
ډاکټر جاویر مونټانیز
مدیر

د پراوېډېنس عامه ښوونځي لس زده کونکي پدې وروستېو کې د سوډیکسو 
)Sodexo( لخوا چې په تعلیمي حوزې کې د خواړو او تسهیالتو د مدیریت 

شرکت دی، د 1,000$ بورسونو ترالسه کولو لپاره ټاکل شوي دي. له ګڼ 
شمېر ښوونځېو څخه زده کونکي د الرښود مشاورینو د کمېټې پواسطه ارزیابي 

شوي او ټاکل شوي وو. زموږ زده کونکو ته له ژمنتیا او د دغه بورسونو د 
مالي تمویل لپاره له سوډیکسو )Sodexo( مننه.

Rhode Island کې یو تر ټولو غوره څخه
په Young Woods لومړني ښوونځي کې له وړکتون څخه وړاندې ټیم ته د دې 
لپاره مبارکي وایم چې په تعلیمي حوزې کې د Pre-K لومړني پروګرام وو چې له 
BrightStars څخه یي د -5ستورو درجه ترالسه کړه! BrightStars د ځوانو 

ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره د Rhode Island ټولنې لخوا مدیریت کیږي، 
او په Rhode Island کې له کورنېو سره د ماشومانو باکیفته پاملرنې، لومړنۍ زده 

کړې، او د ښوونځي-عمر پروګرامونو ته السرسي کې مرسته کوي. 

د -5ستورو درجه هغه پروګرامونه په رسمیت پیژني چې د ایالت د جواز د معیارونو 
څخه پورته او هاخوا کیفیت څرګندوي. د Young Woods د Pre-K پروګرام د 

کیفیت په ګڼ شمېر سټنډرډونو او معیارونو کې ارزیابي شوې دی.

 RI Pre-K په 18 ټولنو کې 127 د Rhode Island اوسمهال په ټول ایالت کې
ایالتي ټولګي لري، چې له 2,300 څخه ډېرو څلور کلنو ماشومانو چوپړتیا کوي. 

شراېطو لپاره برابروالي لپاره باید ماشومان د 2022 کال د سپټمبر په 1 نېټه 4 کلن 
وي او باید د یوې مشخصې شوې RI Pre-K ټولنې اوسېدونکي وي. د دغه ټولنو او 
د پچې اچونې یا الټرۍ د غوښتنې د پروسې په اړه د ال ډېرو مالوماتو لپاره مهرباني 

وکړئ د RIDE RI Pre-K پاڼه وګورئ.

د مدیر د ښوونکو کابینه
ښوونکو – ستاسو غږ مهم دی او مدیر غواړي چې له تاسو څخه واوړي. د پراویډینس 

عامه ښوونځي به د مدیر د ښوونکو کابینه په سپټمبر 2022 کې پېل کړي. دا کابینه زموږ 
د تعلیمي حوزې په جوړولو کې ښوونکو ته د غښتلي غږ ورکولو لپاره طرحه شوې ده. 

دا پروګرام ښوونکو ته له مدیر مونټانیز سره په میاشتني ډول سره د لیدلو فرصت 
ورکوي ترڅو د تعلیمي حوزې د پالیسېو په اړه خپل نظریات وړاندې کړي، ټولګي 

په اړه خپل لیدلوري شریک کړي، او د ښوونکو د هیلو او اندېښنو په اړه سره بحث 
وکړي. د دې سربېره، دا پروګرام د ټولې تعلیمي حوزې ښوونکو ته فرصت ورکوي 

ترڅو له یو بل سره ښکېلې شي او نوې نظریې رامنځته کړي.

مدیر پالن جوړوي چې تر 10 پورې کسان چې یو لړ تجربې، تخصص او رولونه 
ولري، وټاکي. د مدیر د ښوونکو د کابینې لپاره ټاکنې باید د دې فورمې له الرې د جون 

په 30مه وسپارل شي.

د خبرپاڼې د اوړي مهالوېش
ستاسو د خوښې وړ خبرپاڼه به پدې اوړي کې یوه لنډه وقفه وکړي، مګر تاسو اندېښمن کیږئ 

مه، مخکې لدې چې تاسو پوه شئ موږ به بېرته راوګرځو! د جوالی په 29 زموږ د اوړي 
د نسخې په طمع اوسئ، له هغې وروسته د اګسټ په 19 زموږ اونیز مهالوېش ته بېرته 

راوګرځئ ترڅو تاسو بېرته ښوونځي ستنېدو لپاره چمتو کړو. لکه د تل په څېر، د خبرپاڼې 
communications@ د اصالح د الرو لپاره ستاسو وړاندیزونو یا غوره کیسو ته په

ppsd.org کې ښه راغالست ویل کیږي.

د فراغت ریکارډ کول
زموږ ټولو فارغېدونکو مشرانو زده کونکو ته دی مبارک وي! موږ په رښتیا سره په 
ټول هغه څه ویاړوو چې تاسو د څو ستونزمنو وبا کلونو پرمهال ترسره کړي دي، او 
موږ تاسو ته یوازې د بریالیتوب هیله لرو ترڅو تاسو خپل راتلونکي څپرکي ته والړ 

شئ. که چېرې تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم غړي یا ملګرو زموږ د نهو فراغت غونډو 
څخه یوه غونډه له السه ورکړې وي، تاسو هغه زموږ د یوټیوب پاڼه کې ترالسه کوالې 

شئ. هغوې له وړاندې څخه په زرګونه ځله لیدل شوي دي! د پراوېډېنس د مسلک 
او تخنیکي اکاډمۍ )PCTA( ټیم څخه مننه چې د سږکال د فراغتونو آډیویي/بصري 

مسؤلیتونه یي پرمخ یوړل!

اړیکې

خبرونهزمونږ کارکونکيزمونږ زده کوونکيښه راغالست

د مدیر پیغام

انجینرۍ څخه وړاندې پروګرام

د سوډیکسو )SODEXO( بورسونه

سږکال، د مسلک او تخنیکي ښوونې او روزنې )CTE( له انجینرۍ څخه 
وړاندې پروګرام زده کونکو د پراوېډینس د مسلک او تخنیکي اکاډمۍ 

)PCTA( کې روبوټونو سره خپله مینه په سړک باندې وښودله، چې له 
هغوې سره د West Broadway منځني ښوونځي کې د روبوټونو د 

کلب په چلولو کې مرسته کوي. د هر عمر لرونکو زده کونکو باندې د دې 
پروګرام د اغېزې په اړه د ویډیو لیدلو لپاره په پورته انځور کلیک کړئ.

 

د زده کونکو لمانځنه
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

مارکویټا مک نایر
ټولنیز روزونکی

موقعیت: د کارنیویل )Carnevale( لومړنی ښوونځي

 PPSD کې شامل شوي په: 2011

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.

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

د یو ټولنیز روزونکي په ژوند کې ورځ د څه په څېر ده؟
زه له Pre-K څخه تر 5 ټولګېو پورې د ځانګړو اړتیاوو لرونکو ماشومانو سره چې 
د اوتیسم په طیف کې دي کار کوم او هغوې ته تدریس کوم او له هغوې سره د ټولنیزو 

مهارتونو په برخه کې مرسته کوم. پدې کې په ټولګې کې زده کونکو سره مرسته 
شاملیږي، په ځانګړو مواردو کې لکه جمنازیوم، هنر، 

موسیقي، د غرمې ډوډۍ او تفریح. زه همداراز د 
ټولګي دننه او بهر ټولنیزې ډلې دایروم چې په ټولنیز/
ځان-پوهاوي، د اړیکو په مهارتونو او پرېکړې کولو 

تمرکز کوي. د ګروپ پرمهال موږ راجستر کوو، 
کتاب لولو، یو فعالیت ترسره کوو، یا د لوست اړوند 

لوبه ترسره کوو. زه همداراز ډاډ ترالسه کوم چې تاییدول په کې شامل کړم ځکه چې د 
ځان-درناوې او اعتماد رامنځته کول ډېر مهم دي، وروسته بیا موږ په کرارۍ سره کار 

پاې ته رسوو.

ستاسو کار د زده کونکو په ژوند باندې څنګه اغېزه کوي؟
کله چې ډېري خلک کوټي ته ورځي، موږ ټولنیزې نښې ګورو او هغه کشف کوالې شو. 
که چېرې دا آرام وي، موږ هم پوهیږو چې باید آرام اوسو. مګر د طیف د خلکو لپاره د 
نوموړو مالوماتو پروسیس کول ښایي یو څه ستونزمن وي. د طیف زده کونکي ښایي له 

نوموړو نښو څخه خبر نه اوسي، حتې یوازې په یوې تبادلې کې. موږ په ځنو موضوعاتو 
کار کوو لکه هغه شخص ته کتل چې تاسو ورسره خبرې کوئ، ډاډ ترالسه کوو چې 

تاسو ورته مخامخ یاست، او په ځېر سره یي خبرې اورئ. دا ټول مهارتونه چې موږ ته 
روښانه دي ښایي زموږ له زده کونکو سره مرسته وکړي ترڅو بریالي اوسي او مخکې 

والړ شي کله چې هغوې له خلکو او خپلو ملګرو سره تعامل کوي.

ستاسو د دندې تر ټولو ښه برخه کومه ده؟
کال په کال زده کونکو کې د ودې لیدل! ما یو زده کونکی درلود چې له پنځم ټولګي 

راهیسي ما ورسره کار وکړ او اوس د مې میاشت کې له CCRI څخه فارغ شو. دا یو 
په زړه پورې احساس وو. زه د غځول شوي تعلیمي کال )ESY( د ټولنیزو مهارتونو 
له ډلې سره هم کار کوم. هر اوړي کې د نوموړو زده 
کونکو لیدل ډېر ښه دي ځکه چې زه په رښتیا سره د 

هغوې وده او پرمختګ لیدلې شم. موږ په ځنو مهارتونو 
لکه انعطاف منونکي فکر کولو کار کوو ترڅو په یو 

معمول کار کې بدلون زموږ ورځ خرابه نه کړي – موږ 
د خوا د بدلون او مخکې تللو وړتیا ولرو.

ستاسو د دندې په اړه هغه څه دي چې تاسو غواړئ خلک پرې پوه شي؟
په ظاهري بڼې پرېکړه نه کول ډېر مهم دي. زه احساس کوم چې ډېري خلک زموږ د 
ځانګړې ښوونې او روزنې زده کونکي ګوري او فکر کوي چې هغوې د ښو کارونو 
د ترسره کولو وړتیا نه لري. مګر هغوې ډېر استعداد لري! زموږ د اوړي د پروګرام 
پرمهال موږ په پاې کې د استعداد ننداره لرو، موږ داسې زده کونکي لرو چې خبرې 

نشي کوالې او ګډون کوي او سندرې وایي. مګر تاسو به پوه نشئ مګر دا چې هغوې ته 
فرصت ورکړئ. دا یوازې په زړه پورې وو. زه پوهیږم چې کارونه کوالې شي اوږد 

وخت ونیسي، مګر که چېرې تاسو صابر اوسئ دا به ډېر ګټور وي. حتې تر ټولو کوچنۍ 
السته راوړنه هم یوه معنې لري. مهربانه اوسئ! مهرباني اوږد مزل کوي. 

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 فارغینو د پلټنې د پروژې لمانځنه

 A-د Venture اکاډمۍ زده کونکي د وژل شوو سمندري ځواکونو	 
د درناوي څلي د ترمیم لپاره پېسې راټولوي، د NBC 10 خبرونه، جون 20، 2022 

 زده کونکي د وران شوو تاریخي آثارو د یادګاري څلي د ترمیم لپاره پېسې راټولوي	 
WPRI 12، جون 20، 2022

 د Rhode Island په اتالنو کې Recess Rocks نومول شوي 	 
د NBC 10 خبرونه، جون 20، 2022

 ولې د پراوېډېنس یو رسټورانټ د Mount Pleasant له یو ممتاز زده کونکي سره د مرستې لپاره 12,000$ راټول کړل ترڅو په URI کې ګډون وکړي	 
د پراوېډېنس ژورنال، جون 17، 2022

 نیټس ډیویډ ډوک جونیر په هغه پوهنتون کې چې هغه ترې فارغ شوي دی د باسکیټبال د کمپ کورته توب کوي	 
WPRI 12، جون 18، 2022

 	

جون 24، 2022

”حتې تر ټولو کوچنۍ السته راوړنه هم یوه 
معنې لري. مهربانه اوسئ! مهرباني اوږد مزل 

کوي.”

د پروویډنس عامه ښوونځېو د تعلیمي حوزې )PPSD( دوه اوونیزې خبرپاڼي وروستۍ نسخې ته ښه راغالست! که چېرې له 
تاسو یا یو څوک چې تاسو یي پیژنئ زمونږ کوم خبرلیکونه ورڅخه تیر شوي وي، تاسو کوالی شئ د PPSD په ویب پاڼه کښي 

هغه په څو ژبو باندي ومومئ. 

موږ د وبا یو بل ستونزمن تعلیمي کال پاې ته ورسوو. زه یو ځل بیا غواړم چې خپلو ټولو مشرانو فارغینو ته مبارکي ورکړم – 
موږ په تاسو ویاړو او موږ نور صبر نشو کوالې ترڅو هغه حیرانونکي کارونه وګورو چې تاسو یي راتلونکې کې ترسره کوئ! 

زه همداراز غواړم چې له خپلو نه منلو وړ ښوونکو او کارکونکو، د Rhode Island د ښوونې او روزنې له ټیم، او د 
پراوېډېنس ښوونځي له مدیره هیئت څخه د سږ کال د ټولو هلو ځلو او مالتړ لپاره د زړه له کومې مننه وکړم.

موږ په ګډه سره ډېرې هڅې کړې دي، او دا کار کله نه کله ستړیا رامنځته کونکی وو. مګر موږ د خپل بېرته ګرځېدو د اقدام پالن 
په پایو کې ډېر پرمختګ هم رامنځته کړی ده: زده کړې کې غوره والی، د نړۍ په کچه استعداد، ښکېلې شوې ټولنې، او د تعلیمي 

حوزې اغیزناک سیسټمونه.

زموږ زده کونکو په ریاضي، لوستلو، او د انګلیسي ژبې هنرونو کې پرمختګ سره د یو کال کورس په مودې کې، لکه 	 
څرنګه چې زموږ د مې 13 خبرپاڼه کې روښانه شوي دي، د زده کړې کې غوره والي په لور د پام وړ وده څرګنده کړې ده.

د Young Woods د لومړني ښوونځي ټیم هم له وړکتون څخه مخکې پروګرام لپاره په تعلیمي حوزې کې د -5ستورو لومړنۍ درجه بندي ترالسه کړې ده.	 

 	 RI مدیر،  د کال د RI زموږ د ښوونځېو د نه منلو وړ ښوونکي د نړېوال کچې استعداد رامنځته کولو ته ادامه ورکوي او په مسلکي توګه وده کوي. سږ کال هغوې د کال د
مرستیال مدیر،  د RI ښوونځي د کال د ارواه پوه، د RI ښوونځي د کال د ټولنیز کارکونکي، د PPSD د کال د ښوونکي،  د Recess Rocks د RI اتالنو، Jr په ګډون د 

خپلو سختو هڅو لپاره ګڼ شمېرې جایزې وګټلې. د کال غوره ښوونکي،  د RIIL د کال نارینه روزونکی، او د RIIL د ممتازې چوپړتیا جایزه. 

ښوونکو همداراز په خپل قرارداد کې د والدېنو-ښوونکو د جلسو د شاملولو په واسطه ښکېلو ټولنو سره خپله ژمنتیا څرګنده کړه. زموږ د کورنۍ او ټولنې د ښکېلتیا د ټیم 	 
)FACE( دفتر د مهمو موضوعاتو په اړه د ټولنې د لسګونو جلسو کوربه توب کړې ده،v او موږ ټولو په ګډه سره د سروې کارانو ته د ځواب ویونکو کورنیو لپاره د یو نوی 

ریکارډ په جوړولو کې مرسته کړې ده.

او زموږ لسګونه پروژې تر کار الندې دي چې زموږ د ښوونځېو په اصالح کې د اغیزناکې تعلیمي حوزې د سیسټمونو ارزښت څرګندوي. ځنې پروژې لکه د ناردوسي 	 
)Narducci( د زده کړې مرکز، نوښتونو کې میلیونونه ډالر ترڅو ښوونځي له 21مې پېړۍ سره برابر کړي، او ودانۍ د ګرمولو او سړولو په نوو تجهیزاتو، او هر ښوونځي 

د اوبو د بوتلونو په ډکونکو باندې سمبال کړي.

موږ همداراز په ټولې تعلیمي حوزې کې په خپلو ټولو ښوونځېو کې ډېر شوي مالتړونه اضافه کړي دي کله چې زموږ کارکونکي او زده کونکي ورته تر ټولو ډېره اړتیا ولري. مالتړونه 
لکه د مرستیال مدیرانو، الرښود مشاورینو، او د ټولنې د متخصصینو په توګه. او سږ کال اوړي کې به موږ د باکیفیته اوړي د زده کړې په پروګرامونو کې له 3,000 څخه ډېرو زده 

کونکو سره د السته راوړنې د خال ډکولو ته ادامه ورکړو. دا لست تل ادامه لري، مګر زه دلته دومره فضا لرم!

موږ په پاې کې بریالیتوب لپاره یو بنسټ لرو. زه په رښتیا سره باور لرم چې د تحول په نقطې کې ستاسو ټولې هڅې PPSD لري. تاسو ټولو سره کار کول یو ویاړ دی، او زه په 
اوړي او راتلونکي کال کې د دي مثبت حرکت رامنځته کولو ته سترګې په الر یم.

خپلې کلیزې په نښه کړئ!
 د ټولګېو وروستۍ ورځ 	

جمعه، جون 24، 2022
 د اوړي د زده کړې د پروګرام لومړۍ ورځ 	

سه شنبه، جوالی 5، 2022
 د اوړي د زده کړې د پروګرام وروستۍ ورځ 	

جمعه، جوالی 29، 2022

د Young Woods د  Pre-K زده کونکو له 
BrightStars څخه د -5ستورو درجه بندی ګټلې ده! 

د RECESS ROCKS اتالن
دې میاشت کې، د Mary Fogarty د لومړنی ښوونځيد بدني ښوونې او روزنې 

ښوونکي کین انډرسن او جان پسرلی له خپل ښوونځي سره مرسته وکړه ترڅو د 2022 کال 
 Recess Rocks کې Rhode Island اتالن شي! په Recess Rocks RI لپاره د 
د Playworks New England، د Rhode Island د صحتمنده ښوونځېو ایتالف او 

د Rhode Island د Blue Cross & Blue Shield یو شپږ کلن شراکت دی. 

په 2021 کې، Playworks او د RI صحتمنده ښوونځیو ایتالف یو نوښت پېل کړ ترڅو 
هغه مسلکي کسان وپیژني چې په ښوونځیو کې یې خوندي او صحي لوبو شاملولو ته 

لومړیتوب ورکړی ده. کین، جان، او د Fogarty ټول ټیم ته دی مبارک وي!

په LAURO کې له LEGOS سره زده کړه
 Carl G. Lauro د لیګو هنرمند انډریو ګروور پدې اونۍ کې د Rhode Island د
لومړني ښوونځي څخه په پراوېډېنس کې لیدنه وکړه ترڅو هغه خپل وروستی خالقیت 

وړاندې کړي – د ښوونځي د لیګو یو ماډل اوس نندارې ته وړاندې کیږي. زده کونکي 
لومړني کسان وو چې بشپړ شوي ماډل ته یي کتنه کړي وو، او له ګروور څخه یي د 

هغه د جوړولو د پروسې او د خپل ښوونځي د تاریخچې په اړه چې په 1927 کې جوړ 
شوی دي، پوښتنې کولو کې خپل وخت مصرف کړ. دا ماډل به په یو خوندي پوښ کې 
ځاې پر ځاې او د ښوونځي د انتظار په صالون کې د یوې لوحې ترڅنګ چې د ودانۍ 

د ودانیزو چارو بشپړېدل په یادوي، نندارې ته وړاندې کیږي.

د تعلیمي حوزې شاوخوا

د 50 کلونو لمانځنه
تېره اونۍ، همکاران او ملګري د جو پرېسکو چې د پراوېډېنس عامه ښوونځېو تر ټولو 

پخوانی کارکونکي دی، د تقاعد د یو متعجب کونکي جشن نیولو لپاره راټول شول، 
په تعلیمي حوزې کې له نږدې 50 کلونو وروسته! جو له PPSD سره خپله دنده په 

1973 کې پېل کړه. 

هغه په ګڼ شمېر لېسو کې د انګلیسي ژبې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړې ده، 
او پدې وروستېو کې په DelSesto منځني ښوونځي کې د څو کلونو لپاره الرښود 
مشاور پاتې شوې دی. جو، د څو کلونو د فداکارۍ او د زرګونه زده کونکو په ژوند 

باندې ستاسو له اغیزې څخه له تاسو څخه مننه!

د 2022 کال د میریم روغتون د فارغیدونکي ټولګي د پلټنې پروژې ته دی 
مبارک وي! د پلټنې پروژه په سیالي کونکې مدغم شوې دندې کې د بریالیتوب 

لپاره د معلولو ځوانانو د چمتو کولو په برخه کې مرسته کوي. دا میریم د 
پلټنې د پروژې د پروګرام اتم فارغیدونکی ټولګی دی. مدیر مونټانیز سږکال د 
زده کونکو په مراسمو کې د ګډون کولو ویاړ درلود ترڅو د هغوې راتلونکي 

څپرکي کې هغوې ته د بریا هیله وکړي.

د ساینس نندارتون ستوري
پدې میاشت کې، د Robert Bailey د لومړني ښوونځي د څلورمو او 

پنځمو ټولګېو زده کونکو د ښوونځي د ساینس په لومړني نندارتون کې ونډه 
واخستنه! آیا تاسو کله هم حیران شوي یاست چې ولې ځنې څیزونه د اوبو 

په سر دریږي، مګر نور غرقیږي؟ او د الوا څراغونه څنګه کار کوي، 
دقیقاً؟ د Bailey لومړني ښوونځي د نه منلو وړ زده کونکو تاسو تر پوښښ 

الندې راوستي یاست. ډېر ښه، هر یو!

 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 غونډه ده چې د لومړني او 

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

https://www. ترالسه کوالې شي: ښوونځي په
 dinostroll.com/events/providence-ri
کې. مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې د کورنۍ د 

غړو لپاره باید نور ټکټونه وپېرل شي. 

زده کونکو لپاره د اوړي وړیا 
خواړه

عمرونه 18 کلن او هغه څخه کم
د جوالی په 5مه پېلیږي

      
د خوړلو، لوبو کولو، زده کړې د PVD پروګرام 

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

خواړو د ترالسه کولو په شراېطو برابر دي. د اوړي 
د وړیا خواړو پروګرام د جوالي په 5مه پېلیږي.  د 

موقعیتونو او وختونو د بشپړ لست لپاره، ضمیمه شوې 
eatplaylearnpvd.com/ مالوماتي پاڼه وګورئ یا

summermeals  څخه لیدنه وکړئ
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