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أيام التوقيع

تصاميم حفالت التخرج

كان طالب السنة األخيرة في مدارس بروفيدنس العامة في وسط أيام التوقيع في 
جميع أنحاء المقاطعة، وقد عقدت أكاديمية بروفيدنس المهنية والفنية يوم التوقيع 

يوم الخميس الموافق 05 مايو، واستضافت مدرسة ماونت بليزانت الثانوية، 
في الصورة أعاله، يوم القرار لديهم يوم االثنين الموافق 2 مايو، وكتب الطالب 

خططهم المستقبلية على أعالم معلقة في الردهة، ويعلن الطالب خالل أيام التوقيع 
عن خططهم المستقبلية – الكلية، والجيش، ومجاالت عملهم، وإلخ. 

أنشأ سوفوموريس في برنامج فنون الرسم في أكاديمية بروفيدنس المهنية والفنية ألبسة 
هوديز للتخرج لطالب السنة األخيرة من زمالئهم في الفصل الدراسي. 

االحتفال بالطالب
يفعل طالبنا المجتهدون والموهوبون أشياء مذهلة كل يوم! إليك القليل من األمثلة.

تسليط الضوء على الموظفين

بلينيو "إد" جيرمان
مدرس مصادر ابتدائية، مدرسة وليام دابات االبتدائية

مدير المدرسة الصيفية
مدرب بقسم المصارعة، مدرسة األمل الثانوية

يقع في: مدرسة ويليام دابات االبتدائية

التحق بمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة في عام 2005

تحدث أشياء عظيمة في جميع أنحاء المقاطعة، ونريد نشر الكلمة! إذا كان لديك برنامج أو حدث أو
.communications@ppsd.org إذا كان لديك برنامج، أو فعالية، أو موظف، أو طالب لديه قصة مدهشة تود تسليط الضوء عليها، يرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني

communications@ppsd.org · www.providenceschools.org • 2022 مدارس بروفيدنس العامة ©

كيف تصف وظيفتك؟
أنا معلم ومدرب أيًضا، لقد ارتديت العديد من القبعات في خالل رحلتي للوصول هنا - وهذه 

هي السنة األولى التي أعمل فيها مدرس مصادر ابتدائية، وقبل ذلك كنت أعمل مع طالب 
المدارس الثانوية بصفتي عميًدا للطالب. ولكن حتى إذا كان لدى األطفال احتياجات مختلفة 
أو كانوا يواجهون مشكالت مختلفة، فأنا ما زلت هنا لمساعدتهم على أن يصبحوا طالبًا / 

أشخاًصا جيدين.

ما الجزء األفضل في وظيفتك؟
حينما تم إيقاف ارتداء الكمامات، وتمكنت من رؤية األطفال يبتسمون! وهناك الكثير من الفرح 

في وجوههم، وحتى األشياء الصغيرة تعد أفضل جزء في وظيفتي - ففي فترة االستراحة في أحد 
األيام التقط طفل كرة وكان بإمكانك رؤية السعادة الخالصة في تلك اللحظة، وإنه لمن المجزي 

جًدا أن نرى األطفال يكبرون ويتطورون، ولدّي طالب يقومون بعمليات الضرب والقسمة 
المطولة ويجرون عمليات حسابية تدخل فيها 
بالكسور بثقة اآلن، ولم يتمكنوا من القيام بأي 

من ذلك في بداية العام، لكنهم عملوا بجد، 
وأتقنوا ذلك!

ماذا تتمنى أن يعرف المزيد من الناس عن 
كونك مدرًسا؟ 

أن تكون معلًما فهذا يتطلب الكثير من العمل، 
ولكنه أمر مجٍز كل يوم. حيث أقدم الدعم 

للطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم ولديهم فجوات في القراءة والكتابة والرياضيات. 
وكان لدي اليوم خمسة طالب أجروا اختباًرا في الرياضيات، وكنت أرى أنهم يشعرون 
بالثقة والرضا عن أنفسهم، وهذا أمر عظيم! ال بد لي من تقديم الدعم إلى مدير مدرسة 

وليام دابات االبتدائية لخلق مثل هذه الثقافة الجيدة للتعلم في المدرسة. ومن الجدير بالذكر 
أن المجتمع بأكمله هنا بجد للغاية، ومن الرائع رؤية االرتباط وااللتزام تجاه كل طالب على 

حدة وعائالتهم، المجتمع بأكمله هنا بجد للغاية، ومن الرائع رؤية االرتباط وااللتزام تجاه كل 
طالب على حدة وعائالتهم. 

ماذا يعني حصولك على لقب أفضل مدرب ذكر في دوري رود آيالند بين المدارس لعام 
2022 في جميع األلعاب الرياضية؟

أنا أب وأحب هذا اللقب أكثر من أي لقب غيره. ومع ذلك، أرى أن لقب المدرب هو ثاني أفضل 
لقب حصلت عليه، وبصفتي مدربًا، يمكنني توجيه الطالب في االتجاه الصحيح، والحفاظ على 
تركيزهم وتحفيزهم، وتزويدهم بأفضل الفرص الممكنة. وأنا مدين بهذه الجائزة لجميع الطالب 

والمدربين الذين عملت معهم على مدار الـ 18 عاًما الماضية، وكان الحظ يحالفني عندما تولّيت 
برنامج المصارعة في مدرسة األمل الثانوية منذ 13 عاًما كان لديه 6 أطفال؛ ففي عامي األولى، 

جلبنا 44 طفالً وكنا أبطال القسم المشترك، ومدرسة األمل هي مدرسة المصارعة من الدرجة 
األولى الوحيدة في بروفيدنس، وقد تربّعنا هذا العام المركز الثالث في الوالية كفريق واحد، وكان 

لدينا بطالن للوالية، و 2 متأهلين للتصفيات النهائية، وكان لدينا شاب صعد إلى نيو إنجالندز، 
ورعايا المدارس الثانوية. 

لكن الشيء الذي أفخر به والشيء الذي يحدد نغمة كل شيء هو 
تركيزنا على األكاديميين، ولدينا معدل تخرج بنسبة 100٪ وعلى 

مدار السنوات الثماني الماضية، غامر 100٪ من أطفالنا بااللتحاق 
بالجامعة، واستمر الكثير منهم في المصارعة في الكلية، وهذا األمر 
له فرحة خاصة! ولمعرفة من أين أتوا، فإن الشدائد التي كان عليهم 

مواجهتها والتغلب على كل ذلك وما زالوا ناجحين هو أمر كبير 
لمجتمع المصارعة لدينا. كما أن مصارعي الموج األزرق لدينا 

يتمتعون بالقدرة على إظهار ما يتعلموه والتدريب في مدارسنا المتوسطة هنا في بروفيدنس، 
وقد شرعوا أيًضا 3 أعمال وأنا فخور جًدا بها: ويفي الون كير، وويفي باونس إنفليتبلس آند 

بارتي رينتالس، وويفي تراكينغ. وقد تم تسمية الثالثة بعد تميمة "الموج األزرق" لدى مدرسة 
األمل. ونحن ندعم طالبنا الرياضيين ليكونوا في أفضل حاالتهم، وأشعر بالفخر بحقيقة أنهم 
يواصلون القيام بذلك حتى بعد أن أصبحوا خريجين، وبصفتنا معلمين، فهذا هو التأثير الذي 

نأمل أن يكون.

أخبار ساّرة: ظهور مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة في الصحافة

حّدد التقويمات الخاصة بك!
 المجلس االستشاري ألولياء األمور 	

 االثنين 16 مايو 2022
 06:00 م

 اجتماع مجلس إدارة المدرسة
 األربعاء 18 مايو 2022

06:30 م

 يوم الذكرى - ال توجد مدرسة 	
 االثنين 30 مايو 2022

تعرف على األشخاص الرائعين الذين يعملون
مع طالبنا كل يوم!

د/ خافيير مونتانيز
المشرف

تحديثات المديرية
أفضل مدير مدرسة خالل العام

نُعرب عن تهانينا لمدير المدرسة الثانوية الكالسيكية، السيد/ سكوت بار، على حصوله 
على لقب أفضل مدير مدرسة خالل عام 2022 في والية رود آيالند المقدمة ِمن قِبل 
جمعية مديري مدارس رود آيالند! هذا وقد بدأ المدير/ بار حياته المهنية منذ 32 عاًما 

بالعمل في مدارس بروفيدنس العامة في وظيفة مدرس تاريخ، وفي النهاية أصبح رئيس 
قسم في المدرسة الثانوية الكالسيكية. وبعد انتقاله إلى القيادة اإلدارية في منصب مدير 
مساعد في مدرسة كرانستون إيست الثانوية، عاد السيد/ بار إلى بروفيدنس ليخدم في 

منصب المدير السادس عشر للمدرسة. وقد نالت المدرسة الكالسيكية تحت قيادته العديد 
من الجوائز، وُصنّفت باستمرار بين أفضل المدارس العامة في الوالية والبلد بأكمله.

مسابقة سكيلز يو إس إيه
تضم أكاديمية بروفيدنس المهنية والفنية 89 طالبًا يتنافسون في مسابقة "سكيلز يو إس 
إيه SkillsUSA" في الوالية لدينا لهذا العام. ومنظمة "سكيلز يو إس إيه" هي منظمة 

طالبية مهنية وفنية على مستوى الوالية تقدم خدماتها لما يقرب من 400000 طالب من 
طالب المدارس الثانوية والكليات والمدارس المتوسطة المسجلين في برامج التدريب في 
مجاالت التجارة والتقنية والخدمات التي تحتاج إلى مهارة. وقد حصل طالبنا على 34 

ميدالية في مسابقة هذا العام، منها ثماني عشر ميدالية ذهبية، وتسع ميداليات فضية وسبع 
ميداليات برونزية! سيكون الحاصلون على الميداليات الذهبية الثمانية عشر لدينا جزًءا 
من وفد بطل "سكيلز يو إس إيه" الذي يمثل والية رود آيالند في مسابقة سكيلز يو إس 

إيه الوطنية التي ستقام في أتالنتا في شهر يونيو.

حفالت تخرج مدارس بروفيدنس العامة عن 
العام 2022 

ستقام جميع حفالت التخرج بمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة في مركز مؤتمرات 
رود آيالند هذا العام. وفيما يلي الجدول التقويمي لحفالت التخرج التي ستُعقد هذا العام، 
ولمزيد من التفاصيل حول حفل التخرج بكل مدرسة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 
www.providenceschools.org/graduations2022. ونُعرب عن تهانينا 

لجميع الخريجين لدينا!

زيارة المؤلف في شارع بورد
كان طالب الصف الرابع في مدرسة آالن شون فينشتاين االبتدائية في 

شارع بورد يحالفهم الحظ، ألن المؤلف إيفان غالسون من شركة القراءة 
األمريكية يزور فصلهم الدراسي! وقد كتب الطالب فقرة حول ما تعلّموه 

عن رأي المؤلف أثناء زيارته للفصل الدراسي.

 يمنح برنامج ما بعد المدرسة طالب المدارس الثانوية في بروفيدنس انطالقة من خالل الفنون	 
دبليو بي آر آي، 6 مايو 2022

 إداري المدرسة الثانوية الكالسيكية تختار أفضل مدير مدرسة خالل العام في	 
رود آيالند إيه بي سي 6، 29 أبريل 2022

 مدارس بروفيدنس تقدم تدريب مهني صيفي للطالب	 
محطة تلفزيون دبليو بي آر آي، 26 أبريل 2022

 بقاء المدرسة الكالسيكية ومدرسة بارينجتون ومدرسة إي جي ف أفضل ثالث مدارس ثانوية على مستوى الوالية في أحدث تصنيفات شبكة يو إس نيوز اإلخبارية	 
بروفيدنس بيزنس نيوز، 26 أبريل 2022

 تقدم بروفيدنس برامج شبابية صيفية ووظائف من خالل مبادرة "إيت بالي آند ليرن بي في دي" 	 
بروفيدنس بيزنس نيوز، 19 أبريل 2022

13 مايو 2022

 "بصفتي مدربًا، يمكنني توجيه الطالب 
في االتجاه الصحيح، والحفاظ على تركيزهم 

وتحفيزهم، وتزويدهم بأفضل الفرص 
الممكنة."

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

العامة )PPSD website( بلغات متعددة.

عند خوضك لمسار طويل أو مليء بالتحدي، فمن األهمية بأن تتوقف بين الحين واآلخر للوقوف على مدى التقدم الذي تحرزه. 
وربما ال يزال هدفك بعيًدا، ولكنه أقرب كثيًرا مما كان عليه عندما بدأت السير نحوه. وقد تم تذكيري بهذا عندما راجعت تقييمات 

منتصف العام لطالب مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة في الصفوف من مرحلة رياض األطفال حتى الصف الثامن، وقد حققنا 
تقدًما ملحوًظا هذا العام في الرياضيات، وآداب اللغة اإلنجليزية، والقراءة: 

 في الرياضيات، كان لدينا في المتوسط أكثر من 21٪ من طالب مرحلة رياض األطفال وحتى الصف الثامن حقّقوا 	 
-أو حققوا جزئيًا- التوقعات التي تتوافق مع مستوى صفهم الدراسي، مقارنة ببداية العام الدراسي الحالي.

في آداب اللغة اإلنجليزية، بدأنا العام بنسبة 10٪ فقط من طالب مرحلة رياض األطفال حتى الصف الثامن الذين حققوا 	 
-أو تجاوزوا- التوقعات التي تتوافق مع مستوى صفهم. وبحلول تقييمات منتصف العام، ضاعفنا هذا العدد بأكثر من 

ثالثة أضعاف ليصل إلى 35٪ من الطالب الذين يلبون التوقعات أو يفوقونها.

حققت جميع الصفوف من الصف األول إلى الصف الثامن أهداف نمو القراءة المستقلة أو تجاوزتها لهذه المرحلة من العام 	 
الدراسي. وزادت مرحلة رياض األطفال من معدل نمو القراءة لديهم بنحو 33٪ مقارنة بالعام الماضي في هذا الوقت.

هل أُنجز العمل؟ بالطبع ال. نريد أن يفي جميع الطالب بمستوى الصف الدراسي أو يتجاوزونه، إال أن تقييمات منتصف العام 
تظهر أننا نسير في االتجاه الصحيح. وأعتقد أنه من المهم أن نحتفل بمعلمينا وطالبنا الدؤوبين على التقدم الذي أحرزوه خالل هذا 

العام الدراسي الحافل بالتحديات للغاية. 

وأشجع الجميع على االعتراف بمثل هذه المكاسب الصغيرة ألننا نعمل على تغيير مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة إلى األحسن؛ 
حيث تتيح لمعلمينا وطالبنا معرفة أن عملهم مهم ومحل تقدير ويمكن رؤيته، وسيساعد ذلك في تحفيز فريقنا وتشجيعه حتى نتمكن 
من االستمرار في السير نحو هذا التحّرك اإليجابي، وسرعان ما سنبحث ونرى كل هذه المكاسب الصغيرة تتراكم لتتمثل في شكل 

تغيير كبير في بروفيدنس.

 أكاديمية إي كيوب 
 االثنين 13 يونيو

  7:00 م حتى 8:30 م
 جي إس إي سي

 الثالثاء 14 يونيو
  3:30 م حتى 4:30 م

 المدرسة الثانوية الكالسيكية 
 الثالثاء 14 يونيو

  7:00 م حتى 8:30 م

أكاديمية بروفيدنس المهنية والفنية 
 األربعاء 15 يونيو

  3:30 م حتى 4:30 م

 مدرسة األمل الثانوية 
 األربعاء 15 يونيو

 7:00 م حتى 8:30 م
 

 مدرسة 360 الثانوية
 الخميس 16 يونيو

  3:30 م حتى 4:30 م

 المدرسة الثانوية المركزية
 الخميس 16 يونيو

  7:00 م حتى 8:30 م

 مدرسة ألفاريز الثانوية
 الجمعة 17 يونيو

  4:00 م حتى 5:00 م

 مدرسة ماونت بليزانت الثانوية
 الجمعة 17 يونيو

 7:30 م حتى 9:00 م

تصوير نيت سواتريتو

لجنة مناهج شركة القراءة األمريكية
معلمو مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة، أنتم مدعوون 
لالنضمام إلى لجنة مناهج شركة القراءة األمريكية من 

مرحلة رياض األطفال حتى الصف الخامس للمساعدة في 
مراجعة وتعزيز البرنامج األكاديمي لجنة مناهج لشركة 

القراءة األمريكية. حيث إن المعلمين الحاليين في المرحلة من 
رياض األطفال حتى الفصل الثامن الذين نفذوا مناهج شركة 
القراءة األمريكية في فصولهم الدراسية أو مدربي آداب اللغة 

اإلنجليزية مؤهلون، يُرجى استخدام الروابط أدناه للتقّدم!

المدرسة المتوسطة انقر هنا<
المدرسة االبتدائية انقر هنا<

فرص العمل في الصيف
نحن نبحث عن المساعدة في التعلم الصيفي ولدينا العديد 
من الفرص المتاحة ألولئك الذين يرغبون في المشاركة. 

المرشحون الخارجيون يرجى النقر هنا للحصول على 
وظائف شاغرة لدينا في الصيف. 

المرشحين الداخليين انقر هنا. 

خدمت الترجمة الفورية 
عائالت مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة الكرام، 

صوتكم مهم - بغض النظر عن اللغة التي تتحدثونها! 
تتوفر خدمات الترجمة الفورية المجانية في جميع 
المدارس. لذا نرجو منكم البحث في منطقة المكتب 
الرئيس عن ملصقات تحتوي على إرشادات بلغتكم 

حول كيفية الوصول إلى هذه الخدمات المجانية.

LEARNING
 APRENDIZAJE DE VERANO

Spanish   Español

¿Habla Español? Le proveeremos un interprete por teléfono. 
Este servicio es gratis.

تتوفــر خدمات الترجمة 
الشفویة

Portuguese  Português

Você fala Português? Vamos fornecer um intérprete para você 
por telefone. Não há custos para este serviço.

Swahili   Kiswahili

Je, unazungumza Kiswahili? Tutakupa mkalimani atakayekusaid-
ia kwa njia ya simu. Huduma hii ni ya bila malipo.

            
   

Arabic

Haitian Creole  Kreyòl Ayisyen 

Èske ou pale Kreyòl Ayisyen? Nou pral bay yon entèprèt pou ou 
nan telefòn. Ou p ap bezwen peye anyen pou sèvis sa a.

Khmer រែ◌ម◌្ខ◌ាស◌ាភ   
ែ◌ខែ◌រ � េ◌�ង ែ◌�ប �

�◌ូរស ◌ា។ ម◌ិ � ◌ះ�។

في حال رغبتك أو رغبة أي شــخص تعرفھ في الحصول على مترجم عند 
التواصل مع موظفي المدرســة، فیرجى إبالغنا بذلك. ســنوفر لك مترجًما 

فوریـًـا عبــر الھاتف، وھذه الخدمة مجانیة.
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