصفين الرابع والخامس من مدرسة روبرت بيلي 

االبتدائية في أول معرض للعلوم على اإلطالق في المدرسة! هل تساءلت 
يوًما لماذا تطفو بعض األشياء بينما تغرق أخرى؟ وكيف تعمل مصابيح الالفا 

بالضبط؟ لقد جعلك الطالب المذهلون في مدرسة بيلي االبتدائية مكفولين. 
أحسنتم صنعًا جميعًا!

 تذاكر مجانية للطالب للذهاب إلى
منتزه دينو آند دراغون سترول

25 و26 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. 

وجبات صيفية مجانية للطالب
أعمارهم 18 وما دون ذلك

يبدأ 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. يبدأ توزيع الوجبات الصيفية 
المجانية في 5 يوليو.  للحصول على قائمة كاملة 

 بالمواقع واألوقات، راجع النشرة المرفقة أو قم بزيارة
eatplaylearnpvd.com/summermeals
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