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التقويم األكاديمي للعام القادم
التقويم األكاديمي للعام 2022-2023 متوفر هنا! ستبدأ السنة الدراسية يوم االثنين 
الموافق 29 أغسطس وتنتهي يوم الثالثاء الموافق 21 يونيو. انقر فوق الرابط أدناه 

للعثور على التفاصيل الكاملة حول تواريخ اإلجازات والعطالت وحاالت الفصل المبكر 
لمدة ساعتين من أجل التطوير المهني للموظفين.

www.providenceschools.org/academiccalendar

فرص العمل في التعلم الصيفي
نحن متحمسون لتقديم برامج تعليمية صيفية ألكثر من 3000 طالب هذا العام، ونريد 

مساعدتكم في سد فجوة التحصيل الدراسي! هناك العديد من فرص العمل التي نريد 
إحاطتك علًما بها، خاصة في مستويات الصف االبتدائي. يرجى اتباع الروابط أدناه 

لعرض إعالنات الوظائف الصيفية لدينا: 

المرشحين الداخليين انقر هنا 

المرشحين الخارجيين انقر هنا

تواصل مع PPSD على الهاتف 
تواصل مع PPSD باللغة التي تختارها باستخدام تطبيق !Let’s Talk )دعنا نتحدث!( 
يمكن للطالب والعائالت وأفراد المجتمع الحصول على إجابات باللغات العربية والصينية 

)المبسطة( واإلنجليزية والفرنسية والخمير والروسية واإلسبانية والفيتنامية. 

هناك أيًضا خيار إلرسال الحوارات وتلقي الردود من دون الكشف عن هويتك من خالل 
إرسال الرسائل كـ"عميل مخفي". يتم توجيه جميع األسئلة إلى خبير في الموضوع 

المحدد، ويقوم مدير خدمة العمالء لدينا بمراقبة جميع الطلبات لضمان الردود السريعة. 
يمكن تنزيل تطبيق !Let’s Talk على أجهزة أبل أو أندرويد.

خريجو الثانوية العامة لعام 2022
ستقام جميع حفالت التخرج الخاصة بمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة في مركز 
مؤتمرات رود آيالند هذا العام. للحصول على الجدول الكامل لحفل كل مدرسة، 

www.providenceschools.org/ :يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
graduations2022. تهانينا لجميع الخريجين لدينا!

العالقات

األخبارموظفوناطالبنامرحبًا

ُركن المشرف

فريق JROTC يفوز بفعالية التحدي 

دروس التربية المدنية

ألول مرة منذ 2009 على األقل، فاز الطالب العسكريين في هيئة تدريب 
ضباط االحتياط المبتدئين )JROTC( في مدرسة هوب الثانوية بفعالية 
 New Britain High اإلقليمية في مدرسة Raider Challenge

School في كونيتيكت! The Raider Challenge هي مسابقة 
جماعية تركز على التحمل البدني والتكيف.

https://youtu.be/6fj6KDwrQp4 :JROTC فيديو

حضر طالب من فصول التربية المدنية في مجمع خوانيتا سانشيز التعليمي )JSEC( أحدث اجتماع لمجلس 
مدرسة بروفيدنس للدعوة إلى المزيد من دعم الصحة العقلية وبرامج ما بعد المدرسة في مدرستهم. كان لدى 

الطالب مهام مختلفة بما في ذلك البحث في المقاالت والتواصل مع أعضاء المجتمع والتوعية التشريعية 
 واستطالعات الرأي المجتمعية. باستخدام المعلومات من هذا البحث، تمكنوا من إعطاء بيانات واضحة ودقيقة 

لدعم طلباتهم. عمل عظيم!

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

تسليط الضوء على الموظفين

ليندسي بايفا
مدرسة متعددة اللغات للصف الثالث

تعمل في: مدرسة ويبستر افينيو االبتدائية

التحقت بمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة في عام: 2017

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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لماذا تفعل ما تفعله؟
أنا مدرس ألن التفكير الناقد في رأيي هو أهم المهارات التي نحتاجها كأعضاء في المجتمع، 
وخاصة كشباب. أنا أدعم األطفال من خالل مساعدتهم على تعلم كيفية التفكير الناقد، وكيفية 
تحليل ما يأتي في طريقهم. أرى دوري كطالب متعلم متعدد اللغات )MLL( نشيط باعتباره 

نموذًجا لما يجب أن نتطلع إليه جميعًا. لديهم مجموعة مختلفة من البصريات وطرق 
معالجة المعلومات، لذا فهم قادرون على التعاطف والسعي لفهم 

اآلخرين بسبب عدستهم متعددة اللغات والثقافات التي يرون 
العالم من خاللها. لم أترعرع كمتعلم متعدد اللغات، لكنني أعتقد 

أنه عندما أصبحت شخًصا بالغًا متعدد اللغات ومدرًسا متعدد 
اللغات، فقد غيرت قدرتي على فهم العالم من حولي.

ما الجزء األفضل في وظيفتِك؟
األطفال مرحون، وهذا أمر ممتع حقًا وسط ثقل العالم. إنها 

ممتعة للغاية وتجلب الكثير من البهجة لمساحتنا المشتركة. إحدى اللحظات المفضلة لدي 
هي عندما نقرأ وأقول لهم أن الوقت قد حان لالنتقال إلى شيء آخر، لكنهم منسجمون به 

لدرجة أنهم يقولون، "أال يمكننا الحصول على عشر دقائق أخرى؟" أو عندما يحتفلون 
بزمالئهم في الفصل - فهم أفضل المشجعين لبعضهم البعض. عندما يرتقي شخص ما في 

مستوى القراءة أو يخاطر بشكل إيجابي، يكونون أول من يمتدح ويدعم بعضهم البعض. هذا 
واحد من أجمل أجزاء عملي.

لماذا يعتبر كونك مدرًسا للمتعلمين متعددي اللغات أمرًا في غاية األهمية؟
أعتقد أنه عندما تكون شابًا متعلًما متعدد اللغات، يمكن أن تكون المدرسة بالنسبة لك مربِكة. 
من المهم حقًا بالنسبة لي أن يترك األطفال صفي وهم يعلمون أن كونهم متعديي اللغات هو 

أمر مميز وهو الشيء الذي يجب أن يفخروا به. لقد ركزت كثيًرا على االرتقاء بالتعددية 
اللغوية ألنها تفتح الفرص وتبني التعاطف والتفهم لما يمر به الناس. يعد االتصال مهارة 

حياتية مهمة وهي الطريقة التي نسعى بها 
لفهم بعضنا البعض، لذا فإن البدء مبكًرا ودعم 

الطالب ليكونوا جيدين في التواصل يمنحهم 
األدوات التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح في 

المضي قدًما.

ماذا تتمنى أن يعرف المزيد من الناس عن 
كونك مدرًسا للغة اإلنجليزية كلغة ثانية؟

الكثير من عمل التدريس غير مرئي. للناس خارج نطاق التعليم أقول إن التدريس أكثر 
بكثير من 6 ساعات كل يوم مع الطالب. التدريس ترابطي - قد يكون لديك 26 طالبًا، لكن 
هؤالء الطالب جميعًا مرتبطون بالعديد من األشخاص اآلخرين الذين لديهم تأثير كبير على 
حياتهم. لذا، بصفتك معلًما، يجب أن يكون لديك تعهد بمعرفة األطفال وعائالتهم وإخوتهم 
ومجتمعهم بعمق. تقع على عاتقنا مسؤولية فهم سياق األطفال أمامنا، ودعم ورفع مستوى 

ذواتهم بالكامل وجميع تعقيداتهم.

أخبار ساّرة: ظهور مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة في الصحافة

تعرف على األشخاص الرائعين الذين يعملون
مع طالبنا كل يوم!

آخر التطورات بالمقاطعة

 RI LATINO BOOKS فعالية
 MONTH

من خالل الشراكة مع مركز رود آيالند للفنون الالتينية، احتفل طالب الصف 
 RI Latino Books في Lauro Elementary األول ثنائي اللغة في
Month بزيارة من المرشحة لجائزة RI Latino Book لعام 2022، إيما 

 A Sled for Gabo / ،أوثيجي. قرأت وأجابت على أسئلة حول كتابها الجديد
Un trineo para Gabo وناقشت األدب الالتيني. 

 "سد الفجوة": يجلب طالب التكنولوجيا حب الهندسة لطالب المدارس المتوسطة 	 
صحيفة بروفيدنس، 14 مايو 2022

 "جاهز للعالم المهني": تستفيد مدرسة بروفيدنس من التدريب على المهارات في	 
بروفيدنس بيزنس فيرست، 11 مايو 2022

 أهدى المدرب إد كولي مفتاًحا للمدينة	 
على التلفاز، في 17 مايو 2022

	 Poder Radio: DR JAVIER MONTANEZ EN EL CAN DE LA MAÑANA, NOS HABLA DE LAS ESCUELAS DE PROVIDENCE 
Poder Radio, May 4, 2022

27 مايو 2022

"من المهم حقًا بالنسبة لي أن يترك األطفال 
صفي وهم يعلمون أن كونهم متعديي اللغات 

هو أمر مميز وهو الشيء الذي يجب أن 
يفخروا به."

مرحبًا بكم في اإلصدار األخير 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. 

فزعنا هذا األسبوع جميعًا جراء إطالق النار المروع في مدرسة في مدينة أفايلد في والية تكساس. إن عقولنا مع الضحايا وأحبائهم 
خالل هذا الوقت الذي يخيم فيه الحزن واألسى الذي ال يُمكن تصوره. 

أدت هذه المأساة في تكساس بالطبع إلى طرح أسئلة حول األمن في المدارس في جميع أنحاء البالد. لقد تواصل العديد من أعضاء 
مجتمع PPSD للسؤال عن أنظمتنا وإجراءاتنا هنا في بروفيدنس. فيما يلي بعض هذه التفاصيل، حتى تتمكن من البقاء على اطالع 

بكيفية عملنا للحفاظ على سالمة طالبنا وموظفينا.

تم تصميم خطتنا لالستجابة للطوارئ بالتعاون مع قسم الشرطة في بروفيدنس، وإدارة اإلطفاء في بروفيدنس، ووكالة إدارة الطوارئ 
في بروفيدنس. توفر الخطة إطاًرا لحماية الطالب والموظفين، وتحدد مسؤوليات الموظفين خالل 36 حالة طوارئ مختلفة. نحن 

مطالبون بتقييم وتحديث هذه الخطة كل ثالث سنوات، وسنفعل ذلك هذا الصيف. 

يُطلب من مديري مدرسة بروفيدنس العامة إنشاء "حرم جامعي مغلق" في مبانيهم من خالل تعيين مدخل ومخرج واحد فقط عندما يكون 
ذلك ممكنًا. يجب على جميع الزائرين تسجيل الدخول والخروج من مكتب المدرسة، وأي شخص غير مرخص له في المدرسة بحاجة إلى 

رد فوري، يمكنه االتصال على 9-1-1 إذا لزم األمر.

تختبر المقاطعة العديد من إجراءات الطوارئ وتدريبات السالمة كل عام، بما في ذلك عمليات اإلخالء واإلغالق. نحن نستخدم نظاًما مشابًها جًدا لـ بروتوكول ALICE كرد على أي 
دخيل مسلح محتمل. تم تصميم هذا النظام لتوفير استعداد شامل في حالة وجود دخيل في إحدى مدارسنا. 

كما سترى المزيد في هذه النشرة اإلخبارية، فإننا نستخدم أيًضا منصة اتصاالت تسمى !Let's Talk )دعنا نتحدث!( تحتوي هذه األداة على ميزة تتيح للمستخدمين التواصل مع مدارس 
PPSD من دون اإلفصاح عن هويتهم، مما قد يكون مفيًدا ألي شخص يقوم باإلبالغ عن معلومات حساسة أو مخاوف تتعلق بالسالمة. 

في وقت سابق من هذا العام، أصدرت مدارس بروفيدنس العامة طلب تقديم عروض )RFP( لمستشار أمني لتقييم أنظمتنا على مستوى المقاطعة. سيقوم الشخص الذي يتم اختياره 
بإجراء جوالت دقيقة لكل مبنى من مباني PPSD هذا الصيف إلجراء تقييمات أمنية. سنعمل بعد ذلك مع ذلك الشخص لبناء خطة إلجراء ترقيات أمنية في جميع أنحاء المقاطعة. 

أتمنى لو كنا نعيش في عالم لم تكن فيه بروتوكوالت السالمة هذه ضرورية في مدارسنا. ولكن يرجى العلم أن فريقنا ملتزم بالعمل معًا للحفاظ على سالمة طالبنا ومجتمعنا. 

مهرجان الدراجات وقيادة الخوذة
األحد، 29/5، من الساعة 10 صباًحا إلى الساعة 2 ظهًرا.

ديكستر فيلد، 71 شارع ديكستر، بروفيدنس

ساعد أطفالنا على البقاء بأمان هذا الصيف من خالل التوقف في 
مهرجان الدراجات وقيادة الخوذة. تتميز الفعالية بوجود األلعاب 
والموسيقى وعربات الطعام وخوذات الدراجات المجانية. يمكنك 
أيًضا التعرف على المشاريع القادمة للمدينة، وكيفية الحفاظ على 
سالمتك، وكيفية دعم مجتمع ركوب الدراجات. اعرف المزيد <

PPSD معرض الوظائف في
الخميس 9 يونيو، من الخامسة مساَء إلى السابعة مساًء.

 مدرسة ديلسيستو المتوسطة
152 شارع سبرينغفيلد، بروفيدنس

 Providence تواصل على الشبكة مع مديري المدارس وفريق
!Talent تعرف على فرص التدريس للعام الدراسي 2022-
2023 وعملية التقديم والتعيين، والمكافآت للموظفين الجدد، 

والمزيد. 
سجل هنا <

خصومات الطالب والموظفين 
موظفو PPSD والطالب والعائالت - هل تعلم أنك مؤهل 

للحصول على خصومات على بعض منتجات Dell من خالل 
برنامج الشراء من أجل التعليم من Dell؟ 

www.dell.com/PPSD-RI تعرف على المزيد من

انشر الخبر

حّدد التقويمات الخاصة بك!
 يوم الذكرى - ال توجد مدرسة 	

 االثنين 30 مايو 2022
 آخر يوم للخريجين 	

اإلثنين 13 يونيو 2022
 التخرج من المدرسة الثانوية 	

اإلثنين 13 يونيو - الجمعة 17 يونيو

	 )PAC( اجتماع المجلس االستشاري ألولياء األمور 
يوم الثالثاء 21 يونيو 2022، الساعة 6:00 مساًء.

 اجتماع مجلس إدارة المدرسة 	
األربعاء 22 يونيو 2022، 06:00 م

 آخر يوم للدراسة 	
الجمعة 24 يونيو 2022

يستعد طالب مدرسة JSEC للتحدث في اجتماع 
مجلس إدارة المدرسة بتاريخ 18 مايو.

عودة المدرب كولي إلى الوطن
شكًرا جزياًل لمدرب كرة السلة للرجال فيكلية بروفيدنس 

)وخريج المدرسة الثانوية المركزية( إد كولي لزيارته 
مدرسته القديمة هذا الشهر للتحدث مع طالبنا! تلقى المدرب 

كولي مفتاح مدينة بروفيدنس من رئيس بلدية بروفيدنس 
خورخي إلورزا. ثم تحدث إلى الطالب حول أهمية تحديد 

أهداف عالية، وعدم االستسالم أبًدا، وإبداء االمتنان كل يوم، 
.PPSD واالعتزاز بكونه طالبًا في

 ESPERANZA A
TRAVÉS DEL ARTE

تعاون جوني ريفيرا، اختصاصي مجتمع مدرسة هوب الثانوية، 
والعديد من الفنانين المحليين مع الطالب إلنشاء العديد من 

الجداريات الجديدة التي تغطي جدران األروقة في المدرسة. انقر 
فوق الصورة أعاله لمشاهدة مقطع فيديو حول هذا المشروع 

المذهل وكان التأثير على الطالب ومجتمع المدرسة!
https://youtu.be/RQCIHy90Puo

حول المقاطعة

 تبادل اللغة بين أولياء األمور
والمعلم

 Lauro تعاون المعلمون وأولياء األمور في مدرسة
االبتدائية لممارسة لغة مستهدفة )اإلنجليزية أو اإلسبانية( من 

خالل جلسات تدريب جماعية صغيرة. تجتمع المجموعات 
مرتين كل أسبوع بعد المدرسة. يساعد هذا كاًل من أولياء 

األمور والمعلمين على تعلم لغتهم المستهدفة كفريق واحد، 
مما يعزز وعيهم بين الثقافات ويبني العالقات!

https://youtu.be/6fj6KDwrQp4
https://www.providenceschools.org/academiccalendar
https://www.governmentjobs.com/careers/providenceschools/promotionaljobs?keywords=summer
https://www.governmentjobs.com/careers/providenceschools?keywords=summer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myletstalk&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/lets-talk/id1089103047
https://www.providenceschools.org/graduations2022
https://www.providenceschools.org/graduations2022
https://youtu.be/6fj6KDwrQp4
https://youtu.be/W5qlVS-M3Io
https://youtu.be/W5qlVS-M3Io
https://youtu.be/W5qlVS-M3Io
mailto:communications%40ppsd.org?subject=
mailto:communications@ppsd.org
http://www.providenceschools.org
https://twitter.com/pvdschools
http://instagram.com/pvdschools
http://www.facebook.com/ProvidenceSchools
http://www.youtube.com/user/provschools
https://www.linkedin.com/company/providence-public-schools
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