
ការអប់រំអាជីព និងបច្ចេកច្េស 

គឺជាការច្តោ តសំខាន់ច្លើបេពិច្ោធន៍អប់រំដែលមានឥេធ ិពល 

ច្ែើម្បីច្រៀបចំសិសសសម្រមាប់ទងំការអប់រំកន ុងឧសាហកម្ម  និងឧតោម្សិកា។ 

ច្ែើម្បីេេួលបានច្ជាគជ័យកន ុង CTE 

សិសានុសិសសម្រតវូដតច្បោជាា ចិតោកន ុងការេេួលបានសញ្ញា បម្រតសិកា 

និងវញិ្ញា បនបម្រតបញ្ញា ក់ជំនាញឧសាហកម្មដែលេេួលោា ល់ច្ោយ RIDE ។ 

សិសានុសិសសនឹងម្រតវូខិតោខំសិកាច្លើសពីម្ិតោភកដ ិរបស់ពួកច្គ 

ប ុដនែ ម្រតវូបានច្រៀបចំសម្រមាប់អាជីពដែលមានម្របាក់ឈ្ន លួខពស់ 

និងការរកីចច្ម្រម្ើនខពស់។ 

ការអប់រំអាជីព 

និងបច្ចេកច្េសច្ៅោលាច្រៀនោធារណៈម្រពូវែីិន



ការោក់ពាកយសិសសម្រតវូបានផ្ោល់ពិនទ ុច្ោយម្រកមុ្ CTE ម្រពម្ទងំម្រគូបច្ម្រងៀន និងអនកម្រគប់ម្រគងកម្ម វធីិ។ ពិនទ ុម្រតវូបានផ្ោល់ជូនែលស់ិសសមាន ក់ៗ

ែូចខាងច្ម្រកាម្ ច្ោយមានពិនទ ុអតិបរមា 100។ 

*វាជាការសំខាន់កន ុងការកត់សមាា ល់ថាការយិាល័យ CTE នឹងមិ្នដចករំដលកព័ត៌មានពិនទ ុសម្រមាប់ដផ្នកនីមួ្យៗននកម្ម វធីិីំជាមួ្យសិសស

និងម្រកមុ្ម្រគួោរច្ ើយ។*

តារាងច្ពលច្វលាកម្ម វធិី

នងៃេី 17 ដខវចិឆ ិកា - រាម្រតីជួបជំុជច្ម្រម្ើសោលាច្រៀន @ PCTA 

4:00pm-8:00pm 

ដខតុលា - ដខវចិឆ ិកា 

ការជួបជំុ និងការច្ធវ ីបេបង្ហា ញទងំមូ្លច្ៅអនុវេិាល័យម្រពូវែិីន 

នងៃេី 12 ដខម្ករា ឆ្ន ំ 2023 

វគាព័ត៌មានម្រគួោរ - PCTA 6:00pm 

នងៃេី 9 ដខម្ករា ឆ្ន ំ 2023 - ច្បើកេេួលពាកយ 

នងៃេី 31 ដខម្ករា ឆ្ន ំ 2023 នងៃផុ្តកំណត់េេួលពាកយ 

វវធីិច្ែើម្បីេេួលបានព័ត៌មានបដនមម្អំពី CTE 

• ចូលរមួ្ពពិ័រណជ៍ច្ម្រម្ើសោលាច្រៀនេូទងំម្

ណឌ ល ច្ៅនងៃេ ី17 ដខវចិឆ ិកា ច្ៅ PCTA

• ចូលរមួ្រាម្រតីព័ត៌មានម្រគួោរនងៃេី 12 ម្ករា

ច្វលាច្មា ង 6:00pm

• ចូលច្ៅកាន់ច្គហេពំ័រ

www.providencepublicschools/octe

តម្រម្ូវការននការោក់ពាកយ 

• បំច្ពញពាកយតាម្អនឡាញ

(មានច្ៅ www.providenceschools.org/o

cte ) ម្នុនងៃេ ី31 ដខម្ករា ឆ្ន ំ 2023

• ោក់ចំណាត់ថាន ក់កំពូល 3 កម្ម វធីិ CTE

• បំច្ពញអតមបេសំច្ណរខល ីចំនួនពីរ

• លខិិតអនោុសនអ៍នឡាញពីអនកម្របឹកា

ោលាច្រៀន

ធាតុននកម្ម វធីិ

SY 22-23 

1- អតមបេសំច្ណររបស់សិសស 20 ពិនទ ុ

2-ការដណនារំបស់អនកម្របឹកា 30 ពិនទ ុ

3-ការសមាា សន៍សិសស 30 ពិនទ ុ

4-ថាន ក់េី 7 និច្េេសរមួ្ 10 ពិនទ ុ

5-ថាន ក់េី 7 វតោមាន 10 ពិនទ ុ

http://www.providencepublicschools/octe
http://www.providencepublicschools/octe
http://www.providenceschools.org/octe
http://www.providenceschools.org/octe


ស្ថា បត្យកម្ម

និងសំណង់ 

កម្ម វធីិ៖ ស្ថលារ ៀន៖ 

អគ្គ ិសនី PCTA 

HVAC/ទុរោទឹក PCTA 

ជាងរ ើ PCTA 

សំណង់ទូរៅ PCTA 



បរចេកវទិាអគ្គ ិសន ី

ស្ថលារ ៀនអាជីព និងបរចេករទសព្ពូវដីិន 

េិែឋភាពេូច្ៅននកម្ម វធិី

កម្ម វធិីច្នេះម្រតវូបានច្រៀបចំច្ ើងកន ុងច្ោលបំ

ណងច្រៀបចសំិសសចម្រម្េុះសម្រមាប់អាជីពដផ្នកប

ច្ចេកវេិាអគាសិនី។

សិសសចាប់យកវគាសិកាទងំច្នេះ 

និងចូលរមួ្កន ុងកម្មសិកាការង្ហរច្ម្រៅថាន ក់

ច្រៀន 

ែូចជាោការោងសង់េលីានកឡីាសម្រមាប់

វវេិាល័យ Central ដែលជាការោងសង់ផ្េេះ 

និងគច្ម្រមាងោលាច្រៀន។ 

សិសសនងឹមានឱកាសដសវ ងយល់ពីខល ឹម្ោរ 

និងការអនុវតោបច្ចេកវេិាអគា ិសនី។

ច្តើអនកែឹងច្េ? 
ការែំច្ ើង តភាា ប់ ច្ធវ ីច្តសោ អគា ីសនី 

និងដងទមំ្របព័នធអគា ិសនីសម្រមាប់ច្ោលបំណងច្ផ្សងៗ 

រមួ្ទងំការម្រគប់ម្រគងអាកាសធាតុ សនោ ិសុខ និងេំនាក់េំនង។ 

ងវីតបិតដតជាងអគា ិសនីភាគច្ម្រចើនមានជំនាញកន ុងការោងសង់ 

ឬដងទកំ៏ច្ោយ ដតក៏មានចំនួនច្កើនច្ ើងដែលច្ធវីទងំពីរ។ 

ជាងអគា ីសនីច្ធវ ីការជាមួ្យបលង់ច្ម្ 

ច្ែើម្បីែំច្ ើងម្របព័នធអគា ិសនីច្ៅកន ុងច្រាងចម្រក អោរការយិាល័យ ផ្េេះ 

និងសំណង់ច្ផ្សងៗច្េៀត។ បលង់ច្ម្បង្ហា ញពីេីតាងំននច្សៀគវ ី 

កដនលងោក់តច្ម្ល ើង ម្ជឈម្ណឌ លផ្ទ កុ េូរបញ្ញា  និងឧបករណ៍ច្ផ្សងច្េៀត។ 

លេធផ្ល 

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រត HBI

⚫ CPR, សច្ម្រង្ហា េះបឋម្ និងវញិ្ញា បនបម្រត AED

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រត MC3

⚫ OSHA 10

⚫ ច្មា ងសិកាមូ្លោឋ នការង្ហរ 80 ច្មា ង

ច្តើខុ្ំមានឱកាសអវ ីខលេះបនាេ ប់ពីបញ្េ ប់ការសិកា? 

មានការង្ហរច្ធវី កម្ម វធីិពីរឆ្ន ំ កម្ម វធីិបួនឆ្ន ំ

កម្ម វធីិសម្រមាប់កោងអនាគត IBEW 

រយៈច្ពល 5 ឆ្ន ំ

New England Tech Associates 

បណាោ ញថាម្ពលជាតិ CCRI 

កម្មសិកាដផ្នកជាងអគា ិសនី CCRI/RIPTA 

បរញិ្ញា បម្រតដផ្នកវសិវ កម្មអគា ិសនី



HVAC/ទុរោទឹក 

 ស្ថលារ ៀនអាជីព និងបរចេករទសព្ពូវដីិន 

េិែឋភាពេូច្ៅននកម្ម វធិី

សិសសដែលបានបញ្េ បក់ម្ម វធិី HVAC-R 

េេួលបានជំនាញដផ្នកកំច្ៅ ភាពម្រតជាក់ 

ខយល់ច្ចញចូល េូរេឹកកក 

ការែំច្ ើងេុច្យា នងិច្សវាកម្មអតងិិជន។ 

សិសសក៏បានច្រៀនពីបច្ចេកវេិាសំខាន់ៗ

ផ្ងដែរសម្រមាប់បរោិម នជាច្ម្រចើនម្របច្ភេ

ផ្ងដែរ ែូចជាបរោិម នបនេប់ោា ត បនេប់

កុំពយូ េ័រ និងអោរពាណិជាកម្មខពស់ៗ ។ 

HVAC-R 

មានកម្ម វធិរីែូវច្ៅោ ម្របាមួំ្យសបាោ ហ៍ដែល

ទម្ទរ 

ច្តើអនកែឹងច្េ? 
ការង្ហររបស់មា សីុនកំច្ៅ មា សីុនម្រតជាក់ ការែំច្ ើងេុយ 

និងច្ម្កានិចេូរេឹកកក និងអនកែំច្ ើងនឹងច្កើនច្ ើង 14% ពីឆ្ន ំ 2014 

ែល់ឆ្ន ំ 2024។ ច្បកខជនដែលមានជំនាញកុំពយូ េ័រ និងច្អ ិចម្រតនូិក 

និងអនកដែលមានជំនាញលាកន ុងការច្ោេះម្រោយបញ្ញា នឹងមានឱកាសការ

ង្ហរលា បំផុ្ត។ 

និច្យាជកដសវ ងរកអនកបច្ចេកច្េសដែលមានសម្តមភាពច្ែើម្បីែំច្ ើង 

ដងទ ំនិងជួសជុលម្របព័នធសម ុ គោម ញ។ 

លេធផ្ល 

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រតម្រគឹេះោម នអនកោងសង់ផ្េេះ (HBI)

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រត VIEGA

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រត EPA 608 និង 609

⚫ ច្មា ងសិកាមូ្លោឋ នការង្ហរ 80 ច្មា ង

⚫ OSHA 10

⚫ សច្ម្រង្ហា េះបឋម្

ច្តើខុ្ំមានឱកាសអវ ីខលេះបនាេ ប់ពីបញ្េ ប់ការសិកា? 

មានការង្ហរច្ធវ ី កម្ម វធិីពីរឆ្ន ំ កម្ម វធិីបួនឆ្ន ំ

HVACR/ កូនជាងម្របព័នធេុច្យាេឹក 

HVACR/កូនជាងច្រៀបចំតម្របព័នធបណាោ ញេុច្យា

េឹកកន ុងផ្េេះ 

តំដណងការង្ហរសំណង់កម្រម្ិតែំបូង 

HVACR/ ច្ម្កានិកម្របព័នធេុច្យាេឹក និងអនកែំច្ ើង 

HVACR/អនកលក់ម្របព័នធេុច្យាេឹក/អនករចនា 

HVACR/ភាន ក់ង្ហរេេួលបនទ ុកម្របព័នធេុច្យាេឹក 

HVACR/អនកេីផ្ារច្រៀបចំតបណាោ ញម្របព័នធេុច្យាេឹក/

អនកបច្ចេកច្េសច្រៀបចំបណាោ ញច្ម្ HVAC-R 

ឬអនកជាងម្របព័នធេុច្យាេឹក 

អនកបច្ចេកច្េសច្ម្របង 

វវសិវ ករច្ម្កានិច 



ជាងរ ើ និងអគា ផ្ទះ 
ស្ថលារ ៀនអាជីព និងបរចេករទសព្ពូវដីិន 

ការពិពណ៌នាអំពីកម្ម វធិី

កម្ម វធិីច្នេះម្រតវូបានច្រៀបចំច្ ើងច្ែើម្បីទកទ់ញសិ

សានុសសិសចម្រម្េុះម្កកន ុងវជិាា ជីវៈការោង់ផ្េេះ។ 

សិសសចូលរមួ្កន ុងការបំច្ពញកម្មសិកាការង្ហរច្ៅ

ខាងច្ម្រៅថាន ក់ច្រៀន 

ែូចជាការោងសង់េីលានកីឡាសម្រមាប់វេិាល័យ 

Central និង PCTA ដែលជាផ្េេះគំរសូម្រមាប់ RI 

Home Show នងិគច្ម្រមាងបដនមម្ច្ផ្សងច្េៀត។ 

ជាងច្ឈ្ើមានកម្ម វធិីរែូវច្ៅោ ម្របាមួំ្យសបាោ ហ៍ដែល

ទម្ទរ។ 

ច្តើអនកែឹងច្េ? 

សិសសអភិវឌ្ឃចំច្ណេះែឹងបច្ចេកច្េស 

និងបេពិច្ោធន៍ជាក់ដសោ ងដែលចាបំាច់ 

ច្ែើម្បីធានាបានការង្ហរច្ៅកន ុងឧសាហកម្មផ្លិតកម្មសំណង់ 

បនាេ ប់ពីបញ្េ ប់ការសិកា និង / 

ឬការតល ស់បែ រូច្ៅោម ប័នច្ម្រកាយម្ធយម្សិកាច្ែើម្បីច្លើកកម្ពស់ការអប់រំរប

ស់អនកច្ៅកន ុងពាណិជាកម្មសំណង់។ 

លេធផ្ល 
⚫ វវញិ្ញា បនបម្រតម្រគឹេះោម នអនកោងសង់ផ្េេះ (HBI)

⚫ ច្មា ងសិកាមូ្លោឋ នការង្ហរ 80 ច្មា ង

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រត Ramset

⚫ CPR, សច្ម្រង្ហា េះបឋម្ និងវញិ្ញា បនបម្រត AED

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រត OSHA 10

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រតសុវតម ិភាពងង

ច្តើខំុ្មានឱកាសអវ ីខលេះបនាេ ប់ពីបញ្េ បក់ារសិកា? 

មានការង្ហរច្ធវ ី កម្ម វធិីពីរឆ្ន ំ កម្ម វធិីបួនឆ្ន ំ

ជំនួយការជាងច្ឈ្ើ 

ជំនួយការសំណង់ 

កូនជាងសហជីព ឬអាោរ 

នាច្ពលអនាគត 

បរញិ្ញា បម្រតដផ្នកម្រគប់ម្រគងសំណង់ 



សំណង់ទូរៅ 

 ស្ថលារ ៀនអាជីព និងបរចេករទសព្ពូវដីិន 

េិែឋភាពេូច្ៅននកម្ម វធិី

កដនលងបណែ ុ េះបណាោ លកម្មករ NE ច្ៅេីម្រកងុ

Hopkinton, MA និង Pomfret, 

CT បានចាប់នែគូជាមួ្យ PCTA 

កន ុងការរចនា 

និងោងសង់ម្នេ ីរពិច្ោធន៍ខាងកន ុង 

និងខាងច្ម្រៅ 

ច្ែើម្បីផ្ោល់ឱយសសិសនូវឱកាសច្ែើម្បីអនុវតោប

ច្ចេកច្េសសណំង់ដែលម្រតវូការច្ៅច្ពលប

ញ្េ ប់កម្ម វធិ។ី

សិសសដែលបានបញ្េ បក់ម្ម វធិីសណំងេូ់ច្ៅ

ច្ៅ PCTA មានសិេធ ិច្ម្របើម្របាស់ 1,000 

ច្មា ងសម្រមាបក់ារបញ្េ ប់កម្មសិការបស់ពួក

ច្គ។ 

សំណង់េូច្ៅមានកម្ម វធិរីែូវច្ៅោ ម្របាមួំ្យស

បាោ ហ៍ដែលទម្ទរ។ 

ច្តើអនកែឹងច្េ? 

ជាច្រៀងរាល់ឆ្ន ំសិសស PCTA ម្រតវូបានេេួលយកច្ៅកន ុងកម្ម វធិីកម្មសិកា 

LiUNA 

ដែលផ្ោល់ឱយពួកច្គនូវឱកាសច្ែើម្បីច្ធវ ីការកន ុងការង្ហរសំណង់កន ុងរយៈច្ព

លប ុនាម នសបាោ ហ៍បនាេ ប់ពីបញ្េ ប់ការសិកា។ 

ម្របាក់ឈ្ន លួកម្រម្ិតែំបូងសម្រមាប់កម្មករសិបបកម្មសំណង់គឺ 

$46,300./$22.26 កន ុងមួ្យច្មា ង។ 

លេធផ្ល 

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រត OSHA 30

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រតចំច្ណេះែឹងជំនាញការង្ហរ

⚫ CPR/សច្ម្រង្ហា េះបឋម្

⚫ ច្មា ងសិកាមូ្លោឋ នការង្ហរ 80 ច្មា ង

⚫ កម្ម វធិីបណែ ុ េះបណាោ ល New England Laborers

ច្តើខំុ្មានឱកាសអវីខលេះបនាេ បព់ីបញ្េ បក់ារសិកា? 

មានការង្ហរច្ធវ  ី កម្ម វធិីពីរឆ្ន ំ កម្ម វធិីបួនឆ្ន ំ

កូនជាង (សសិសកម្មសិកា) 

អនកម្រតួតពិនតិយកមាល ងំពលក

ម្ម 

អនកម្រគប់ម្រគងគច្ម្រមាង 

ម្រគបូណែ ុ េះបណាោ ល អនកម្រតួតពិនតិយការោឋ ន 

កម្មករសិបបកម្ម 

GenCon៖ ច្បតុង កំរាលឥែឋ 

ផ្ល វូច្ៅស ូ  រនាេ ។ អនកម្រគប់ម្រគងេូច្ៅ 



សិល្បៈ បរចេកវទិា 

A/V និងទំនាក់ទំនង 

កម្ម វធិី ស្ថលារ ៀន 

ទំនាក់ទនំងព្ាហ្វ កិ PCTA 

សិល្បៈទសសនយីភាព Hope 

ត្ន្តនរ  ី Mt. Pleasant 



ព្ាហ្វ កិ 
ស្ថលារ ៀនអាជីព និងបរចេករទសព្ពូវដីិន 

េិែឋភាពេូច្ៅននកម្ម វធីិ

កម្ម វធីិម្រកាហវ ិកគឺជាកម្ម វធីិដផ្ាកច្លើសកម្មភាព

ដែលបច្ម្រងៀនច្ោលការណ៍រចនា 

ការដកសម្រមួ្លរបូភាព និងបច្ចេកច្េសគំនូរ 

ច្ែើម្បីផ្លិតគច្ម្រមាងរចនាសម្រមាប់ច្គហេំព័រ 

ការច្បាេះពុម្ព និងការដចកចាយវចី្ែអូ។ 

កម្ម វធីិច្នេះផ្ោល់នូវវគាសិកាកម្រមិ្តខពស់ច្ៅកន ុង

ដផ្នករចនាម្រកាហវ ិក និងេំនាក់េំនង A/V 

ដែលមានតម្រមូ្វការបច្ចេកច្េសខពស់។ 

ច្ៅកន ុងកម្ម វធីិម្រកាហវ ិក 

សិសសេេួលបានបេពិច្ោធន៍ការង្ហរដែលពា

ក់ព័នធច្ៅកន ុងវស័ិយដែលកំពុងរកីចច្ម្រម្ើន។ 

មានឱកាសែ៏អោេ រយមួ្យសម្រមាប់សិសានុសិ

សសច្ែើម្បីេេួលបានជំនាញសិកា បច្ចេកច្េស 

និងកដនលងច្ធវីការច្ៅកន ុងថាន ក់ច្រៀន 

និងតាម្រយៈកម្មសិកា។ 

ច្តើអនកែឹងច្េ? 

កម្ម វធីិម្រកាហវ ិកច្ៅ PCTA គឺជាសហម្រោសដែលមានមូ្លោឋ នច្ៅោលាច្រៀន។ 

កម្ម វធីិច្នេះបានបដនមម្ការច្បាេះពុម្ព ការបា ក់ និងកាត់វនីីលឌ្ីជីងល។ 

មា សុីនទងំច្នេះអនុញ្ញា តឱយច្យើងបច្ងកើតមួ្ក អាវហូែឌ្ី និងអាវយឺតតេ លខ់ល នួ។ 

ច្លើសពីច្នេះ សសិសច្ម្របើម្របាស់កម្ម វធីិច្ែើម្បីរចនាខិតបណណ  

និងតេ ងំផ្សពវផ្ាយសម្រមាប់អាជីវកម្មកន ុងមូ្លោឋ ន និងោលាច្រៀន។ 

សិសសក៏មានសិេធ ិចូលច្ៅកាន់សទ ឌូ្ីយ ូ ម្របព័នធផ្សពវផ្ាយឌ្ីជីងលរែឋដែលពួកច្គអា

ចផ្លិតផ្តខាស និងច្រៀនផ្លិតវចី្ែអូផ្ងដែរ។ ច្ៅច្ពលបញ្េ ប់កម្ម វធីិ 

សិសសអាចេេួលបានច្ម្រកឌ្ីតវគាសិកាសម្រមាប់កម្ម វធីិសញ្ញា បម្រតពីរ៖ 

កម្ម វធីិម្រកាហវ ិក ការរចនាច្គហេពំ័រ និងពហមុ្របពន័ធផ្សពវផ្ាយរបស់ NEIT 

ឬផ្លិតកម្ម ម្របព័នធផ្សពវផ្ាយឌ្ីជីងល។ 

លេធផ្ល 

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រត ADOBE

⚫ ការច្បាេះពុម្ព (ED)

⚫ ច្ម្រកឌ្ីតវគាសិកា NEIT

ច្តើខុ្ំមានឱកាសអវខីលេះបនាេ ប់ពបីញ្េ ប់ការសិកា? 

មានការង្ហរច្ធវ ី កម្ម វធីិពីរឆ្ន ំ កម្ម វធីិបួនឆ្ន ំ

អនករចនាច្គហេំព័រ 

អនកគូររបូ

អនករចនាកញ្េ ប ់

អនកដកសម្រមួ្លវចី្ែអូ 

ម្របតិបតោិករកាច្ម្រា៉ា  

អនករចនាម្រកាហវ ិក 

សហម្រគិន 

អនកឯកច្េសម្របព័នធផ្សពវផ្ា

យឌ្ីជីងល 

នាយកនចន ម្របឌ្ិត/សលិបៈ 

ម្រគបូច្ម្រងៀនដផ្នកអប់រំអាជីព និងបច្ចេកច្េស  



សិល្បៈទសសនយី

ភាព 

វវទិាល្យយ Hope 

កម្ម វធិីសិលបៈេសសនីយភាពច្ៅវេិាល័យ Hope 

ផ្ោល់ឱកាសែល់សិសានុសិសស 

ច្ែើម្បីច្ម្រតៀម្ខល នួសម្រមាប់អាជីពកន ុងវស័ិយសិលបៈ 

ច្ោយបច្ងកើត 

និងបណែ ុ េះនូវផ្លបម្រតការង្ហរែ៏េូលំេូលាយ។ 

សិសសមានឱកាសេេួលបានវញិ្ញា បនបម្រតកន ុងកម្ម វធិី

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, NOCTI និង 

NEIT និងអាចចូលវគាសិកាកម្រម្តិខពស់ការរចនា 2-D 

និងវគាសិកាកម្រម្ិតខពស់ការគូររបូ។ 

កម្ម វធិីសិលបៈេសសនីយភាពផ្ោល់នូវការគូរ 

ការគូរតត់ពណ៌ និងសិលបៈម្របព័នធផ្សពវផ្ាយឌី្ជីងល។ 

ម្នេ ីរពិច្ោធន៍ Mac មានមា សីុនច្បាេះពុម្ព ម្រគប់ពណ៌ 

ដែលមានច្អម្រកង់ពណ៌នបតង និង Adobe Suite 

ច្ែើម្បីបច្ងកើតម្រកាហវ ិកកម្រម្ិតវជិាា ជីវៈ។ សិសសច្ម្របើពណេ៌ឹក 

គំនូរអាម្រគីលីក បា ច្សោ លច្ម្របង (កូល័រច្េៀន) ច្មម នែពណ ៌

ច្មម នែកាបូន និងហវ ឺតពណ៌។ 

ច្តើអនកែឹងច្េ? 

សិលបករគឺជាដផ្នកមួ្យែ៏សំខាន់ននកមាល ំងការង្ហររបស់អាច្ម្រកិ - 

ជនជាតិអាច្ម្រកិជាងពីរលាននាក់ពណ៌នាអំពីម្ុខរបរចម្បងរបស់ពួក

ច្គជាសិលបករ។ ចកខ ុ វស័ិយសិលបៈ 

និងជំនាញរចនាគឺម្រតវូការច្ៅកន ុងដផ្នកែូចជា ោម បតយកម្ម ោេ យម្ ូែ 

បណាោ ញផ្សពវផ្ាយ ភាពយនោ  និងច្លាខ ន។ 

វវចិិម្រតករអាចច្ធវ ីការជាជាងគំនូរគូរជញ្ញា ំង អនករចនាម្រកាហវ ិក 

អនកបច្ងកើតគំនូរជវីចល អនកផ្លិតដខសភាពយនោ  ោម បតយករ 

អនករចនាឈ្ុត អនករចនាោេ យម្ ូែ អនករចនាផ្លិតផ្ល 

និងអនករចនាច្គហេំព័រ។ 

លេធផ្ល 

⚫ ផ្លប័ម្រតសិលបៈ និងរចនា

⚫ NOCTI

⚫ ការរចនា AP 2-D

⚫ ការគូរ AP

ច្តើខំុ្មានឱកាសអវ ីខលេះបនាេ ប់ពីបញ្េ បក់ារសិកា? 

មានការង្ហរច្ធវ ី កម្ម វធិីពីរឆ្ន ំ កម្ម វធិីបួនឆ្ន ំ

អនករចនាវចិិម្រតករវចិិម្រត 

អនករចនា/អនករចនាម្រកាហវ ិក/អនករចនាច្គហេំ

ព័រ 

ជំនួយការោលវចិិម្រតសិលបៈ 

ជំនួយការសិលបករ 

បរញិ្ញា បម្រតរងដផ្នកវចិិម្រតសិលបៈការបច្ងកើតច្បាេះពុ

ម្ព 

ការរចនាម្រកាហវ ិច និងការរចនាច្គហេំព័រ 

បរញិ្ញា បម្រតដផ្នកវចិិម្រតសិលបៈ រចនាម្រកាហវ ិច 

ោម បតយកម្ម និងម្របព័នធផ្សពវផ្ាយ 

អនកអប់រំសិលបៈដផ្នកសិលបៈ 

អនកពាបាលដបបសិលបៈ 



ត្ន្តនរ  ី
វវទិាល្យយ Mount Pleasant 

េិែឋភាពេូច្ៅននកម្ម វធិី

ផ្ល វូតន្តនោ ី CTE ច្ៅវេិាល័យ Mount Pleasant 

ផ្ោល់ជូននូវកម្ម វធិីសិកាចំនួនបួនសម្រមាប់សិសស៖ ម្រកមុ្តន្តនោ ី 

បនេរ ពាណូ និងហា ីតា 

ច្ោយសងកត់ធៃន់ច្លើការច្រៀបចំតន្តនោ ីសម្រមាប់ការសដម្ោងច្ម្រកា

យម្ធយម្សិការចនាប័េមអភិរកស។ 

ផ្ល វូម្រតវូបានរចនាច្ ើងសម្រមាប់សិសសដែលមានចំណាប់

អារម្មណក៍ន ុងការច្តដ តសំខានច់្លើតន្តនោ ីអំ ុងច្ពលអាជីព

ច្ៅវវេិាល័យរបស់ពួកច្គ។ 

សិសានុសិសសទងំអស់ម្រតវូបានោវ គម្ន៍ 

និងម្ិនចាបំាច់មានបេពិច្ោធន៍ច្ម្របើម្របាស់ឧបករណ៍ 

ឬច្ម្របើម្របាស់សំច្ ងពីម្ុនម្កច្នាេះច្េ។ ផ្ល វូតន្តនោ ី CTE 

ច្រៀបចំសិសសសម្រមាប់ការសិកាច្ម្រកាយម្ធយម្សិកាជាជច្ម្រម្ើ

សកន ុងដផ្នកការសដម្ោងតន្តនោ ី ការអប់រំតន្តនោ ី ឬម្របវតោ ិតន្តនោ ី។

ច្តើអនកែឹងច្េ? 

សិសានសុិសសមានឱកាសច្ធវីការជាមួ្យ 

និងអនុវតោជាមួ្យអនកជនំាញកន ុងឧសាហកម្មេូទងំរែឋកន ុងអ ុំងច្ពលទងំអស់ 4 

ឆ្ន ំននសិកា។ សិសសច្ធវកីារច្ែើម្បីច្ម្រតៀម្ការសដម្ោងសម្រមាប់ពិធីបុណយម្រគប់រែឋច្ៅ 

Rhode Island និងការសដម្ោងច្ទល និងជាម្រកមុ្។ 

អនកដែលបចំ្ពញតាម្សោ ង់ោរសិកាខពស់ 

មានជច្ម្រម្ើសកន ុងការចូលរមួ្កន ុងកម្ម វធីិអនកជំនាញតន្តនោសីម្័យេំច្នើប (Tri-M) 

កិតោិយសសងាម្ ដែលជាកិតោិយសសងាម្ជាតិជាពចិ្សសសម្រមាប់តន្តនោ ីករ។ 

កម្ម វធីិច្នេះក៏ផ្ោលជូ់នផ្ងដែរនូវវគាសកិាម្រេឹសោ ីតន្តនោចី្ម្រតៀម្ច្ៅម្ងវេិាលយ័កន ុងកំ

 ុងឆ្ន ំសិការបសស់ិសស។ 

លេធផ្ល 

⚫ ការសដម្ោង និងការដណនាអំំពឧីបករណ៍សន លូ/សំច្ ង 

⚫ ការម្របកួតម្របដជងម្ច្ងម្រសពជាម្រកមុ្េូទងំរែឋ

⚫ ការម្របកួតការសដម្ោងច្ទល និងជាម្រកមុ្េូទងំរែឋ

(ឆ្ន ំសិកាកម្រម្ិតទប និងកម្រម្ិតខពស)់ 

ម្រេឹសោ ីតន្តនោ ីបឋម្ 

កម្មសិកាជាមួ្យអនកជនំាញដផ្នកឧសាហកម្មកន ុងតំបន់

ច្តើខំុ្មានឱកាសអវ ីខលេះបនាេ ប់ពីបញ្េ បក់ារសិកា? 

មានការង្ហរច្ធវ ី កម្ម វធីិពីរឆ្ន ំ កម្ម វធីិបួនឆ្ន ំ

ម្រគបូង្ហា ត់ឯកជនឧបករណច៍្ភលង ឬសចំ្ ង, តន្តនោ ីករ បរញិ្ញា បម្រតរងដផ្នកតន្តនោ ី ឬវចិិម្រតសលិបៈ បរញិ្ញា បម្រតដផ្នកតន្តនោ ី - 

បរញិ្ញា បម្រតអប់រំដផ្នកត

ន្តនោ ី - 

បរញិ្ញា បម្រតការសដម្ោង

ដផ្នកដផ្នកតន្តនោ ី - 

បរញិ្ញា បម្រតម្របវតោោិន្តសោ /

ជាតិពនធ ុតន្តនោ ីវេិា - 

ការពាបាលច្ោយតន្តនោ  ី



ា ព្គ្ប់ព្គ្ងអាជីវកម្ម

 ដឋបាល្ និងហ្ិ ញ្ញ វត្ថ ុ

កម្ម វធិី៖ ស្ថលារ ៀន៖ 

អាជីវកម្ម 

និងរព្គ្ឿងសអំាងវ ិ

ទា 

PCTA 



អាជីវកម្ម និងរព្គ្ឿងសអំាងវទិា 

ស្ថលារ ៀនអាជីព និងបរចេករទសព្ពូវដីិន 

េិែឋភាពេូច្ៅននកម្ម វធីិ

កម្ម វធីិអាជីវកម្ម/ច្ម្រគឿងសំអាងវេិាច្ោយរមួ្បញ្ច ូ

លនូវធាតុផ្សនំនសិលបៈ វវេិាោន្តសោ

និងការនចន ម្របឌ្ិត ជាមួ្យនឹងភាពជាសហម្រគិន 

និងការម្រគប់ម្រគងអាជីវកម្ម។ 

សិសសច្រៀនច្ៅកន ុងបរយិាកាសច្សវាកម្មច្ពញច្លញ 

និងគល ីនិកដែលផ្ោល់នូវបេពិច្ោធន៍កន ុងពិភពពិត

។ សិសសអភិវឌ្ឍចំច្ណេះែឹងអាជីវកម្ម 

ម្រពម្ទងំជំនាញម្រគប់ម្រគង និងភាពជាអនកែឹកនា។ំ

សិសសនឹងកាល យជាអនកជំនាញដផ្នកោ ន 

និងសប ដែលេេួលបានច្ជាគជ័យ 

និងមានការអប់រំដផ្នកហិរញ្ា វតថ ុ។ 

ច្តើអនកែឹងច្េ? 

ច្ៅកន ុងឆ្ន ំ 1906, ច្លាកម្រសី C.J. Walker 

គឺជាន្តសោ ីពណ៌សម្បុ រែំបូងដែលកាល យជាសហម្រគិន និងជាអនកដកសម្ផសស។ 

នាងជាសហម្រគិនែក៏ាល ងនមាន ក់ជាមួ្យជំច្នឿវវជិាមាន និងេំនុកចិតោ។ 

ន្តសោ ីជាច្ម្រចើនបានយកឈ្នេះច្លើការរេិះគន់ និងការសងស័យ 

ច្ោយបំដបករបាងំច្ែើម្បីបញ្ញា ក់ពីខល នួពួកច្គ។ 

ពិចារណាកម្ម វធិីអាជីវកម្ម/ច្ម្រគឿងសំអាងវេិា 

ច្ែើម្បីកាល យជាសហម្រគិនែំបូងកន ុងម្រគួោររបស់អនក! 

លេធផ្ល 

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រតអាជីវកម្ម ASK

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រត QuickBooks

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រតចំច្ណេះែឹងដផ្នកហិរញ្ា វតថ ុ EverFi

⚫ អាជាា បណណ ច្ម្រគឿងសំអាងវេិា RI

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រតកំផ្លិច Keratin

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រត SP2

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រតថាន សំំលាប់ច្ម្ច្រាគ

ច្តើខំុ្មានឱកាសអវ ីខលេះបនាេ ប់ពីបញ្េ បក់ារសិកា? 

មានការង្ហរច្ធវ ី កម្ម វធិីពីរឆ្ន ំ កម្ម វធិីបួនឆ្ន ំ

មាេ ស់/អនកម្រគប់ម្រគងោ ន 

ជាងកាត់សក់ អនករចនាដបបដផ្នពិច្សស 

អនកច្រៀបចំការបង្ហា ញម្ ូត 

បរញិ្ញា បម្រតរងដផ្នកម្រគប់ម្រគងអាជីវកម្ម 

ម្រគបូច្ម្រងៀនដផ្នកច្ម្រគឿងសំអាងវេិា 

បរញិ្ញា បម្រតដផ្នកម្រគប់ម្រគងអាជីវកម្ម 

គណច្នយយ ឬហិរញ្ា វតថ ុ 



រសវាកម្មអប់ ំ 

បណុ្ះបណ្តរ ល្ 

និងម្នុសស 

កម្ម វធិី ស្ថលារ ៀន 

ព្គ្ូបរព្ងៀនថ្នា ក់គ្ ុរា

សល្យ 
Mt. Pleasant 



ព្គ្ូបរព្ងៀនថ្នា ក់គ្ ុរាសល្យ 
វវទិាល្យយ Mount Pleasant 

េិែឋភាពេូច្ៅននកម្ម វធីិ

កម្ម វធិីម្រគបូច្ម្រងៀនថាន ក់គរុច្កាសលយរមួ្បញ្ច ូលទងំវញិ្ញា បន

បម្រតឧសាហកម្មដែលមានការេេួលោា ល់ 

និងវគាសិកាកម្រម្ិតខពស់។ 

សិសសេេួលបានវញិ្ញា បនបម្រតការសច្ម្រង្ហា េះបឋម្ 

ការដងទទំរក និង CPR។ 

ពួកច្គក៏េេួលបានជំនាញការដងទសុំខភាព OSHA 10 

និងការសមាា សន៍ ពី Careersafe តាម្អនឡាញផ្ងដែរ។ 

សិសសក៏េេួលបានវញិ្ញា បនបម្រតបណែ ុ េះបណាោ លជាជំនួយការ

ម្រគបូច្ម្រងៀនផ្ងដែរដែលម្រតវូបានអនុម្័តច្ោយ RIDE 

និងេេួលយកការវាយតនម្ល វជិាា ជីវៈតាម្រយៈច្សវាកម្មការ

ច្ធវ ីច្តសោ អប់រំ 

និងអាចមានលកខណៈសម្បតោ ិម្រគប់ម្រោន់ច្ែើម្បីកាល យជាជំនួ

យការម្រគបូច្ម្រងៀនច្ៅកន ុង RI និងរែឋច្ផ្សងច្េៀត។ 

លំោប់ននថាន ក់រមួ្មានវគាសិកាកម្ម វធិីចុេះច្ ម្ េះែបូំងតាម្រ

យៈម្ងវេិាល័យ Rhode Island ៖ FNED 100 

ការច្រៀនច្ៅោលាច្រៀនច្ៅកន ុងសងាម្ម្របជាធិបច្តយយសម្រមា

ប់ 3 ច្ម្រកឌ្ីត។    

ច្តើអនកែឹងច្េ? 

មានតម្រម្ូវការម្រគបូច្ម្រងៀនច្កើនច្ ើងច្ៅេូទងំសហរែឋអាច្ម្រកិ។ 

ការង្ហរជាម្រគបូច្ម្រងៀនច្ៅវេិាល័យម្រតវូបានពាករណ៍ថានឹងច្កើនច្ ើង 4 

ភាគរយ ពីឆ្ន ំ 2019 ែល់ឆ្ន ំ 2029។ ការច្កើនច្ ើងននការចូលច្រៀនរបស់

សិសសគួរដតបច្ងកើនតម្រម្ូវការម្រគបូច្ម្រងៀនច្ៅវវេិាល័យ។ 

ម្របាក់ឈ្ន លួជាម្ធយម្ម្របចាឆំ្ន ំសម្រមាប់ម្រគបូច្ម្រងៀន RI គឺ $75,950។ 

លេធផ្ល 

⚫ ការវាយតនម្ល PARAPRO 461 ឬខពស់ជាងច្នេះ

⚫ RIDE បានអនុម្័តការបណែ ុ េះបណាោ លជំនួយការម្រគបូច្ម្រងៀន

⚫ សញ្ញា បម្រតម្ធយម្សិកាេុតិយភូម្ិ

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រតសច្ម្រង្ហា េះបឋម្

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រតដងទទំរក

⚫ ការចុេះច្ ម្ េះចូលច្រៀនែំបូងច្ៅម្ងវេិាល័យ Rhode Island (3

ច្ម្រកឌ្ីត)

ច្តើខំុ្មានឱកាសអវ ីខលេះបនាេ ប់ពីបញ្េ បក់ារសិកា? 

មានការង្ហរច្ធវ  ី កម្ម វធិីពីរឆ្ន ំ កម្ម វធិីបួនឆ្ន ំ

ជំនួយការម្រគបូច្ម្រងៀន បរញិ្ញា បម្រតរងដផ្នកវសិ័យអប់រ ំ

ម្រគបូច្ម្រងៀនម្ច្តយយសកិា 

ជំនួយការបច្ម្រងៀន 

បរញិ្ញា បម្រតដផ្នកអបរ់ំ PK/K-12 



វវទិាស្ថន្តសរ ប ិ

ស្ថា ន និងជីវតិ្

កម្ម វធីិ ស្ថលារ ៀន 

ជីវរវជជស្ថន្តសរ
W.B.Cooley 

@JSEC 



ជីវបរចេកវទិា/រវជជស្ថន្តសរ
វវទិាល្យយ JUANITA SANCHEZ 

េិែឋភាពេូច្ៅននកម្ម វធិី

ច្ៅកន ុងកម្ម វធិីជីវបច្ចេកវេិា/ច្វជាោន្តសោ  

សិសានុសិសសច្ម្រតៀម្សម្រមាប់ឱកាសការង្ហរជាច្ម្រចើនែូច

ជា បច្ចេកច្េសច្វជាោន្តសោ  ជីវបច្ចេកវេិា 

បច្ចេកច្េសម្នេ ីរពិច្ោធន៍ ជីវវេិា របូវេិា/ការង្ហរ។ 

ការពាបាល 

និងវេិាោន្តសោ ដងទសុំខភាព/ម្នេ ីរពិច្ោធន៍ច្ផ្សងច្េៀត

។ សិសសអភិវឌ្ឍចំច្ណេះែឹងវេិាោន្តសោ  

តាម្រយៈបេពិច្ោធន៍ច្ធវ ីតេ ល់។ 

សិសសច្ៅកន ុងកម្ម វធិីច្នេះនឹងច្ធវ ីការពិច្ោធន៍ ដសវ ងយល់ 

និងច្ម្រតៀម្សម្រមាប់អាជីព។ 

ច្តើអនកែឹងច្េ? 

កម្ម វធិីជីវច្វជាោន្តសោ នឹងច្រៀបចំសិសសសម្រមាប់អាជីពកន ុងវស័ិយសុខភាព 

និងវេិាោន្តសោ ។ 

ច្នេះគឺជាកម្ម វធិីអនោរកម្មខពស់ដែលសិសសច្ធវ ីការង្ហរកន ុងបនេប់ពិច្ោធន៍ 

ច្ម្ើលពីរច្បៀបដែលម្នុសសចូលរមួ្កន ុងសហគម្ន៍វេិាោន្តសោ  

បច្ងកើតម្របវតោ ិរបូរបស់ពួកច្គ 

និងកាល យជាដផ្នកមួ្យននសហគម្ន៍ែ៏អោេ រយមួ្យ។ 

លេធផ្ល 

⚫ វគាសិកាននគច្ម្រមាងែឹកនាផំ្ល វូ (PLTW)

⚫ កម្មសិកា 80 ច្មា ង ននច្សវាកម្មសិកា

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រត CPR និង AED

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រត OSHA 10

ច្តើខំុ្មានឱកាសអវ ីខលេះបនាេ ប់ពីបញ្េ បក់ារសិកា? 

មានការង្ហរច្ធវ  ី កម្ម វធិីពីរឆ្ន ំ កម្ម វធិីបួនឆ្ន ំ

កម្ម វធិីវញិ្ញា បនបម្រតកនងការសច្ម្ើម្រស

នម្ ដបបចិតោ វេិា ឬការបូម្្ម្ 

បច្ចេកច្េសច្វជាោន្តសោ  

ឬការពាបាលច្ោយចលនា/ផ្ល វូែច្ងាើម្

វវសិវ ករជីវច្វជាោន្តសោ  

អនកវេិាោន្តសោ េិននន័យ 

អនកវេិាោន្តសោ ម្នេ ីរពិច្ោធន៍ 



វវទិាស្ថន្តសរ សុខភាព 

និង 

រវជជស្ថន្តសរ

កម្ម វធិី ស្ថលារ ៀន 

ា ថែទសំុខភាព Alvarez 



អាកថែទសំុខភាព 

    ALVAREZ 

េិែឋភាពេូច្ៅននកម្ម វធិី

កម្ម វធីិដងទសុំខភាពទងំបីច្ៅវេិាល័យ Dr. Jorge 

Alvarez 

ច្រៀបចំសិសសសម្រមាប់ការង្ហរកម្រម្ិតែំបូងជាជំនួយការគិ

លានុបោឋ យិកា (CNA) 

អនកបច្ចេកច្េសច្វជាោន្តសោ សច្ម្រង្ហា េះបនាេ ន់ (EMT) 

ឬបុគាលិកដងទសុំខភាពសហគម្ន៍។ 

សិសសនឹងម្រតវូបានផ្ោល់ការដណនាំតាម្រយៈម្រេឹសោ ីកន ុងថាន ក់

ច្រៀន បនេប់ពិច្ោធន៍ និងជំនាញគល ីនិក។ 

សិសសនឹងចូលរមួ្កន ុងការបែ រូច្វនគល ីនិកដែលមានការម្រតួត

ពិនិតយច្ៅតាម្មូ្លោឋ នដែលផ្ោល់ការដងទចំ្ោយតេ ល់។ 

ច្តើអនកែឹងច្េ? 

គិលានបុោឋ យិកាដែលបានចុេះច្ ម្ េះច្ៅកន ុងរែឋ Rhode 

Island េេួលបានម្របាក់ដខម្របចាឆំ្ន ំជាម្ធយម្ $82,790 

កន ុងមួ្យឆ្ន ំ (ឬ $39.81 កន ុងមួ្យច្មា ង) គិតម្រតមឹ្ដខឧសភា 

ឆ្ន ំ 2020 

ច្នេះច្បើច្យាងតាម្ការយិាលយ័សម ិតកិារង្ហររបស់សហរែឋអា

ច្ម្រកិ។ 80% នន Rhode Island RNs រកបានពី $59,460 ច្ៅ 

$105,150។ 

លេធផ្ល 

⚫ អាជាា បណណ  CNA

⚫ អាជាា បណណ  EMT

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រតបុគាលិកសខុាភិបាលសហគម្ន៍

⚫ CPR, សច្ម្រង្ហា េះបឋម្ AED

⚫ ការង្ហរគល ីនិក 80 ច្មា ង

ច្តើខំុ្មានឱកាសអវ ីខលេះបនាេ ប់ពីបញ្េ បក់ារសិកា? 

មានការង្ហរច្ធវ ី កម្ម វធិីពីរឆ្ន ំ កម្ម វធិីបួនឆ្ន ំ

ជំនួយការគិលានុបោឋ យិកា (CNA) គិលានុបោឋ យិកាដែលមានអាជាា បណណ

(LPN) 

ជំនួយការដផ្នកពាបាលកាយសម្បទ 

គិលានុបោឋ យិកា RN ដែលបានចុេះច្ ម្ េះ 



បដិសណ្តឋ  កិចេ 

និងរទសច ណ ៍

កម្ម វធិី ស្ថលារ ៀន 

សិល្បៈរធវ ីម្ហ បូ PCTA 

សិល្បៈរធវ ីន ំ PCTA 



សិល្បៈរធវ ីម្ហ បូ
ស្ថលារ ៀនអាជីព និងបរចេករទសព្ពូវដីិន 

េិែឋភាពេូច្ៅននកម្ម វធីិ

សិសសដផ្នកច្ធវ ីម្ហ បូច្រៀនជំនាញចាបំាច់ 

ច្ែើម្បីេេួលបានច្ជាគជ័យកន ុងឧសាហកម្មច្ស

វាកម្មម្ហ បូអាងរ។ 

សិសសច្រៀនខលមឹ្ោរច្ៅកន ុងថាន ក់ម្រេសឹោ ី 

និងអនវុតោជំនាញច្ោយតេ ល់ច្ៅកន ុងម្នេ ីរពិ

ច្ោធន។៍ 

សិសសច្រៀបចំម្ុខម្ហ បូសម្រមាប់ងងកាច្ហវ ដែលែំ

ច្ណើរការច្ោយសិសសរបស់ PCTA។ 

ច្ៅកន ុងសហម្រោសដែលមានមូ្លោឋ នច្ៅោ

លាច្រៀនច្នេះ សសិសបច្ងកើតម្ុនឺុយ 

េេួលការបញ្ញា េិញអាងរ ច្រៀបចំអាងរ 

ោវ គម្ន៍ច្ភាៀវ និងេេួលការបញ្ញា េិញ។ 

ច្តើអនកែឹងច្េ? 

ម្នុសសភាគច្ម្រចើននឹងកាន់ម្ុខតំដណងច្ៅកន ុងឧសាហកម្មច្សវាកម្មម្ហ បូ

អាងរច្ៅច្ពលណាមួ្យកន ុងជីវតិរបស់ពួកច្គ។ 

ឧសាហកម្មច្នេះមានេឹកម្របាក់ចំនួន $899 

ពាន់លានែុលាល រកន ុងការលក់ដែលបានពាករណ៍សម្រមាប់ឆ្ន ំ 2020 នងិ 

$1.6 លានការង្ហរងមីច្ៅឆ្ន ំ 2030។ ច្ភាជនីយោឋ ន

ផ្ោល់ការង្ហរសម្រមាប់អនកនិយាយពហុភាោច្ម្រចើនជាងឧសាហកម្មច្ផ្សង

ច្េៀត។ 

លេធផ្ល 

⚫ កដនលងច្ធវ ីការ ServSafe

⚫ អាដ រហសីអាងរ/អនកម្រគប់ចាត់ដចង ServSafe

⚫ ច្សវាច្ម្រគឿងម្រសវងឹ ServSafe

⚫ ProStart កម្រម្ិត 1 និង 2

⚫ សហព័នធច្ធវ ីម្ហ បូអាច្ម្រកិ

ច្តើខំុ្មានឱកាសអវ ីខលេះបនាេ ប់ពីបញ្េ បក់ារសិកា? 

មានការង្ហរច្ធវ  ី កម្ម វធិីពីរឆ្ន ំ កម្ម វធិីបួនឆ្ន ំ

អនកចំអនិ អនកច្រៀបចំច្ម្រគឿងច្េស 

អនកច្រៀបចតំុ/អនកបច្ម្រម្ើអាងរ 

បរញិ្ញា បម្រតរងដផ្នកសលិបៈច្ធវ ីម្ហ បូ បរញិ្ញា បម្រតដផ្នកសលិបៈច្ធវ ីម្ហ បូ

អនកឯកច្េសច្រៀបចំចណំីអាងរ 

អនកឯកច្េសអាងរបូតមម្ា 

ការម្រគប់ម្រគងច្ភាជនីយោឋ ន 

អនកម្រគប់ម្រគងអាងរ នងិច្ភសជាៈ 



ា រធវនី ំ

ស្ថលារ ៀនអាជីព និងបរចេករទសព្ពូវដីិន 

េិែឋភាពេូច្ៅននកម្ម វធីិ

សិសសកន ុងកម្ម វធិសីិលបៈច្ធវនំីច្នេះផ្ោល់បេពិច្ោ

ធន៍កន ុងវធិជីាច្ម្រចើនច្ែើម្បីច្រៀបចំនំ នបំុ័ង 

នំច្ខកដែលមានលកខណៈនចន ម្របឌ្ិត។ល។ 

សិសសច្រៀនអំពីការម្រគប់ម្រគងម្ហ បូអាងរ បដងាម្ 

ច្ោលការណ៍ច្ធវ ីនំ ការច្ធវ ីដផ្នការម្ុខម្ហ បូ

ម្របតិបតោកិារម្ហ បូអាងរ 

និងគណច្នយយច្ភាជនីយោឋ ន។ 

សិសសម្របកួតម្របដជងកន ុងការម្របកួតែុតនកំន ុង

មូ្លោឋ ន រែឋ នងិថាន ក់ជាតិ 

រមួ្ជាមួ្យនឹងម្រកមុ្ច្ធវ ីម្ហ បូ Prostart។ 

ច្តើអនកែឹងច្េ? 

ម្នុសសភាគច្ម្រចើននឹងកាន់ម្ុខតំដណងច្ៅកន ុងឧសាហកម្មច្សវាកម្មម្ហ បូ

អាងរច្ៅច្ពលណាមួ្យកន ុងជីវតិរបស់ពួកច្គ។ 

ឧសាហកម្មច្នេះមានេឹកម្របាក់ចំនួន $899 

ពាន់លានែុលាល រកន ុងការលក់ដែលបានពាករណ៍សម្រមាប់ឆ្ន ំ 2020 នងិ 

$1.6 លានការង្ហរងមីច្ៅឆ្ន ំ 2030។ ច្ភាជនីយោឋ ន

ផ្ោល់ការង្ហរសម្រមាប់អនកនិយាយពហុភាោច្ម្រចើនជាងឧសាហកម្មច្ផ្សង

ច្េៀត។ 

លេធផ្ល 

⚫ ProStart កម្រម្ិត 1 និង 2

⚫ សហព័នធច្ធវ ីម្ហ បូអាច្ម្រកិ

⚫ អនកចាត់ដចងអាងរ ServSafe

⚫ អាល់កុល និងអាដ ហស ីServSafe

⚫ អនកម្រគប់ម្រគង ServSafe

ច្តើខំុ្មានឱកាសអវ ីខលេះបនាេ ប់ពីបញ្េ បក់ារសិកា? 

មានការង្ហរច្ធវ  ី កម្ម វធិីពីរឆ្ន ំ កម្ម វធិីបួនឆ្ន ំ

អនកែុតនំ 

អនករចនានំច្ខក 

អនកច្ធវីម្ហ បូ

អនកម្រគប់ម្រគងច្សវាកម្មម្ហ បូអាងរ 

មាេ ស់ងងនំបុង័លក់រាយ 

អនកម្រគប់ម្រគងកមុ្មង់នសំណាឋ ោរ 

អនកឯកច្េសអាងរបូតមម្ាចំណីអា

ងរ 

អនកច្ធវ ីច្តសោ វេិាោន្តសោអាងរ 

ចុងច្ៅច្ធវីន ំ



ពត្ម៌ានវវទិា

កម្ម វធីិ ស្ថលារ ៀន 

បរចេកវទិាពយត៌្មាន/វវទិាស្ថន្តសរ កំុពយូ ទយ ជាមួ្

យនឹងា ចុះរ ម្ ះពី ដង 

កម្ម វធីិ P-TECH 

E-Cubed

វវទិាស្ថន្តសរ កុំពយូ ទយ / CS4RI W.B. Cooley @ JSEC 

វវទិាស្ថន្តសរ កុំពយូ ទយ / CS4RI Mt. Pleasant 

វវទិាស្ថន្តសរ កុំពយូ ទយ / CS4RI Central 

វវទិាស្ថន្តសរ កុំពយូ ទយ / CS4RI Alvarez 



បរចេកវទិាពយត្៌មាន/ P-TECH 

E-CUBED

េិែឋភាពេូច្ៅននកម្ម វធីិ

ច្ៅកន ុងកម្ម វធិីព័ត៌មានវេិា 

នឹងមានឱកាសេេួលបានទងំសញ្ញា បម្រតម្ធយម្សិកាេុ

តិយភូម្ិ មានច្ម្រកឌ្ីតរហូតែល់បរញិ្ញា បម្រតរង 

និងេេួលបានបេពិច្ោធន៍ការង្ហរពាក់ព័នធកន ុងវស័ិយ

ព័ត៌មានវេិា។ ច្លើសពីច្នេះ 

សិសានុសិសសដែលចូលរមួ្កន ុងការសិកាបដនមម្ 

និងការង្ហរវគាសិការែូវច្ៅោ អាចបញ្េ ប់ការសិកាថាន កប់រ ិ

ញ្ញា បម្រតរងរបស់ពួកច្គច្ៅរែូវច្ៅោ បនាេ ប់ពីថាន ក់វេិាល័យ

។ 

កម្ម វធីិដចកច្ចញជាបីផ្ល វូ៖ វវេិាោន្តសោ កុំពយូ េ័រ បណាោ ញ 

និងអនកជំនាញដផ្នកជំនួយកុំពយូ េ័រ។ 

សិសសនឹងេេួលបានជំនាញសិកា បច្ចេកច្េស 

និងកដនលងច្ធវ ីការដែលនិច្យាជកម្រតវូការ។ 

សិសសនឹងអភិវឌ្ឍជំនាញកន ុងការសរច្សរកម្ម វធិី

និងជំនួយដផ្នកបច្ចេកវេិា 

ដែលនឹងច្រៀបចំពួកច្គឱយច្ឆ្ព េះច្ៅរកការង្ហរដែលមាន

ម្របាក់ឈ្ន លួខពស់ និងរកីចច្ម្រម្ើនខពស់។ ការដណនា ំ

ការេសសនៈកិចេកដនលងច្ធវ ីការ ការសិកាការង្ហរ 

និងការច្ធវ ីកម្មសិកាម្រតវូបានោក់បញ្ច ូលច្ៅកន ុងកម្ម វធិី។ 

ច្តើអនកែឹងច្េ? 

ម្របាក់ឈ្ន លួជាម្ធយម្សម្រមាប់កម្មករឧសាហកម្មបច្ចេកវេិាគឺ $108,900 - 

ច្ម្រចើនជាង 2 ែងននម្ធយម្ភាគជាតិ។ PTECH 

ផ្ោល់ឱកាសែល់សិសានុសិសសបញ្េ ប់ថាន ក់វេិាល័យ 

និងេេួលបានសញ្ញា បម្រតពីរឆ្ន ំ។ សិសសបញ្េ ប់ការសិកា PTECH 

នឹងម្រតវូបានច្រៀបចំសម្រមាប់ការង្ហរដែលមានម្របាក់ដខខពស់ 

និងច្ជាគជ័យ។ 

សម្រមាប់ព័ត៌មានបដនមម្ សូម្ចូលច្ៅកាន់ច្គហេំព័រ www.ptech.org 

លេធផ្ល 

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រត IC3

⚫ ការចុេះច្ ម្ េះពីរែង/ម្រសបោន  (URI & CCRI)

⚫ ច្ោលការណ៍វេិាោន្តសោ កុំពយូ េ័រ AP

ច្តើខំុ្មានឱកាសអវ ីខលេះបនាេ ប់ពីបញ្េ បក់ារសិកា? 

មានការង្ហរច្ធវី កម្ម វធីិពីរឆ្ន ំ កម្ម វធីិបួនឆ្ន ំ

កម្ម វធីិបណាោ ញកំុពយូ េ័រ 

អនកវភិាគសនោ ិសុខអុីនធឺណិត 

អនកឯកច្េសដផ្នកជំនួយកំុពយូ េ័រ 

វវសិវ ករ DevOps 

Year Up 

កំុពយូ េ័រ AA 

ការសរច្សរកម្ម វធីិ (CCRI) 

បណាោ ញ AA (CCRI) 

សនោ ិសុខអុីនធឺណិត AA (CCRI) 

BA វវេិាោន្តសោ កំុពយូ េ័រ (URI & RIC) 

វវេិាោន្តសោ កំុពយូ េ័រ BS (URI & JWU) 

http://www.ptech.org/


វវទិាស្ថន្តសរ កុពំយូ ទយ /CS4RI 

CENTAL, JSEC, & MT។ PLEASANT HIGH SCHOOL, ALVAREZ 

េិែឋភាពេូច្ៅននកម្ម វធីិ

កម្ម វធីិផ្ល វូវេិាោន្តសោ កំុពយូ េ័រច្ៅ Central, JSEC, Mt. 

Pleasant និង PCTA បានេេួលមូ្លនិធិ 

និងោមំ្រេច្ោយជំនួយដផ្នកវេិាោន្តសោ កំុពយូ េ័រេូទងំរ

ែឋសម្រមាប់ Rhode Island (CS4RI) ។ 

សិសសចូលចិតោការច្ោេះម្រោយបញ្ញា ម្របកបច្ោយភាព

នចន ម្របឌ្ិត ការសហការជាម្រកមុ្

និងមានឥេធ ិពលច្លើអនកែនេជាមួ្យនឹងគំនិតរបស់ពួ

កច្គ។ 

សិសសអភិវឌ្ឍជំនាញច្ែើម្បីភាា ប់ចំណង់ចំណូលចិតោកន ុង

អាជីពរបស់ពួកច្គច្ៅនឹងការង្ហរដែលមានម្របាក់ដខ

ខពស់ច្ៅកន ុងវស័ិយធំជាងច្គ និងរកីចច្ម្រម្ើនបំផុ្តមួ្យ។

ច្តើអនកែឹងច្េ? 

វវេិាោន្តសោ កុំពយូ េ័រ ម្ិនដម្នសុេធដតនិយាយអំពីការសរច្សរកូែច្នាេះច្េ 

វារមួ្បញ្ច ូលដផ្នកច្ផ្សងៗដែលទម្ទរបេពិច្ោធន៍សរច្សរកូែ។ ច្នេះរមួ្

បញ្ច ូលទងំការជំរុញជាោកលច្ឆ្ព េះច្ៅរកអោរឆ្ល តនវ និងេីម្រកងុ

"នបតង" ។ 

មានការពាករណ៍កំច្ណើន 12% ពីឆ្ន ំ 2018-2028 

ច្ៅកន ុងការង្ហរននម្ុខែំដណងកុំពយូ េ័រ និងព័ត៌មានវេិា។ 

ម្របាក់ដខចាប់ច្ផ្ោើម្ពី $45,000-$50,000។ 

លេធផ្ល 

⚫ 12 ច្ម្រកឌី្តម្ងវេិាល័យននវេិាោន្តសោ កុំពយូ េ័រ

⚫ ការអនុម្័តផ្ល វូ (ការេេួលោា ល់ការសិកា)

⚫ បេពិច្ោធន៍តេ ល់ 20

ច្មា ងកន ុងការច្រៀបចំម្នេ ីរពិច្ោធន៍ដែលមានរចនាសម្ព័នធ

ច្តើខំុ្មានឱកាសអវីខលេះបនាេ បព់ីបញ្េ បក់ារសិកា? 

មានការង្ហរច្ធវ  ី កម្ម វធិីពីរឆ្ន ំ កម្ម វធិីបួនឆ្ន ំ

តុជំនួយដផ្នកបច្ចេកច្េស ម្ងវេិាល័យ/ោកលវេិាល័យ 

បរញិ្ញា បម្រតរងវេិាោន្តសោ កុពំយូ េ័រ/IT 

ម្ងវេិាល័យ/ោកលវេិាល័យ 

បរញិ្ញា បម្រតវេិាោន្តសោ កុំពយូ េ័រ/IT 



ចាប់ 

សុវត្ា ិភាពស្ថធា ណៈ 

និង ដ្ឋឋ ភិបាល្ 

កម្ម វធិី ស្ថលារ ៀន 

ចាប់ និងសុវត្ា ិភាពស្ថធា ណៈ 

+ អាកពនលត្់អគ្គ ីភយយ
Central 

JROTC Hope 



ចាប ់សវុត្ាភិាពស្ថធា ណៈ នងិសនរ ិសុខ 

វវទិាល្យយ CENTRAL 

េិែឋភាពេូច្ៅននកម្ម វធីិ

កម្ម វធិីចបប់ សុវតមភិាពោធារណៈ 

និងសនោ ិសុខច្រៀបចំសិសសសម្រមាប់អាជីពជាច្ម្រចើនច្ៅកន ុ

ងដផ្នកចបប់ យុតោ ិធម្៌ម្រពហម េណឌ  

និងសុវតម ិភាពោធារណៈ។ 

វាចាប់ច្ផ្ោើម្ជាមួ្យនឹងេិែឋភាពេូច្ៅននម្របព័នធយុតោ ិធម្៌

ម្រពហម េណឌ  រមួ្មានប ូ លីស តុលាការ និងការដកតម្រម្ូវ។ 

វគាសិកាវេិាោន្តសោ ច្កាសលយវចិេ ័យបច្ម្រងៀនសិសសឱយច្ចេះ

ច្ោេះម្រោយឧម្រកិែឋកម្ម និងម្របមូ្ល រកាេុក 

និងវភិាគភសែ ុតាងជាក់ដសោ ង។ 

ច្ៅកន ុងការសិកាដផ្នកចបប់ និងយុតោ ិធម្៌ម្រពហម េណឌ  

សិសសច្រៀនអំពីចបប់ច្ៅកន ុងសងាម្បចច ុបបននរបស់ច្យើង 

ម្រកម្សីលធម្៌ 

និងកាតពវកិចេសីលធម្៌របស់ពលរែឋរបស់ច្យើង 

និងអតមន័យននយុតោិធម្៌។ 

ច្តើអនកែឹងច្េ? 

សិសសមានឱកាសេេួលបានអាជាា បណណ  EMT 

ចាប់ពីឆ្ន ំសិកាកម្រម្ិតទប! 

តម្រម្ូវការសុវតម ិភាពោធារណៈនឹងនាឱំយមានការច្បើកងមីសម្រមាប់ម្ន្តនោ ី។ 

ម្របាក់ដខជាម្ធយម្សម្រមាប់ប ូ លីសគឺ $44,000។ 

ម្របាក់ឈ្ន លួជាម្ធយម្សម្រមាប់ម្ន្តនោ ីដកតម្រម្ូវ/អាជាាោលាគឺ $43,000 

កន ុងដខឧសភា ឆ្ន ំ 2016។ EMT ចាប់ច្ផ្ោើម្ពី $19.00 កន ុងមួ្យច្មា ង 

លេធផ្ល 

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រត EMT- អនកបច្ចេកច្េសច្វជាោន្តសោ សច្ម្រង្ហា េះបនាេ ន់

⚫ OSHA 10

⚫ សច្ម្រង្ហា េះបឋម្ និង CPR

⚫ ោកលវេិាល័យ Roger Williams - រហូតែល់ 9 ច្ម្រកឌ្ីត

ច្តើខំុ្មានឱកាសអវីខលេះបនាេ បព់ីបញ្េ បក់ារសិកា? 

មានការង្ហរច្ធវ  ី កម្ម វធិីពីរឆ្ន ំ កម្ម វធិីបួនឆ្ន ំ

EMT, កម្ម វធិសីកិាខ កាម្ប ូលីស បរញិ្ញា បម្រតរងដផ្នកយុតោ ិធម្ម៌្រពហម េណឌ

ឬវេិាោន្តសោ ច្កាសលយវចិេ ័យ 

បរញិ្ញា បម្រតដផ្នកយុតោ ិធម្៌ម្រពហម េណឌ

ឬវេិាោន្តសោ ច្កាសលយវចិេ ័យ 



  JROTC 
វវទិាល្យយ Hope 

េិែឋភាពេូច្ៅននកម្ម វធិី

ច្តើអនកជាម្នុសសមាន ក់ដែលចូលចិតោការម្របកួតម្របដជង

ដម្នច្េ? ច្តើអនកជាម្នុសសដែលចូលចិតោច្រៀនច្លើសពី

ថាន ក់ច្រៀនដបបបុរាណដម្នច្េ? 

ច្តើអនកចង់កាល យជាដផ្នកមួ្យននម្រកមុ្

និងបច្ងកើតម្ិតោច្ពញមួ្យជីវតិច្េ? 

ការដណនារំបស់ JROTC គឺច្តោ តច្លើភាពជាអនកែឹកនា,ំ 

ការម្រគប់ម្រគងច្ពលច្វលា និងហិរញ្ា វតថ ុ, អាងរបូតមម្ា, 

CPR និងម្របធានបេជាច្ម្រចើនច្េៀត។ 

បានរចនាច្ ើងច្ែើម្បីបច្ងកើនការកោងម្រកមុ្

និងការេេួលខុសម្រតវូតេ ល់ខល នួ។ 

កម្ម វធិីកងេ័ព JROTC របស់វេិាល័យ Hope គឺជា 
"អងាភាពកិតោ ិយសដែលមានភាពច្ ន្ ើម្" 

ដែលជាការវាយតនម្លខពស់បំផុ្តរបស់ម្រកសួងការពារជា

តិ។

ច្តើអនកែឹងច្េ? 

ម្រគបូច្ម្រងៀនកម្ម វធិីម្ិនច្ម្រជើសច្រសីសម្រមាប់ច្យាធាច្េ។ ច្បសកកម្មរបស់ 

JROTC គឺ៖ “ច្ែើម្បចី្លើកេឹកចិតោយុវជនឱយកាល យជាពលរែឋលា ” ។ 

ច្លើសពីច្ៅកន ុងថាន ក់ច្រៀន 

សិកាខ កាម្ប ូ លីសមានឱកាសច្ធវីច្តសោកាយសម្បទរបស់ពួកច្គ 

តាម្រយៈការច្ធវ ីច្តសោជាមូ្លោឋ នននភាពរងឹមាំ និងភាពរហ័សរហួន។ 

សិកាខ កាម្ប ូ លីសដែលដតងដតេេួលបានច្ជាគជ័យបំផុ្តេេួលបានតុ

លយភាពម្រតឹម្ម្រតវូននការសិកា កាយសម្បទ និងអាងរបូតមម្ា។ 

លេធផ្ល 

⚫ ផ្លប័ម្រតសិកាខ កាម្ប ូ លីស

⚫ គច្ម្រមាងសិកាដផ្នកច្សវាកម្ម

⚫ គច្ម្រមាងការដកលម្ាការសិកាឥតឈ្ប់ឈ្រ

⚫ CPR, សច្ម្រង្ហា េះបឋម្ និងវញិ្ញា បនបម្រត AED

⚫ ការម្រគប់ម្រគងហិរញ្ា វតថ ុ

ច្តើខំុ្មានឱកាសអវីខលេះបនាេ បព់ីបញ្េ បក់ារសិកា? 

មានការង្ហរច្ធវ  ី កម្ម វធិីពីរឆ្ន ំ កម្ម វធិីបួនឆ្ន ំ

ការចុេះច្ ម្ េះកន ុងកងកមាល ងំម្របោប់អាវុ

ធសហរែឋអាច្ម្រកិ

អាងរបូករណ៍ច្ៅោម ប័នដែលមានកម្ម វ ិ

ធី ROTC 

ោលាច្រៀនបច្ម្រម្ើច្យាធាសហរែឋអាច្ម្រ ិ

ក (ការដតងតាងំច្ោយភាពច្ ន្ ើម្) 



វវទិាស្ថន្តសរ , ផ្ល្ិត្កម្ម

និង 

វវសិវ កម្ម 

កម្ម វធីិ ស្ថលារ ៀន 

មុ្នវសិវ កម្ម PCTA 

មុ្នវសិវ កម្ម Mt. Pleasant 

ា ផ្ា  

និងា ត្ភាជ ប់ទុរោ 
PCTA 



ម្ុនវសិវ កម្ម 
ស្ថលារ ៀនអាជីព និងបរចេករទសព្ពូវដីិន 

េិែឋភាពេូច្ៅននកម្ម វធិី

សិសសច្ៅកន ុងកម្ម វធិីម្ុនវសិវ កម្មច្ៅ PCTA 

េេួលយកម្ុខវជិាា សិកាចនួំនបយីាងម្ ត់ចត់

នូវលោំប់គច្ម្រមាងែឹកនាផំ្ល វូ (PLTW) ។ 

សិសសមានឱកាសេេួលបានវញិ្ញា បនបម្រតឧ

សាហកម្មដែលមានការេេួលោា ល់ 

ច្ម្រកឌ្ីតច្ម្រកាយម្ធយម្សកិា 

និង/ឬការឈ្រកម្រម្ិតខពសក់ន ុងកម្ម វធិីបណែ ុ េះប

ណាោ ល ឬការង្ហរ។ ម្ុខវជិាា សិកា PLTW 

គឺការដណនាអំំពីការរចនាវសិវ កម្ម 

ការផ្លិតសម្មូ្លកុំពយូ េ័រ និងការរចនា 

និងការអភិវឌ្ឍវសិវ កម្ម។ 

ច្តើអនកែឹងច្េ? 

សិសសដផ្នកម្ុនវសិវ កម្មបានឈ្នេះច្ម្ោយមាស Skills USA 

(ជំំនាញសហរែឋអាច្ម្រកិ) កន ុងដផ្នកម្នុសសយនោចល័ត 

ការនិយាយដែលបានច្រៀបចំ និងការរចនាវចី្ែអូច្ហា ម្អនោរកម្ម។ 

សិសសេសសនាម្រកមុ្ហ ុនវសិវ កម្ម ម្ងវេិាល័យ 

និងោកលវេិាល័យកន ុងមូ្លោឋ ន 

និងជួបអនកជំនាញកន ុងឧសាហកម្ម  

ច្ែើម្បីដសវ ងយល់អំពីឱកាសកន ុងដផ្នកវសិវ កម្ម និងផ្លិតកម្ម។ 

លេធផ្ល 

⚫ SolidWorks 

⚫ វគាសិកាននគច្ម្រមាងែឹកនាផំ្ល វូវ

⚫ OSHA 10 

ច្តើខំុ្មានឱកាសអវ ីខលេះបនាេ ប់ពីបញ្េ បក់ារសិកា? 

បរញិ្ញា បម្រតរងដផ្នកវសិវ កម្ម បរញិ្ញា បម្រតដផ្នកវសិវ កម្ម 

អនកបច្ចេកច្េសច្អ ិចម្រតនូិក ការម្រគប់ម្រគងដខសសង្ហវ ក់ផ្ាត់ផ្ាង់ 

និងភ័សែ ុភារ ឬការផ្លិត និងផ្លិតកម្ម 



ម្ុនវសិវ កម្ម 
វវទិាល្យយ Mount Pleasant 

េិែឋភាពេូច្ៅននកម្ម វធិី

សិសសច្ៅកន ុងកម្ម វធិីម្ុនវសិវ កម្មច្ៅ Mt. Pleasant 

េេួលយកវគាបណែ ុ េះបណាោ លគច្ម្រមាងែឹកនាផំ្ល វូ (PLTW) 

យា ងម្ ត់ចត់សម្រមាប់រយៈច្ពល 3 ឆ្ន ំ។ 

សិសសមានឱកាសេេួលបានវញិ្ញា បនបម្រតឧសាហកម្មដែល

មានការេេួលោា ល់ ច្ម្រកឌ្ីតច្ម្រកាយម្ធយម្សិកា 

និង/ឬការឈ្រកម្រម្ិតខពស់កន ុងកម្ម វធិីបណែ ុ េះបណាោ ល 

ឬការង្ហរ។ ម្ុខវជិាា សិកា PLTW 

គឺការដណនាអំំពីការរចនាវសិវ កម្ម  ច្ោលការណ៍វសិវ កម្ម 

ការផ្លិតសម្មូ្លកុំពយូ េ័រ និងការរចនា 

និងការអភិវឌ្ឍវវសិវ កម្ម។ 

សិសសក៏ចូលរមួ្ផ្ងដែរកន ុងសម្ិេធផ្លកម្រម្ិតខពស់ 

ច្តើអនកែឹងច្េ? 

សិសសដផ្នកម្ុនវសិវ កម្មបានឈ្នេះច្ម្ោយមាស Skills USA 

(ជំំនាញសហរែឋអាច្ម្រកិ) កន ុងដផ្នកម្នុសសយនោចល័ត 

ការនិយាយដែលបានច្រៀបចំ និងការរចនាវចី្ែអូច្ហា ម្អនោរកម្ម។ 

សិសសេសសនាម្រកមុ្ហ ុនវសិវ កម្ម ម្ងវេិាល័យ 

និងោកលវេិាល័យកន ុងមូ្លោឋ ន 

និងជួបអនកជំនាញកន ុងឧសាហកម្ម  

ច្ែើម្បីដសវ ងយល់អំពីឱកាសកន ុងដផ្នកវសិវ កម្ម និងផ្លិតកម្ម។ 

លេធផ្ល 

⚫ វគាសិកាននគច្ម្រមាងែឹកនាផំ្ល វូ

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រតកុំពយូ េ័រជំនួយការរចនា

⚫ សម្ិេធ ិផ្លហិរញ្ា វតថ ុតេ ល់ខល នួកម្រម្ិតទប

⚫ សម្ិេធ ិផ្លច្ជាគជ័យកន ុងអាជីពកម្រម្ិតទប

⚫ OSHA 10

ច្តើខំុ្មានឱកាសអវីខលេះបនាេ បព់ីបញ្េ បក់ារសិកា? 

កម្ម វធិីពីរឆ្ន ំ កម្ម វធិីបួនឆ្ន ំ

អនកបច្ចេកច្េសអគាសិន ី

ជាងមា សុីន CNC 

បរញិ្ញា បម្រតដផ្នកវសិវ កម្ម 

វវសិវ កររចនាច្ម្កានិក ឬអគា ិសន ី

វវសិវ ករែំច្ណើរការ 

វវសិវ ករសណំងស់ុីវលិ

វវសិវ ករអវកាស 



ា ផ្ា ថដក/ា ត្ភាជ ប់ទុរោ 

ស្ថលារ ៀនអាជីព និងបរចេករទសព្ពូវដីិន 

េិែឋភាពេូច្ៅននកម្ម វធិី

ជាងផ្ារដែកមានតម្រម្ូវការខពស់ 

ច្ហើយកម្ម វធីិការផ្ារដែកផ្ោល់ឱយសិសសនូវឱកាសច្ែើ

ម្បីេេួលបានចំច្ណេះែឹង ជំនាញផ្ារដែក 

និងជំនាញការង្ហរដែលពួកច្គម្រតវូការច្ែើម្បីចាប់ច្ផ្ោើ

ម្អាជីពជាជាងផ្ារដែក។ 

សិសសអាចេេួលបានរហូតែល់បួនវញិ្ញា បនបម្រតស

មាគម្ផ្ារដែកអាច្ម្រកិ (AWS) SENSE កម្រម្ិត 1 

ម្រពម្ទងំវញិ្ញា បនបម្រតសុវតម ិភាពរយៈច្ពល 10 

ច្មា ងពីរែឋបាលសុវតម ិភាព និងសុខភាពការង្ហរ 

(OSHA-10) ។ 

សិសសក៏នឹងម្រតវូបានផ្ោល់ឱកាសឱយចូលរមួ្កន ុងកម្មសិ

កាដែលេេួលបានម្របាក់ដខផ្ងដែរ។ 

ច្តើអនកែឹងច្េ? 

ច្ៅឆ្ន ំ 2023 កមាល ំងពលកម្មរបស់ម្របច្េសរបស់ច្យើងនឹងម្រតវូការជាង 

375,000 ជាងដែក ច្ែើម្បីបំច្ពញតម្រម្ូវការននឧសាហកម្មមួ្យចំនួន 

និងច្ៅកន ុងតំបន់ Rhode Island។ 

ម្របាក់ដខចាប់ច្ផ្ោើម្បនាេ ប់ពីចប់ថាន ក់វេិាល័យចាប់ច្ផ្ោើម្ម្របដហល $40,000 

កន ុងមួ្យឆ្ន ំ។ 

ការផ្ារដែកគឺជាអាជីពដែលម្រតវូការជំនាញមូ្លោឋ នដែលម្ិនម្រតវូការស

ញ្ញា បម្រតម្ងវេិាល័យ។ 

លេធផ្ល 

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រតផ្ារដែក AWS SENSE កម្រម្ិត 1

⚫ AWS SENSE ដែលបញ្ញា ក់ Shielded Metal Arc Welding

(SMAW)

⚫ AWS SENSE ដែលបញ្ញា ក់ Gas Metal Arc Welding (GMAW)

⚫ AWS SENSE ដែលបញ្ញា ក់ Flux Cored Metal Arc Welding

(FCAW)

⚫ AWS SENSE ដែលបញ្ញា ក់ Gas Tungsten Arc Welding (GTAW)

⚫ សច្ម្រង្ហា េះបឋម្

⚫ OSHA 10

⚫ កម្មសិកាច្ៅ Electric Boat

ច្តើខំុ្មានឱកាសអវ ីខលេះបនាេ ប់ពីបញ្េ បក់ារសិកា? 

មានការង្ហរច្ធវី កម្ម វធីិពីរឆ្ន ំ កម្ម វធីិបួនឆ្ន ំ

កម្រមិ្តែំបូង ឬវគាបណែ ុ េះបណាោ លសសិសកម្មសកិាច្ៅ 

Electric Boat 

អនកម្រតួតពិនិតយការផ្ារដែក ម្រគបូច្ម្រងៀនការផ្ារដែក 

ច្ម្ការ អនកម្រតួតពិនតិយ អនកច្ធវីការឯករាជយ 

ច្ម្ការ ឬអនកម្រតួតពិនិតយ 

អនកម្រគប់ម្រគងគច្ម្រមាង អនកម្រគប់ម្រគងអាជីវកម្ម 

នាយកម្របតិបតោិ/មាេ សម់្រកមុ្ហ ុន 

វវសិវ កម្ម ការម្រោវម្រជាវ និងការអភិវឌ្ឍ 



ា ដឹកជញ្ជ នូ 

ា ថចកចាយ 

និងភសុ្ភា 

កម្ម វធិី ស្ថលារ ៀន 

បរចេកវទិាោនយនរ PCTA 



បរចេកវទិាោនយនរ
 ស្ថលារ ៀនអាជីព និងបរចេករទសព្ពូវដីិន 

េិែឋភាពេូច្ៅននកម្ម វធិី

កម្ម វធីិច្នេះច្តោ តច្លើការច្រៀនច្ោយតេ ល់! 

សិសសនឹងចំណាយច្ពលយា ងច្ងចណាស់ 60 

ភាគរយននច្ពលច្វលារបស់ពួកច្គច្ៅកន ុងងងច្ែើ

ម្បីច្ធវ ីការវាយតនម្ល និងជួសជុលយានយនោ។ 

សិសសនឹងបំច្ពញការជួសជុលតេ ល់ច្លើយានជំនិេះ 

ដែលជាច្សវាកម្មែូចោន ដែលពួកច្គនឹងច្ធវីច្ៅច្ព

លច្ធវីការកន ុងវស័ិយច្នេះ។ 

បនាេ ប់ពីបានបញ្េ ប់ការសិកាពីកម្ម វធីិយានយនោរ

បស ់PCTA 

សិសសម្រតវូបានច្រៀបចំសម្រមាប់អាជីពែ៏មានតនម្លកន ុ

ងវស័ិយយានយនោ។ 

ច្តើអនកែឹងច្េ? 

ច្សវាកម្មអនកបច្ចេកច្េស/ច្ម្កានិកយានយនោ  

និងជួសជុលម្របព័នធទងំអស់របស់រងយនោ , មា សីុន, ចងក តូ

និងម្របព័នធតា ក, ការបញ្ជ នូ, ម្រងវ ងំ, កំច្ៅ និងមា សីុនម្រតជាក់, 

ែំច្ណើរការអគា ិសន ីនិងមា សីុន។ 

សិសស PCTA រកបានពីវធិីច្សវាកម្ម 

និងជួសជុលម្របព័នធទងំច្នេះច្ោយច្ម្របើច្ម្រគឿង 

និងឧបករណ៍ដែលេេួលោា ល់ច្ោយឧសាហកម្មសិលបៈរបស់រែឋ។ 

ម្របាក់ឈ្ន លួជាម្ធយម្សម្រមាប់អនកបច្ចេកច្េសច្សវាកម្មយានយនោគឺ 

$40,710 កន ុងដខឧសភា ឆ្ន ំ 2018 

លេធផ្ល 

⚫ ឧតោម្ភាពច្សវាកម្មយានយនោ  (វវញិ្ញា បនបម្រត ASE)

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រតេិននន័យទងំអស់

⚫ វវញិ្ញា បនបម្រតច្លើក ALI

⚫ 80 ច្មា ងននការច្រៀនដផ្ាកច្លើការង្ហរ

ច្តើខំុ្មានឱកាសអវ ីខលេះបនាេ ប់ពីបញ្េ បក់ារសិកា? 

មានការង្ហរច្ធវី កម្ម វធីិពីរឆ្ន ំ កម្ម វធីិបួនឆ្ន ំ

ច្ម្កានិក 

អនកបច្ចេកច្េសច្ម្របងរំអិល 

អនកម្រគប់ម្រគងច្ម្រគឿងបនាល ស់ 

ច្ម្កានិកយនោច្ងេះ 

បរញិ្ញា បម្រតរងដផ្នកបច្ចេកវេិាយានយនោ NEIT, 

UTI, MTTI, Mass Bay 

បរញិ្ញា បម្រតដផ្នកបច្ចេកវេិាយានយនោ  

NEIT 




