
د پروویډنس مسلکي او تخنیکي اکاډمۍ د السلیک ورځ

ارتباطات

خبرونهزمونږ کارمندانزمونږ زده کوونکيښه راغالست

د مدیر پیغام

د السلیک ورځي

د فراغت ډیزاینونه

د پروویډنس عامه ښوونځیانو د لوړو صنفونو زده کونکي په ټوله ولسوالۍ 
کښي د السلیک ورځو په مینځ کښي دي. PCTA خپل د السلیک ورځ د 

پنجشنبې په ورځ، د مئ په 5مه ترسره کړل. د ماونټ پلیزنټ عالي لیسه، 
چي پورته یي عکس دی، د دوشنبې په ورځ، د مئ په 2مه نیټه د دوی د 
تصمیم نیوني ورځي کوربتوب وکړ.  زده کوونکو خپل راتلونکي پالنونه 

په هغو قلمونو ولیکل چې د دهلیز په سر کښي ځړول شوي وو. د السلیک 
د ورځو په جریان کښي، زده کونکي د راتلونکي لپاره خپل پالنونه 

اعالنوي - کالج، نظامي، تجارت، او نور. 

د پروویډنس کیریر او تخنیکي اکاډمۍ )PCTA( ګرافیک هنرونو په پروګرام کښي د 
پوهنتون زده کوونکو د خپلو ټولګیوالو لپاره د فراغت جانکټونه جوړ کړل. 

د زده کونکو لمانځل
زموږ زیارکښونکي، تکړه زده کوونکي هره ورځ په زړه پورې کارونه ترسره! دغه یي فقط یو څو مثالونه دي.

د کارکونکو پیږندنه

پلینیو "اډ" جرمن
د ابتدائیه سرچینو ښوونکۍ، ویلیم ډی ابیټ ابتدائیه

 د دوبي ښوونځۍ مدیر
د ریسلینګ مشر روزونکۍ، هوپ عالي لیسه

موقعیت یي: ویلیم ډی ابیټ ابتدائیه

په PPSD کښي شمولیت: 2005

په ټوله ولسوالۍ کښي په زړه پوري شیان پیښیږي، او موږ غواړو چې دا معلومات ترالسه کړو! که تاسو یو پروګرام، غونډه،
.communications@ppsd.org کارمند، یا زده کونکۍ د یوي جالبي کیسي سره چې تاسو یې په ګوته کول غواړئ، مهرباني وکړئ زمونږ بریښنالیک ته یي راواستوئ
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تاسو به خپله دنده څنګه تشریح کړئ؟
زه یو ښوونکۍ یم، حتی که مي دنده د روزونکي ده. ما دلته له راتګ څخه مخکي ډیري 

وظیفي ترسره کړي دي - دا زما لومړی کال دی چې بیا د ابتدائیه سرچینو ښوونکي په توګه 
یي ترسره کوم، او له دې څخه مخکې ما د لیسې زده کونکو سره د زده کونکو د رئیس په 

توګه کار کاوه. خو که ماشومان مختلفي اړتیاوې ولري یا دوی له مختلفو مشکالتو سره مخ 
وي، زه همیشه دلته یم چې د دوی سره مرسته وکړم ترڅو یو ښه زده کونکۍ/کس شي.

ستاسو د دندې غوره برخه څه ده؟
 ماسکونه لري سوي دي او زه لیدالی شم چې ماشومان خندا کوي! د دوی په مخونو کښي 
ډیره خوښي ده. حتی کوچني شیان - په تفریح کښي هغه بله ورځ یو ماشوم یو توپ ونیو 

او یوازې په دې شیبه کښي تاسو کوالی شوائ فقط خوښحالي ووینۍ. او د ماشومانو وده او 
پرمختګ کول خورا ډیر خوند کوي. زه زده کونکي وینم چې ضرب کوي، اوږده تقسیمونه 
کوي، او اوس په پوره باور سره نیمګړتیاوې حل کوي او دوی د کال په پیل کښي په دغو 

کښي یو هم نشوای کوالی. مګر دوی زیات 
زیار وایستئ او مهارت یې ترالسه کړ!

تاسو څه خواهیش لرئ چې نور خلګ د 
ښوونکي په اړه څه باندي پوه شي؟ 

د ښوونکي ډیر زیات مسولیتونه دي، مګر 
دا هره ورځ السته راوړني لري. زه د 

هغو زده کونکو مالتړ کوم چې د زده کړې 
معلولیت)مشکالت( ولري او په لوستلو، 

لیکلو او ریاضي کښي نیمګړتیاوي ولري. نن ما پنځه زده کونکي درلودل چې د ریاضي 
ازموینه یې ورکړل او ما ولیدل چې دوی د ځان په اړه ډاډ او ښه احساس درلودی. لوی 

کار دئ! زه باید په ښوونځۍ کښي د زده کړې لپاره د داسې ښه تګالري په رامینځته 
کولو باندي ډي ایبټ منځنۍ ته شاباسۍ ورکړم. دلته مکمله ټولنه خورا سخت کار کوي 
او دا خورا ښه ده چې د هر زده کونکي او د دوی د کورنیو سره اړیکې او نیږدیوالۍ 
ترسترګو کیږي. له ټولنې سره دا ډول همکاري ماشومان هڅوي او په پایله کښي دوی 

واقعاً ځان کار ته آماده کوي! 

په ټولو سپورتونو کښي د کال 2022 د روډ ائیلینډ د مکتبونو دسپورټي لیګ نارینه کوچ 
نومول تاسو ته څه اهمیت لري؟

زه یو پالر یم او زه دا لقب خورا خوښوم. خو بیا هم، روزونکۍ زما په نظر دویم غوره 
لقب دی. د یو روزونکي په توګه، زه کوالی شم زده کونکو ته د سمي لوري الرښوونه 

وکړم، دوی متمرکزه او تشویق کړم، او دوی ته موجود تر ټولو غوره فرصتونه چمتو کړم. 
زه دا جایزه ټولو هغو زده کونکو او روزونکو ته ډالۍ کوم چې ما په تیرو 18 کلونو کښي 
کار ورسره کړی دی. زه خوشبخته وم چې 13 کاله دمخه مي په هوپ ښونځۍ کښي د غیږ 

نیونې)ریسلینګ( پروګرام مسًولیت پرغاړه واخیست چېري چي 6 ماشومانو ګډون درلود. 
زما په لومړی کال، موږ 44 ماشومان راوستل او د څانګې ګډ اتالن شولو. په اوله څانګه 

کښي هوپ په پروویډنس کښي د ریسلینګ لپاره یوازینۍ ښوونځی ده. سږکال مونږ د یو ټیم 
په توګه په ایالت کښي دریم شوو، مونږ 2 ایالتي اتالن درلودل، 2 فاینلیسټان درلودل، یو 

ځوان مو درلود چې په نیو انګلینډ ټیم کښي، او د عالي لیسو په ملي سطحه یي ځای پیداکړ. 

مګر هغه شئ چې زه ورباندي ویاړم او هغه د هرڅه لپاره مهم 
اصل دی زموږ تمرکز په اکاډمیکو دی. مونږ د فراغت کچه   ٪100 

لرو او په تیرو اتو کلونو کښي، زمونږ 100٪ ماشومان کالج ته 
تللي او ډیرۍ یې په کالج کښي غیږنیوني ته دوام ورکړی دی. دا 

لویه السته راوړنه ده. په دي پوه یو چې دوی له څه ډول ځای څخه 
راځي، هغه مصیبت چې دوی ورسره مخ شوي وو او د دې ټولو 
برالسي کول او بیا هم بریالي کیدل زموږ د غیږنیوني)ریسلینګ( 
ټولنې لپاره خورا لوی کار دی. زموږ د بلیو ویو غیږنیونکي هم 
کوالی شي بیرته تجربه شریکه کړي او دلته په پروویډنس کښي 
زموږ په مینځني ښوونځیو کښي روزونکي شي او دوی 3 کاروبارونه هم پیل کړې دي 
چې زه ډیر ورباندي ویاړم: ویوي د کور د چمني خدمات، ویوي سپرینګي جمپونه او د 

پارټۍ د کرایي سامان، او ویوی د الرۍ خدمات درې سره د هوپ "بلیو ویو )شني څپي(" 
ماسکوټ په خاطر نومول شوي دي. موږ خپل زده کونکي - ورزشکاران د دوی تر توان 
پوري هڅوو او زه په دې حقیقت ویاړم چې دوی حتی د زده کړو وروسته هم دې کار ته 

دوام ورکوي. د ښوونکو په توګه، دا هغه اغیزه ده چې موږ یې هیله لرو.

دا ښه خبر دئ: PPSD په مطبوعاتو کښي

خپل تاریخونه په نښه کړئ!
 د والدینو مشورتي شورا 	

 دوشنبه، د مئ 16، 2022 ماښام
6:00 بجي ماښام

 د ښوونځۍ دهیئت غونډه 	
چهارشنبه، د مئ 18، 2022,                                    

6:30 بجې ماښام.

 د یادګارۍ ورځ - ښوونځۍ رخصت ده 	
دوشنبه، د مئ 30، 2022

د دغو تکړه خلکو سره وپیژنئ چې هره ورځ
زموږ د زده کونکو سره کار کوي!

ډاکټر جاویر مونټانیز
مدیر

د ولسوالۍ تازه احوال
د کال غوره مدیر

د کالسیکل عالي لیسې مدیر سکاټ بار ته د روډټاپو د ښوونځۍ د مدیرانو د اتحادیي 
له خوا د 2022 کال د غوره مدیر د نومول کیدو مبارکي وایم! مدیر بار خپل مسلک 

32 کاله دمخه په پروویډنس عامه ښوونځیو کښي د تاریخ د ښوونکي په توګه پیل 
کړ. په آخر کښي هغه د کالسیکل عالي لیسې د څانګې رئیس شو. په کرینسټون ختیځ 

عالي لیسه کښي د معاون مدیر په توګه اداري مشرتابه ته له تبدیلیدو وروسته، بار 
پروویډنس ته راستون شو ترڅو د کالسیکل د 16م مدیر په توګه خدمت وکړي. د 
هغه تر مشرۍ الندې، کالسیکل ډیري جایزې ترالسه کړې او په دوامداره توګه په 

ایالت او ټول هیواد کښي د غوره عامه ښوونځیو په مینځ کښي ځای لري.

د متحده ایاالتو د مهارتونو سیالۍ
د پروویډنس مسلکي او تخنیکي اکاډمۍ PCTA( 89( زده کونکو سږکال زموږ 
د ایالتي SkillsUSA سیالۍ کښي برخه اخیستې وه. SkillsUSA په ټول هیواد 

کښي د مسلکي او تخنیکي زده کونکو موسسه ده چې نږدې 400,000 د عالي 
لیسې، کالج، او د منځني ښوونځۍ زده کونکي په سوداګرۍ، تخنیکي، او مهارت 
لرونکو خدماتو کښي د روزنې په پروګرامونو کښي شامل کړي دي. زموږ زده 
کوونکو د سږ کال په سیالیو کښي 34 مډالونه ترالسه کړل، په دي کښي 18 د 

سرو زرو، 9 د سپینو زرو او 7 د ژیړو مډالونه شامل وه! زمونږ 18 د سرو زرو 
 SkillsUSA مډال ګټونکي به د دې جون په میاشت کښي په اټالنټا کښي د ایالتي
سیالۍ کښي د روډ ټاپو دایالت د اتالنو SkillsUSA پالوي برخه وي چې د دي 

ایالت استازیتوب به کوي.

د پروویډنس عامه ښوونځي 2022 فراغتونه 
سږکال، د PPSD ټول فراغتونه به د روډ ټاپو د کنوانسیون په مرکز کښي ترسره 

شي. الندې د دې کال د فراغت جنتري ده. د هري ښوونځۍ د مراسمو په اړه د 
 نورو جزیاتو لپاره، مهرباني وکړئ له الندي ادرسه څخه لیدنه وکړئ 

www.providenceschools.org/graduations2022. زموږ ټولو فارغه 
کیدونکي محصلینو ته دې مبارک وي!

د لیکوال سره په براډ سړک کښي مالقات
په براډ سټریټ کښي د ایلن شان فینسټین د منځنۍ ښوونځۍ د څلورم 

ټولګۍ زده کونکي خوشبخته وو چې د امریکایی لوستلو شرکت لیکوال 
ایوان ګالسن د دوی له ټولګۍ څخه لیدنه وکړه! زده کونکو د ټولګۍ په 

جریان کښي چي د لیکوال د نظر په اړه یي څه زده کړل یوه مقاله ولیکل.

 د ښوونځي وروسته برنامه د پروویډنس عالي لیسې زده کونکو ته د هنر	 
WPRI له الرې یوه پلورنځی ورکوي، د مئ 6 2022

 د کالسیکل عالي لیسي ښوونځۍ مدیر د روډ ټاپود کال د غوره مدیر ونومول شو	 
ABC6, April 29, 2022

 د پروویډنس ښوونځیاني د زده کونکو لپاره د دوبي د مسلکي روزنې وړاندی کوي	 
WPRI, اپریل 26, 2022

کالسیکل، بیرینګټن، اي جی. عالي ښوونځۍ د متحده ایاالتو د خپرونو په وروستۍ درجه بندي کښي د ایالت په دریوو اولو ښوونځیو کښي ځای لری د 	 
پروویډنس سوداګریز خبرونه، اپریل 26, 2022 

 پروویډنس د دوبي د ځوانانو برنامې، دندې د ’وخورئ، PVD لوبې زده کړئ‘ له الري وړاندي کوي،	 
پروویډنس سوداګریز خبرونه، د اپریل 19، 2022

MAY 13, 2022

”د یو روزونکي په توګه، زه کوالی شم زده 
کونکو ته د سمي لوري الرښوونه وکړم، 
دوی متمرکزه او تشویق کړم، او دوی ته 

موجود تر ټولو غوره فرصتونه چمتو کړم.“

د پروویډنس عامه ښوونځۍ ولسوالۍ )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 PPSD په ویب پاڼه کښي هغه په څو 

ژبو باندي ومومئ.

کله چې تاسو په یوه اوږده یا ننګونکي الره کښي یاست، نو دا مهمه ده چې په یو څه وخت کښي ودریږئ او خپل پرمختګ 
معلوم کړی. ستاسو هدف ممکن الهم لرې وي، مګر د هغه وخت څخه ډیر نیږدې دی کله چې تاسو پیل کړی وو. د دې یادونه 

ماته هغه وخت وشول کله چې ما د K څخه تر 8 ټولګۍ پوري د PPSD زده کونکو لپاره د کال د نیمائیی ارزونو باندي 
بیاکتنه وکړه. مونږ سږ کال په ریاضي، د انګلیسي ژبې هنرونو )ELA( او لوستلو کښي د پام وړ پرمختګ کړی دی:  

په ریاضي کښي، مونږ په اوسط ډول 21٪ د K-8 زده کونکو د دي ښوونځیز کال د پیل په پرتله څومره چي تري 	 
 تمه درلودل د دوی د درجې مطابق توقعات ټول یا یو اندازه قدر پوره کړل.

په ELA کښي، مونږ د کال په شروع کښي د K-8 زده کونکو څخه یوازې د 10٪څخه تمعه درلودل چي د توقع 	 
کچي ته دي ورسیږي. د نیمائي کال په ارزونو کښي، مونږ دا شمیردرې چنده زیات کړی او تر 35٪ پورې زده 

کونکي د توقع کچي ته ورسیدل او یا له هغه څخه واوښتل.

د 1 څخه تر 8 ټولګیو پوري ټولو د ښوونځي د کال تر دې مودې پوري د خپلو خپلواکو لوستلو د ودې اهداف پوره کړي 	 
یا له هغه څخه زیات کړي دي. وړکتون خپل د لوستلو ظرفیت شاوخوا 33٪ د تیر کال دا وخت په پرتله لوړ کړی.

ایا کار سرته رسیدلی دی؟ البته نه. مونږ غواړو چې ټول زده کونکي د ټولګۍ په کچه یا له هغې څخه ډیر ځان ورسوي. خو د کال 
د مینځ دا ارزونه ښیي چې مونږ وه سمي لوري ته روان یو. زه فکر کوم چې دا مهمه ده چې مونږ خپل زیارایستونکي ښوونکي 

او زده کونکي د هغه پرمختګ لپاره وستایوو چې دوی د دې خورا ننګونکي درسي کال په جریان کښي ترسره کړی دی. 

زه تاسي ټول هڅوم چې دغه کوچنۍ بریاوې درک کړي ځکه چې موږ د PPSD د ښیګڼي لپاره کار کوو. دا زموږ ښوونکو 
او زده کونکو ته ورښوي چې پوه شي چې د دوی کار مهم، دستایلو وړ او لیدل کیږي. دا به زموږ د ټیم په هڅولو او تشویقولو 
کښی مرسته وکړي تر څو موږ وکوالئ شو دې مثبت حرکت ته دوام ورکړو. او ډیر ژر به مونږ وګورو او تجربه کړو چې دا 

ټولې کوچنۍ بریاوو په پروویډنس کښي لوی بدلون راوستلئ دی.

 E-Cubed اکاډمۍ،
 دوشنبه، د جون 13

د ماښام 7:00 بجو څخه تر 8:30 بجو پورې. 
JSEC 

 سه شنبه، د جون 14
ماپښین 3:30 څخه تر 4:30 بجو پورې. 

 کالسیکل عالي لیسه
 سه شنبه، د جون 14

 د ماښام 7:00 بجو څخه تر 8:30 
بجو پورې. 

PCTA 
 چهارشنبه، د جون 15

 د ماسپښین د 3:30 بجوڅخه تر 4:30 
بجو پورې. 

 هوپ عالي لیسه
 چهارشنبه، د جون 15

 د ماسپښین د 7:00 څخه تر 8:30 
بجو پورې. 

 360 عالي لیسه
 پنجشنبه، د جون 16

د ماسپښین د 3:30 څخه تر 4:30 بجو پورې. 
 سینټرل عالي لیسه

 پنجشنبه، د جون 16
د ماښام د 7:00 څخه تر 8:30 بجو پورې. 

 الواریز عالي لیسه
 جمعه، د جون 17

د ماسپښین د 4:00 څخه تر 5:00 بجو پورې. 
 ماونټ پلیزنټ عالي لیسه

 جمعه، د جون 17
د ماښام د 7:30 څخه تر 9:00 بجو پورې.

عکس د نېټ سواتریټو لخوا

د ARC د نصاب کمیټه
د PPSD ښوونکو، تاسو ته بلنه درکول کیږي چې د
ARC K-5 )د وړکتون څخه تر5م ټولګۍ( نصاب 
کمیڼي کښي ګډون وکړئ ترڅو د ARC اکاډمیک 

 K-8 پروګرام بیاکتنه او پیاوړتیا کښي مرسته وکړي. د
)د وړکتون څخه تر اتم ټولګۍ( اوسني ښوونکي چې 

د ARC نصاب یې په خپل ټولګي یا ELA روزونکو 
کښي پلي کړی دی کوالئ شي برخه واخلي. مهرباني 

وکړئ د ګډون کولو لپاره الندې ادرسونه وکاروئ!

منځنۍ ښوونځۍ دلته <
ابتدائیه ښوونځۍ دلته <

د دوبي د کار فرصتونه
مونږ د دوبي زده کړو کښي د مرستې په لټه کښي یو 
او د هغو کسانو لپاره ډیر فرصتونه شتون لري چې 

غواړي پکښي برخه واخلي. 

بهرني نوماندان مهرباني وکړئ دلته کلیک وکړئ 
زموږ د اوړي د خالي دندې پوسټونو لپاره.  

داخلي کاندیدان دلته کلیک وکړئ 

د ترجمانۍ خدمتونه 
د PPSD کورنۍ، ستاسو غږ مهم دی - مهمه نده چې 
تاسو په کومه ژبه خبرې کوئ! وړیا، په ژوندي بڼه د 

ترجمانۍ خدمتونه په ټولو ښوونځیو کښي موجود دي. 
د دفتر په عمومي ساحه کښي په خپله ژبه پوسټرونه 

وګورئ چي څنګه دي وړیا خدمتونو ته السرسۍ 
پیداکوالی شئ.

LEARNING
 APRENDIZAJE DE VERANO

Spanish   Español

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

د ترجمانــۍ خدمتونھ 
موجود دي

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◌ិ � ◌ះ�។

کھ تاســو یا یو څوک چې تاســو یي پیژنئ د ښــوونځۍ د کارمندانو ســره 
د خبــرو کولــو پھ وخــت کې یو ترجمان غواړئ، مھرباني وکړئ مونږ 
تھ خبر راکړئ. مونږ بھ تاســو تھ پھ ږوندۍ بڼھ پر ټلفون آماده کړو. 

دا خدمــات بھ وړیا وي.

دا خبره خپره کړئ
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