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د راتلونکي کال تعلیمي کلیزه
د 2022-23 کال کلیزه دلته ده! تعلیمي کال به د دوشنبې په ورځ، د اګسټ په 29 پېل، 

او د سه شنبې په ورځ، د جون په 21 به پاې ته ورسیږي. د تعلیمي حوزې د کلنۍ 
رخصتیانو د نېټو، رخصتیانو، او د کارکونکو د مسلکي پرمختګ لپاره -2ساعته وړاندې 

رخصتۍ په اړه د بشپړو مالوماتو ترالسه کولو لپاره په الندې لینک کلیک کړئ.

www.providenceschools.org/academiccalendar

د اوړي د زده کړې د دندې فرصتونه
موږ خوښ یو ترڅو روان کال کې له 3,000 څخه ډېرو زده کونکو ته د اوړي د زده 

کړې پروګرامونه وړاندې کړو، او د دې السته راوړنې د خال په ډکولو کې موږ ستاسو 
مرسته غواړو! د دندو داسې ګڼ شمېر فرصتونه په ځانګړې توګه د لومړنېو ټولګېو 

په کچو کې شتون لري چې موږ غواړو تاسو د هغو په اړه خبر کړو. زموږ د اوړي د 
دندو د پوسټونو د لیدلو لپاره مهرباني وکړئ الندې لینکونه تعقیب کړئ: 

داخلي کاندیدان دې دلته کلیک کړي

بهرني کاندیدان دې دلته کلیک کړي

په خپل ټیلیفون کې له PPSD سره ونښلئ 
د !Let’s Talk اپلیکشن کارولو پواسطه له PPSD سره د خپلې خوښې په ژبه 

کې ونښلئ. زده کونکي، کورنۍ، او د ټولنې غړي په عربي، چینایي )ساده شوې(، 
انګلیسي، فرانسوي، خمري، روسي، هسپانوي او ویتنامي ژبو کې ځوابونه ترالسه 

کوالې شي. 

همداراز د "Hidden Customer" په توګه پیغامونو استولو پواسطه د خپل هویت له 
څرګندولو څخه پرته د خبرو کولو او ځوابونو ترالسه کولو یو آپشن هم شته دی. د اړونده 
موضوع په اړه ټولې پوښتنې یو متخصص ته ورځي، او زموږ د پیرودونکو چوپړتیاوو 

 Let’s .مدیر د چټکو ځوابونو د ډاډمنولو لپاره د ټولو سپارل شوو پوښتنو څارنه کوي
!Talk اپلیکیشن په Apple یا Android ابزارونو کې راښکته کېدلې شي.

د 2022 کال د لېسې فراغتونه
 Rhode Island Convention ټولې فراغت غونډې به په PPSD د سږ کال، د
Center کې ولمانځل شي. د هر ښوونځي د بشړ مهالویش لپاره، مهرباني وکړئ له 

www.providenceschools.org/graduations2022 څخه لیدنه وکړئ. 
زموږ ټولو فارغینو مشرانو ته دی مبارک وي!

اړیکې

خبرونهزمونږ کارکونکيزمونږ زده کوونکيښه راغالست

د مدیر ځاې

د JROTC مسابقه 

د مدني تعلیماتو درسونه

 Junior Reserve لږ تر لږه له 2009 راهیسې د لومړي ځل لپاره، د
JROTC( Officer Training Corps( نظامي زده کونکو په 

Hope High School کې د Raider Challenge Event سیمه 
اییزه سیالي په New Britain High School in Connecticut کې 
وګټله! The Raider Challenge یوه ډله اییزه سیالي ده چې د بدن په 

تحمل او حالت تمرکز کوي.

https://youtu.be/6fj6KDwrQp4 :ویډیو JROTC د

 د Juanita Sanchez Educational Complex (JSEC) د مدني تعلیماتو د ټولګېو زده کونکو 
د پراویډینس ښوونځي د مدیره هیئت په وروستۍ جلسې کې ګډون وکړ ترڅو په خپل ښوونځي کې د رواني روغتیا 

د ال ډېر مالتړ او له ښوونځي څخه وروسته پروګرامونو مالتړ وکړي. زده کونکو د مقالې څېړنې، د ټولنې غړو 
سره د اړیکو، قانوني السسرسي، او د ټولنې سروې په ګډون ګڼ شمېر دندې لرلې. د دې سروې د مالوماتو پربنسټ 

هغوې د خپلو غوښتنو د مالتړ لپاره د روښانه او کره مالوماتو ورکولو وړتیا لرله. ډېر ښه!

د زده کونکوو لمانځنه
زموږ زیارکښو او تکړه زده کونکو هره ورځ په زړه پورې کارونه ترسره کوي! ځنې بېلګې یي په الندې ډول دي.

د کارکونکو تمرکز

لینډسې پاویا
د دریم ټولګي MLL ښوونکې

Webster Avenue Elementary School :موقعیت

PPSD کې شامل شوي په: 2017

په ټوله تعلیمي حوزه کې په زړه پورې څیزونه پېښیږي، او موږ غواړوو چې دا کلمه ترالسه کړو! که چېرې تاسو کوم پروګرام، پېښه لرئ،
د په زړه پورې کیسې لرونکی کارکونکی، یا زده کونکی چې تاسو غواړئ هغه په نښه کړئ، مهرباني وکړئ communications@ppsd.org ته برېښنالیک واستوئ.

communications@ppsd.org · www.providenceschools.org .د 2022 کال د پراویډینس عامه ښوونځي ©

؟؟؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟
زه یوه ښوونکې یم زما په آند، انتقادي فکر کول ترټولو مهم مهارت دی چې موږ ورته د 
ټولنې د غړو ، او په ځانګړې توګه د ځوانانو په توګه اړتیا لرو. زه له ماشومانو سره د 

مرستې پواسطه چې هغوې څنګه انتقادي مفکرین شي، هر هغه څه چې د هغوې په الره 
کې راځي هغه څنګه تحلیل کړي، د هغوې مالتړ کوم. د وده کونکي څو ژبو زده کونکي 

)MLL( زده کونکو په توګه زه خپل رول د هغې نمونې په توګه ګورم چې موږ ټول 
یي هیله کوو هغه اوسو. هغوې د باصرې بېالبېلې مجموعې 

او د مالوماتو د پروسیس بېالبېلې الرې لري، نو هغوې د 
څو ژبو، څو کلتوره لنزونو له الرې چې هغوې پرې نړۍ 

ګوري له نورو سره د خواخوږي کولو وړتیا لري او د نورو 
د درک کولو په لټه کې دي. زه د یو څو ژبو زده کونکي په 

توګه نه یم روزل شوي، مګر زه فکر کوم چې زه کله په څو 
ژبو پوهیدونکی بالغ او د MLL ښوونکی شوم، دی کار زما 

شاوخوا نړۍ باندې زما د پوهیدو وړتیا واقعاً بدله کړه.

؟؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟
ماشومانو خندا کونکي دي، او دا د نړۍ په خپګان کې په ریښتیا سره هم تازه کونکې ده. 

هغوې ډېر په زړه پورې دي او هغوې زموږ په شریکه شوې فضا کې ډېره خوشحالي 
رامنځته کوي. زما د خوښې یوه په زړه پورې شېبه هغه ده کله چې موږ لوستل کوو 

او زه هغوې ته ووایم چې اوس یو بل څیز ته د بدلیدو وخت رارسیدلي ده، مګر هغوې 
دومره لیوال وي چې وایي، "آیا موږ کوالي شو چي لس دقیقې نور وخت ولرو؟" یا کله 

چې هغوې خپل ټولګیوال لمانځي – هغوې د یو بل تر ټولو غوره هیڅونکي دي. کله چې 
یو کس د لوستلو په کچه کې پورته ځي یا یو مثبت خطر اخلي، هغوې لومړني ستاینونکي 

او د یو بل مالتړ کونکي دي. دا زما د دندې یوه تر ټولو ډېره ښکلې برخه ده.

؟ ؟؟ ؟؟؟ ؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟
زه فکر کوم کله چې تاسو د څو ژبو ځوان زده کونکی یاست، ښوونځي مغشوش 

کونکې کېدلي شي. دا ماته ډېره مهمه ده چې کله چې ماشومان زما ټولګی پریږدي 
پدې پوه شي چې یو MLL کېدل یوه شتمني ده او داسې یو څیز ده چې هغوې باید 

پرې ویاړ وکړي. زه په څو ژبو پوهیدو ودې باندې ډېر ټینګار کوم ځکه چې دا 
فرصتونه پرانیزي او د هغه څه لپاره چې خلک پرې بحث کوي خواخوږي او پوهېدل 
رامنځته کوي. مفاهمه د ژوند یو مهم مهارت 
دی او له هغه څه څخه عبارت دي چې موږ 

په یو بل باندې د پوهیدو په لټه کې یو، نو 
له همدې امله مخکې پېل او د ښه مفاهمه 

کونکو کېدو لپاره په برخه کې د زده کونکو 
مالتړ کول هغوې ته هغه ابزار ورکوي چې 
په مخکې تګ کې د هغوې د بریالیتوب لپاره 

اړین دي.

؟؟؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟ ESL ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟
د ښوونې ډېر کار د لیدو وړ نه دی. له ښوونې او روزنې څخه بهر خلکو غواړم ووایم 
چې زده کونکو ته په ورځ کې 6 ساعته تدریس ډېر زیات ږی. ښوونه اړیکه لرونکې 

ده – تاسو ښایي 26 زده کونکي ولرئ، مګر هغه زده کونکي له نورو ډېرو وګړو سره 
چې د هغوې په ژوندې ستره اغیزه لري، نښتي دي. نو د یو ښوونکي په توګه تاسو باید 
په ماشومانو، د هغوې په کورنېو او خویندو او ورونو، او ټولنې باندې پوهېدو ته ژمن 

اوسئ. دا زموږ مسؤلیت دی چې د هغو ماشومانو په شراېطو پوه شو چې زموږ په 
وړاندې دي، او دا چې د هغو د ټولو ځانونو او پیچلتیاوو مالتړ او هغوې ته وده ورکړو.

دا ښه خبر دی: PPSD په مطبوعاتو کې

هغه په زړه پورې خلک چې کار کوي وپېژنئ
زموږ له زده کونکو سره هره ورځ!

د تعلیمي حوزې په اړه تازه مالومات

د RI التین کتابونو میاشت 
د التیني هنرونو لپاره د راډ ټاپو مرکز سره د شراکت له الرې، د 

 Lauro Elementary لومړي ټولګي د دوه ګونو ژبو زده کونکو په
کې د 2022 کال د RI التین کتابونو د جایزې نوماندې، ایما اوټیګای 

سره د RI التیني کتابونو میاشت ولمانځله. هغې د خپل نوي کتاب، 
A Sled for Gabo/Un trineo para Gabo په اړه پوښتنې 

ولوستلې او ځواب کړې او د التین / ادبیاتو په اړه یي بحث وکړ. 

 "د خال ډکول": د ټنکالوژۍ زده کونکي د منځني ښوونځي زده کونکو ته د اینجنیرۍ مینه راوړي	 
د پراویډینس ژورنال، مې 14، 2022

 مسلکي نړۍ ته چمتو‘: د پراویډینس ښوونځي د مهارتونو د روزنې مالتړ کوي 	 
Providence Business First، مې 11، 2022

 د PC روزونکي ایډ کولې ښار کیلي ډالۍ کړه 	 
WPRI، مې 17، 2022

 	 DR JAVIER MONTANEZ EN EL CAN DE LA MAÑANA, NOS HABLA DE LAS ESCUELAS DE PROVIDENCE :پاډر راډیو 
پاډر راډیو، مې 4، 2022

مې 27، 2022

"دا ماته ډېره مهمه ده چې کله چې ماشومان 
زما ټولګی پریږدي پدې پوه شي چې یو 

MLL کېدل یوه شتمني ده او داسې یو څیز 
ده چې هغوې باید پرې ویاړ وکړي.”

د پراویډینس د عامه ښوونځي د تعلیمي حوزې )PPSD( دوه اونیزې خبرپاڼې وروستۍ نسخې ته ښه راغالست. که چېرې تاسو 
یا کوم څوک چې تاسو یي پېژنئ زموږ کومه خبرپاڼه له السه ورکړي، تاسو زموږ تېرې نسخې د PPSD په وېب پاڼه کې په ګڼو 

ژبو کې پیدا کوالې شئ. 

دا اونۍ موږ ټول په اوالډ، ټیګزاس کې د وحشتناکه ډزو له امله سخت خفه شو. زموږ فکرونه د نه تصور کیدونکي خپګان او درد 
پدغه وخت کې له قربانیانو او د هغو له عزیزانو سره دي. 

په ټیګزاس کې دغه تراژیدي په هېواد کې په څرګند ډول سره د ښوونځېو د امنیت په اړه د پوښتنو را پورته کېدو المل ګرځېدلې 
ده. د PPSD ټولنې ګڼ شمېر غړو دلته په پراویډینس )Providence( کې زموږ د سیسټمونو او طرزالعملونو په اړه پوښتنې 

کړې دي. نوموړي ځنې توضیحات په الندې ډول دي ترڅو تاسو زموږ د زده کونکو او کارکونکو د خوندي ساتلو د کار د 
څرنګوالي په اړه باخبره پاتې شئ.

زموږ د بیړني غبرګون پالن د پراویډینس د پولیسو د ادارې، د اور وژنې د ادارې او د پراویډینس د بیړني حالت د مدیریت د 
ادارې په همکارۍ جوړ شوی دی. دا پالن د زده کونکو او کارکونکو د ژغورنې چارچوکاټ برابروي او د 36 بېالبېلو بېړنېو 

حاالتو پرمهال د کارکونکو مسؤلیتونه په ډاګه کوي. موږ اړ یو ترڅو دا پالن هر درې کاله وروسته ارزیابي او اوسمهاله کړو، او 
موږ به دا کار سږکال اوړي کې ترسره کړو. 

د پراویډیسن عامه ښوونځېو )Providence Public School( مدیران اړ دي ترڅو د خپلو ښوونځېو په ودانېو کې چېرې چې امکان 
ولري د یوازي یوې دننه کیدو او یوې وتلو د الري د ټاکلو پواسطه "تړلې ودانۍ" جوړې کړي. ټول لیدونکي باید د ښوونځي په دفتر کې 

د ننوتلو او وتلو پرمهال خپل ځانونه راجستر کړي، او په ښوونځي کي هر غیر مجاز کس سمدستي غبرګون او د اړتیا په صورت کې 9-1-1 شمېرې سره اړیکې نیولو ته اړتیا لري.

تعلیمي حوزه هرکال د ایستلو او محاصره کولو په ګډون د بیړني حالت ګڼ شمېر طرزالعملونه او تمرینونه آزمایي. موږ د هر ډول احتمالي مسلح بریدکونکي پر وړاندې د غبرګون 
څرګندولو په توګه ALICE protocol ته ډېر ورته سیسټم څخه ګټه پورته کوو. دا سیسټم زموږ په یو ښوونځي باندې د برید په صورت کې د جامع چمتووالي د برابرولو لپاره 

طرحه شوی دی. 

لکه څرنګه چې به یي تاسو د دې ورځپاڼې په الندې برخه کې وګورئ، موږ به د اړیکې نیولو یو پلیټ فارم چې د )!Let’s Talk( په نوم یادیږي هم وکاروو دا ابزار یوه ځانګړتیا 
لري چې خپلو کاروونکو ته له PPSD سره په پټه اړیکې نیولو اجازه ورکوي چې ښایي هر هغه کس لپاره چې د حساسو مالوماتو یا د خوندیتوب د یوې اندېښنې په اړه راپور 

ورکوي ګټور وي. 

د روان کال په لومړېو کې، د پراویډینس عامه ښوونځېو )Providence Public Schools( د تعلیمي حوزې په کچه زموږ د سیسټمونو د ارزونې په موخه د یو امنیتي مشاور 
لپاره د وړاندیز یوه غوښتنه )RFP( خپره کړه. ټاکل شوي چوپړتیا برابرونکی به پدې اوړي کې د امنیتي ارزونو ترسره کولو لپاره د PPSD هرې ودانۍ ته بشپړه کتنه وکړي. 

وروسته به بیا موږ له نوموړي چوپړتیا برابرونکي سره کار وکړو ترڅو په ټولې تعلیمې حوزې کې د امنیتي د ښه کولو لپاره یو پالن جوړ کړو. 

کاش چې موږ داسې یوې نړۍ کې ژوند کاوه چېرې چې زموږ په ښوونځېو کې د خوندیتوب دا ډول پروتوکولونه اړین نه وو. مګر په مهربانۍ سره پوه شئ چې زموږ ټیم په ګډه 
کار کولو ته ژمن دی ترڅو زموږ زده کونکي او ټولنه خوندي وساتي. 

د بایسکل جشن او د امنیتي خولۍ 
موټرسایکل چلول

 یکشنبه، 29/5، د سهار 10 بجو څخه د ماسپخین 
تر 2 بجو پورې.

Dexter Field 
71 Dexter Street, Providence

د بایسکل د جشن او د امنیتي خولۍ موټرسایکل چلولو د ودرولو 
پواسطه پدې اوړي کې زموږ له ماشومانو سره مرسته وکړئ 

ترڅو خوندي پاتي شي. پدغه جشن کې ګیمونه، موزیک، 
خوراکي الرۍ او د موټرسایکل چلولو وړیا خولۍ شاملې دي. 
تاسو همداراز د ښار د راتلونکو پروژو، د خوندي پاتې کېدو د 

څرنګوالي، او د بایسکل چلولو د ټولنې د مالتړ کولو د څرنګوالي 
په اړه مالومات ترالسه کوالې شئ. ال دېر مالومات ترالسه کړئ

د PPSD د مسلک جشن
پنجشنبه، جون 9، د مازدیګر 5 بجو څخه د ماښام 

تر 7 بجو پورې.
DelSesto Middle School 

152 Springfield Street, Providence

راځئ د ښوونځي له رهبرانو او د پراویډینس د استعداد له 
ټیم سره یوه شبکه جوړه کړئ! د 2022-23 تعلیمي کال 

لپاره د ښوونې د فرصتونو، د درخواست کولو او ګمارنې د 
پروسې، نوو ګمارل شوو کسانو لپاره د اضافي امتیازونو او 

نورو ډېرو موضوعاتو په اړه مالومات ترالسه کړئ. 
ځان دلته راجستر کړئ<

د زده کونکو او کارکونکو تخفیفونه 
د PPSD کارکونکو، زده کونکو، او کورنېو – آیا تاسو 

پوهېدئ چې تاسو د Dell د ښوونې او روزنې د پېرودلو د 
پروګرام له الرې د Dell د ټاکلو محصوالتو د تخفیف په 

شراېطو برابر یاست؟ 

په www.dell.com/PPSD-RI کې ال ډېر مالومات 
ترالسه کړئ

دا کلمه خپره کړئ

خپلې کلیزې په نښه کړئ!
 یادګاري ورځ – ښوونځی نشته دوشنبه،  	

مې 30، 2022
 د مشرو زده کونکو وروستۍ ورځ دوشنبه،  	

جون 13، 2022
 د لیسې فراغتونه دوشنبه،  	

جون 13 – جمعه، جون 17

د والدینو د مشورتي شورا (PAC) جلسه سه شنبه،  	
جون 21، 2022، د ماښام 6:00 بجې.

 د ښوونځي د مدیره هیئت جلسه چهارشنبه،  	
جون 22، 2022، ماښام 6:00 بجې.

 د ټولګېو وروستۍ ورځ  	
جمعه، جون 24، 2022

د JSEC زده کونکي د مې میاشتې په 18 نېټه د 
ښوونځي د مدیره هیئت په ناسته کې خبرو کولو ته 

چمتو والی نیسي.

روزونکی کولي کومز هوم
د پراویډینس کالج د نارینه و د باسکیټبال له روزونکي )او 
د Central High School فارغ التحصیل( ایډ کولي 

څخه ډېره مننه چې په خپل زوړ ښوونځي کې زموږ له 
زده کونکو سره خبرو کولو ته ودرېده! روزونکي کولي له 

ښاروال جورج ایلورزا څخه د پراویډینس ښار کیلي ترالسه 
کړه. وروسته بیا هغه د لوړو موخو د ټاکلو د ارزښت، 

هیڅکله نه ناهیلي کېدلو، هره ورځ کور وداني کولو، او دا 
چې د PPSD زده کونکي دي ویاړ کولو په اړه له زده 

کونکو سره خبرې وکړې.

 ESPERANZA A
TRAVÉS DEL ARTE
د Hope High School د ټولنې متخصص جاني 

ریویرا او ګن شمېر ځایي هنرمندان له زده کونکو سره یو 
ځاې شول ترڅو د ښوونځي د تاالر په دیوالونو باندې نوې 

نقاشۍ جوړې کړي. د دې نه منلو وړ پروژې او په زده 
کونکو او د ښوونځي په ټولنې باندې د هغه د اغېزو په اړه 

ویډیو کتلو لپاره په پورته انځور کلیک کړئ!
https://youtu.be/RQCIHy90Puo

د تعلمي حوزې شاوخوا

والد/ښوونکي د ژبې تبادله
په Lauro Elementary School کې ښوونکي 

او والدین سره یو ځاې شوي دي ترڅو د موخې وړ ژبه 
)انګلیسي یا فرانسوي( د کوچني ګروپي تمریني ناستو له 

الرې تمرین کړي. دغه ګروپونه په اونۍ کې دوه ځلې 
له ښوونځي څخه وروسته جلسې کوي. دا یو ټیم په توګه 

دواړه له والدینو او ښوونکو سره مرسته کوي ترڅو خپله د 
موخې وړ څخه زده کړي چې د هغوې کلتوري پوهاوې او 

اړیکې جوړول پیاوړي کوي!

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://youtu.be/6fj6KDwrQp4
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
https://www.providencejournal.com/story/news/education/2022/05/13/ri-career-and-tech-students-mentor-west-broadway-middle-schoolers/9732087002/
https://www.providencejournal.com/story/news/education/2022/05/13/ri-career-and-tech-students-mentor-west-broadway-middle-schoolers/9732087002/
https://www.bizjournals.com/rhodeisland/news/2022/05/11/pcta-digital-media-students-job-ready-training.html
https://www.bizjournals.com/rhodeisland/news/2022/05/11/pcta-digital-media-students-job-ready-training.html
https://www.wpri.com/sports/college/pc-hoops/pc-coach-ed-cooley-gifted-key-to-the-city/
https://www.wpri.com/sports/college/pc-hoops/pc-coach-ed-cooley-gifted-key-to-the-city/
https://youtu.be/FjuRX0ibRtk
https://youtu.be/FjuRX0ibRtk
https://www.providenceschools.org/Page/5872
https://www.providenceschools.org/Page/5872
https://www.alicetraining.com/
https://www.providenceschools.org/cms/lib/RI01900003/Centricity/Domain/4/BikeHelmetDrive2022.pdf
https://tinyurl.com/ppsdsummerfair
https://t.mppsupport.dell.com/t/100215/c/1f77d95d-e6e4-4662-822c-1d6ae8407c55/NB2HI4B2F4XXO53XFZSGK3DMFZRW63JPKBIFGRBNKJEQ====/www-dell-com-ppsd-ri
https://t.mppsupport.dell.com/t/100215/c/1f77d95d-e6e4-4662-822c-1d6ae8407c55/NB2HI4B2F4XXO53XFZSGK3DMFZRW63JPKBIFGRBNKJEQ====/www-dell-com-ppsd-ri
https://t.mppsupport.dell.com/t/100215/c/1f77d95d-e6e4-4662-822c-1d6ae8407c55/NB2HI4B2F4XXO53XFZSGK3DMFZRW63JPKBIFGRBNKJEQ====/www-dell-com-ppsd-ri
https://youtu.be/RQCIHy90Puo 
https://youtu.be/RQCIHy90Puo 
https://youtu.be/RQCIHy90Puo 

