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ចាប់់អារម្មមណ៍៍កុ្នុ�ងការជាផ្នែ�ុក្នុមួ្មយនៃ�គំំ�ិត
�ួួចផ្តើ�ួ�ម្មសម្មភាព �ិងភាពចូម្មចំផ្តើ�ម្ម PPSD? 
កា�យិាល័�ដែ�នកំសិមភាពុ និងភាពុចូលចំរឿ�ម គឺ្គកំំពុុងរឿធិើើកា�ដែសិើង�កំអនកំសិម័ប្រគ្គចិតិរឿដឹើមីើ
ចូល�មួជាមួ�គំណ៍ៈក្នុម្មមការ�ួល់់ឱវាទ��ស់ិរឿ�ើង។ មាតា�ិតា សិិសិានុសិិសិស និងសិមាជិិកំ
សិហគ្គមន៍ប្រតវូិបានអរឿ�ើើញឱ្យយចូល�មួ។ កិំចាប្រ�ជំុិដំឹ�ូង��ស់ិរឿ�ើងនឹងរឿធិើើរឿ�ើងរឿ�ថ្ងៃ�ៃប្រពុហសិីត៍ 
ទីើ 8 ដែ�ធិន ូឆ្នាំន  ំ2022 ចា�់ពុើរឿមាោ ង 4:30 p.m. ដឹល់រឿមាោ ង 6:30 p.m.។ ចូល�មួជាមួ�ពួុកំ
រឿ�ើងរឿដឹើមីើដែសិើង�ល់�ដែនែមអំពុើប្រកំមុ និងកា�ងា�ខាងមុ�។ សូិមរឿ�ើើ�ត� រឿ�ទីើរឿនះ សិប្រមា�់
កិំចាប្រ�ជំុិព័ុត៌មានរឿនះ។  រឿ�ើងនឹងមានរឿសិវាកំមម�កំប្រស្ចា�រឿ�កំនងុកិំចាប្រ�ជំុិ�ងដែដឹ�។

ការផ្តើ�រពស�ិុសិទភាពជាអុ្នក្នុដឹឹក្នុនាំសំម្មភាពសិសស 
សិននិសិើទីកា��រឿងើើនកា��ពឹំុងទុីកំសិប្រមា�់ទីសិសនៈសិិសិស, �ទីពិុរឿស្ចាធិន៍, មនសិិកា� និង
ទំីរឿនៀមទីមាើ �់ (កា�រឿគ្នា�ពុ) នឹងប្រ�ប្រពឹុតិរឿ�រឿ�សិ�ា គ្នា� Marriott ដែដឹលមានទីើតាងំរឿ� 
Orms St. រឿ� Providence ចា�់ពុើរឿមាោ ង 8:30 ប្រពឹុកំ ដឹល់រឿមាោ ង 2:30 �រឿសិៀល ថ្ងៃ�ៃទីើ 
16 ដែ�វិចិិិកា។ សុិនទ�កំថា និងអនកំសិប្រម�សិប្រមលួថ្ងៃនវិគ្គគរឿនះសិប្រមា�់អនកំដឹឹកំនាំសិំិសិសថាន ក់ំ
អនុវិទិីាល័� និងវិទិីាល័�ចំនួន 60 នាំក់ំ គឺ្គ Mr William Winfield ដែដឹលជាវាគ្គមិន

អាជិើពុដែដឹលមានប្រ�ជាប្រ�ិ�ភាពុ�ំ�ុតសិប្រមា�់កា��ំ�ុសិគំ្គនិត និងរឿធិើើឱ្យយសិិសិានុសិិសិស និង
អនកំអ�់�រំឿ�អារឿម�កិំមានភាពុសិកំមម។ Mr. Winfield មានរឿដឹើមកំំរឿណ្ឌើ តមកំពុើ Rhode 
Island។ ប្រ�សិិនរឿ�ើអនកំចា�់អា�មមណ៍្ឌចូល�មួ សូិមទាំក់ំទីងនាំ�កំស្ចាលា��ស់ិអនកំ។

ដឹឹក្នុនាំ ំ�ិងសិក្នុាជាមួ្មយ DR. GHOLDY MUHAMMAD
រឿ�ថ្ងៃ�ៃទីើ 30 ដែ�វិចិិិកា, Dr. Gholdy Muhammad ដែដឹលជាអនកំអ�់� ំនិងជាអនកំនិពុនធ 
Cultivating Genius ៖ ប្រកំ��ណ្ឌឌ សិមភាពុសិប្រមា�់អកំខ�កំមមដែដឹលរឿ�ើើ�ត�តាមវិ�ីធិម៌ 
និងប្រ�វិតិិស្ចាប្រសិ ិនឹងជួិ�សិប្រមលួដឹល់វិគ្គគកា�ងា�និមមិតសិប្រមា�់ប្រគ្គ�ូរឿប្រងៀន និងអនកំអ�់� ំ
PPSD ដែដឹលចា�់អា�មមណ៍្ឌរឿ�សងរឿទីៀត។ រឿ�អើមួ�ចំនួននឹងប្រតវូិបាន�ប្រមងុទុីកំសិប្រមា�់
សិមាជិិកំថ្ងៃនសិហគ្គមន៍ និងមាតា�ិតា។ Dr. Muhammad �ិល់នូវិវិធិិើស្ចាប្រសិរិឿ�ើើ�ត�
ដែដឹលមានលកំខណ្ឌៈពិុរឿសិសិប្រសិ�តាមវិ�ីធិម៌ និងប្រ�វិតិិស្ចាប្រសិកិំនងុកា��ណុិ្ឌះរឿទីពុរឿកាសិលយ 
និងរឿសិចកិំើអំណ្ឌ�កំនងុកា�អ�់�។ំ នាំងនឹងរឿធិើើ�ទី�ងាា ញអំពុើប្រកំ��ណ្ឌឌ សិមធិម៌��ស់ិនាំង ដែដឹល
បានរឿ�ថា HILL Model រឿដឹើមីើជួិ�អនកំអ�់�អំភិិវិឌ្ឍឍប្រ�វិតិិ អតិសិញ្ញាា ណ្ឌ អកំខ�កំមម និង
រឿសិ�ភីាពុ��ស់ិសិិសិស។ 

 វាជាដំឹណឹ៍ងដ៏ឹល់អ៖ PPSD ផ្តើ�កុ្នុ�ងសារពត៌មា�
• Classical Alum Jeremy Pena បានដាក់ំរឿ�ម ះថា World Series MVP ដឹឹកំនាំ ំAstros រឿ�ឆ្នាំន  ំ2022 ចំណ្ឌងរឿជិើង

ABC6 ថ្ងៃ�ៃទីើ 5 ដែ�វិចិិិកា

• អវិតិមានរុ៉ាំថំ្ងៃ� �មានភាពុប្រ�រឿសិើ�រឿ�ើងរឿ�ស្ចាលារឿ�ៀនប្រពុវូិដិីឹន
WPRI, ថ្ងៃ�ៃទីើ 28 ដែ�តុលា

• មនទើ�ពិុរឿស្ចាធិន៍ STEAM �មើ��ស់ិ Vartan Gregorian

ទិីនាំនុ�ីវិតិិប្រពុវូិដិីឹន, ថ្ងៃ�ៃទីើ 28 ដែ�តុលា

• ស្ចាលា�ឋមសិិកំា Esek Hopkins គ្នាបំ្រទីដឹល់ប្រគ្គសួ្ចា�ដែដឹលរឿភិៀសិ�ើួនរឿដា�ស្ចា�រឿភិើើងរឿ�ះ
WJAR, ថ្ងៃ�ៃទីើ 26 ដែ�តុលា

• អតើតអនកំរឿសិនហាជាតិអនកំទីទួីលដ៏ឹអស្ចាា �យ Malcolm Mitchell មកំទីសិសនាំស្ចាលា�ឋមសិិកំាប្រពុវូិដិីឹន
ABC6, ថ្ងៃ�ៃទីើ 25 ដែ�តុលា

អគ្គគនាំ�កំ Javier Montañez Ed. D. និយា�រឿ�
កាន់អនកំរឿ�ៀ�ចំកំមមវិធិិើវិទិីយកុំនងុអំ�ុងរឿពុលកា�ដែ�ើង�មើៗរឿនះរឿ� 
102.1FM Power 1110 Radio។

ទំនាំក់្នុទំ�ង

សូម្មសាា គំម្ម�៍ សិសសរប់ស់ផ្តើយ�ង ប់�គំគលិ់ក្នុរប់ស់ផ្តើយ�ង ព័ត៌មា�

 ទសស�ៈអ្នគំគនាំយក្នុ
នៃ�ៃទ� 10 ផ្នែ�វិចិិិកា ឆុ្នាំ ំ2022

សូិមស្ចាើ គ្គមន៍មកំកាន់កា�រឿបាះពុុមព�ា��មើ�ំ�ុត��ស់ិប្រពឹុតិិ�ប្រតព័ុត៌មានថ្ងៃនមណ្ឌឌ លសិិកំាធិិកា�ស្ចាធា�ណ្ឌៈប្រពុវូិដិីឹន 
(PPSD) ប្រ�ចាពំុើ�សិបិ្តាហ៍មដង! ប្រ�សិិនរឿ�ើអនកំ ឬន��មាន ក់ំដែដឹលអនកំស្ចាគ ល់�កំខានប្រពឹុតិិ�ប្រតព័ុត៌មាន��ស់ិរឿ�ើង 
អនកំអាចដែសិើង�កំកា�រឿបាះពុុមព�ា�កំនើងមកំរឿ�រឿលើ រឿគ្គហទំីព័ុ���ស់ិមណ្ឌឌ លសិិកំាធិិកា� ដែដឹលមានភាស្ចាជារឿប្រចើន។

សិបិ្តាហ៍រឿនះនាំមំកំជូិននូវិដំឹណឹ្ឌងដ៏ឹ�រំឿភិើ�សិប្រមា�់អនាំគ្គតមណ្ឌឌ ល��ស់ិរឿ�ើង។ អនកំរឿបាះរឿឆ្នាំន តរឿ�ប្រពុវូិដិីឹនបានអនុម័ត
មូល�ប្រតចំនួន $125 លានដុឹលាើ � រឿដឹើមីើវិនិិរឿយាគ្គរឿ�កំនងុស្ចាលារឿ�ៀន��ស់ិរឿ�ើង រឿហើ�អនកំរឿបាះរឿឆ្នាំន តទូីទាំងំ�ដឹាបាន
អនុម័តរឿលើមូល�ប្រតស្ចាងសិង់ស្ចាលារឿ�ៀនចំនួន $250 លានដុឹលាើ � ដែដឹលនឹង�ិល់អតែប្រ�រឿយាជិន៍យាោ ងរឿប្រចើនដឹល់
ប្រពុវូិដិីឹន�ងដែដឹ�។ រឿនះ�ិល់ឱ្យយរឿ�ើងនូវិឱ្យកាសិកំនងុកា�រឿធិើើឱ្យយប្រ�រឿសិើ�រឿ�ើងនូវិអគ្នា�ដែដឹលទុីកំរឿចាលអស់ិជារឿប្រចើនទីសិវិតស� ៍
រឿហើ�ដែប្រ�កាើ �វារឿ�ជាអគ្នា�សិិកំាទំីរឿនើ�។ 

�ើុំពិុតជារឿជិឿថា ប្របាឆំ្នាំន ខំាងមុ�នឹងមានកា�ដែកំទីប្រមង់មណ្ឌឌ លសិិកំាធិិកា�ស្ចាធា�ណ្ឌៈប្រពុវូិដិីឹនដូឹចដែដឹលរឿ�ើងបានដឹឹង។ 
រឿ�ើង អាច �កិំំល កា� ជួិសិជុិល Band-Aid កំនើង មកំ រឿហើ� នាំ ំសិិសិស  និង អនកំ អ�់� ំ��ស់ិ រឿ�ើង ចូល រឿ� កាន់ស្ចាលា រឿ�ៀន
សិតវិតស� ៍ទីើ 21 ដែដឹល ស័ិកិិំសិមសិប្រមា�់ពួុកំរឿគ្គ ។ ឥ�ូវិរឿនះ អគ្នា�សិិកំា��ស់ិរឿ�ើងប្រតឹមដែត 5% �ោុរឿ�ះ ះដែដឹលប្រតវូិបាន
វា�តថ្ងៃមើថាជាអគ្នា�ដែដឹលមានគុ្គណ្ឌភាពុ�ពស់ិសិប្រមា�់កា�សិិកំា។ រឿនាំះជារឿ�ឿងដែដឹលមិនអាចទីទួីល�កំបាន រឿហើ�វា
�ងាា ញពុើកំងើះខាតថ្ងៃនកា�វិនិិរឿយាគ្គដែដឹលប្រតវូិបានរឿធិើើរឿ�ើងរឿ�កំនងុស្ចាលារឿ�ៀនកំនងុទីើប្រកំងុ��ស់ិរឿ�ើងជារឿប្រចើនជំិនាំន់។

ជាមួ�នឹងឱ្យកាសិ�មើរឿនះ រឿ�ើងប្រតវូិដែតសិប្រម�កា�វិនិិរឿយាគ្គ��ស់ិរឿ�ើងជាមួ�នឹងរឿសិចកិំើប្របាថាន  និងគំ្គ�ថូ្ងៃនកា�ចុះរឿ�ម ះ��ស់ិសិហគ្គមន៍��ស់ិរឿ�ើង។ ឥ�ូវិរឿនះ មូល�ប្រតទាំងំរឿនះបាន
មកំដឹល់រឿហើ� រឿ�ើងប្រតវូិរឿធិើើសិកំមមភាពុយាោ ងឆ្នាំ�់�ហ័សិរឿដឹើមីើប្រ�មូលព័ុត៌មានសិហគ្គមន៍រឿលើអើើដែដឹលសិិសិស និងប្រកំមុប្រគ្គសួ្ចា���ស់ិរឿ�ើងប្រតវូិកា�រឿ�កំនងុស្ចាលារឿ�ៀន��ស់ិរឿ�ើង។ រឿ�ើងក៏ំ
ប្រតវូិដែតរឿធិើើឱ្យយប្របាកំដឹថារឿ�ើងរឿធិើើសិកំមមភាពុយាោ ងរឿលឿន រឿដា�រឿប្រ�ើវិធិិើស្ចាប្រសិសិិនសំរឿពុលរឿវិលាដូឹចជាកា�ដែ�ងដែចកំទីើតាងំ រឿដឹើមីើជួិ�ឱ្យយគ្គរឿប្រមាងរឿធិើើបាន�ហ័សិជាងមុន។ រឿហើ�រឿ�ើងក៏ំប្រតវូិមាន
ភាពុឆ្នាំើ តថ្ងៃវិជាមួ�នឹងកា�ចំ����ស់ិរឿ�ើង�ងដែដឹ� រឿដឹើមីើរ៉ាំល់កា�ចំ��មានប្រ�សិិទីធិភាពុ។

រឿនះគឺ្គជារឿពុលរឿវិលាដ៏ឹ�រំឿភិើ�មួ�សិប្រមា�់ស្ចាលារឿ�ៀនស្ចាធា�ណ្ឌៈប្រពុវូិដិីឹន។ រឿ�ើង បាន ចំ�� រឿពុល រឿវិលាជា រឿប្រចើន សិប្រមា�់�ោុ មនាំនឆ្នាំន  ំចុង រឿប្រកា� រឿនះ រឿដឹើមីើ ទីទួីល បាន មូលនិធិិថ្ងៃន ដែ�នកា� 
សិកំមមភាពុ ផ្លាើ ស់ិ�ូិ� ��ស់ិសិហគ្គមន៍ រឿ�ើង។ រឿហើ�ជាមួ�នឹងកា�វិនិិរឿយាគ្គ�មើរឿនះដែដឹលបានពុើអនកំរឿបាះរឿឆ្នាំន តរឿ�ប្រពុវូិដិីឹន និង Rhode Island រឿ�ើងបានរឿប្រតៀម�ើួន�ចួជារឿប្រសិចរឿដឹើមីើនាំ�ំកំ
អើើៗរឿ�កាន់កំប្រមិត�នាំទ �់។ �ើុំ ពិុតជាមិន អាច �ង់ចា ំរឿមើល ថា �ោុនាំម ន ឆ្នាំន  ំខាង មុ� រឿនះ មានកា�ដែប្រ�ប្រ�លួយាោ ង��ើះ!

ពិព័រណ៍៍ជផ្តើ�ម្ម�សសាលាផ្តើរៀ�
ពិុព័ុ�ណ៌្ឌជិរឿប្រមើសិស្ចាលារឿ�ៀន��ស់ិមណ្ឌឌ លសិិកំាធិិកា�ស្ចាធា�ណ្ឌៈប្រពុវូិដិីឹន នឹងប្រ�ប្រពឹុតិរឿ�រឿ� 
នៃ�ៃ�ពហសបត៍ ទ� 17 ផ្នែ�វិចិិិកា ចា�់ពុើរឿមាោ ង 6 p.m. ដឹល់រឿមាោ ង 8 p.m. រឿ�ស្ចាលារឿ�ៀន
អាជិើពុ និង�រឿចាកំរឿទីសិប្រពុវូិដិីឹន (PCTA) ដែដឹលមានទីើតាងំរឿ� 41 Fricker Street កំនងុ 
Providence។ មាតា�ិតា និងសិិសិានុសិិសិសអាចដែសិើង�ល់ព័ុត៌មានសំិខាន់ៗអំពុើ
ស្ចាលាមរឿតិ�យ អនុវិទិីាល័� និងវិទិីាល័� ប្រពុមទាំងំ�កីំរ៉ាំ�ជាមួ�អាហា�ឥតគិ្គតថ្ងៃ�ើ 
និងកា�កំមានិសិប្រមា�់សិិសិស! ចូលរឿ�កាន់ www.providenceschools.org រឿដឹើមីើ
ដែសិើង�ល់�ដែនែម។

នៃ�ៃផ្តើចញម្ម��ផ្តើមាោ ងប់នាំា ប់់
រឿនះ ជាស្ចា�  �លឹំកំ �សួិរ៉ាំ� មួ� ដែដឹល ស្ចាលា រឿ�ៀនទាំងំអស់ិ នឹង មាន កា�  រឿចញ មុន ពុើ� រឿមាោ ង ប្រ�ចា ំ
ដែ� �នាំទ �់ ��ស់ិពួុកំរឿគ្គរឿ� នៃ�ៃ ព�ធ ទ� 16 ផ្នែ� វិចិកិា សិប្រមា�់កា�អភិិវិឌ្ឍឍ វិជិាើ ជិើវិៈ ប្រគ្គ�ូរឿប្រងៀន។ 
ប្រកំមុប្រគ្គសួ្ចា�អនុវិទិីាល័�គួ្គ�កំត់សិមាគ ល់ថា រឿនះគឺ្គ�ុសិពុើរឿមាោ ងរឿចញថ្ងៃ�ៃពុុធិប្រ�ចាសំិប្រមា�់
សិិសិសស្ចាលាមធិយមសិិកំា។ អនុវិទិីាល័�នឹងប្រតវូិរឿចញរឿ�រឿមាោ ង 12:40 �រឿសិៀល រឿ�ថ្ងៃ�ៃទីើ 
16 ដែ�វិចិកិា រឿដឹើមីើអនុញ្ញាា តឱ្យយ���និប្រកំងុ�ត់ទាំន់រឿពុលសិប្រមា�់ស្ចាលារឿ�ៀនរឿ�សងរឿទីៀតដែដឹល
ប្រតវូិបានរឿចញមុនរឿ�ថ្ងៃ�ៃរឿនាំះ។ ប្រកំមុប្រគ្គសួ្ចា�ក៏ំគួ្គ�ចងចា�ំងដែដឹ�រឿដឹើមីើពិុនិតយរឿមើលកាលវិភិាគ្គ
ពុើ�ដឹងរឿ�មជិឈមណ្ឌឌ លកំមានិកំនងុមូលដាា ន រឿដា�ស្ចា�មួ�ចំនួនប្រ�ដែហលជាមិនទាំន់រឿ�ើកំ
�ហូតដឹល់រឿមាោ ង 3 �រឿសិៀល រឿដា�ស្ចា�ដែតកា�រឿ�ៀ�ចំ�ុគ្គគលិកំ។

សបួ្តាហ៍ចិតួវិទិាសាលាផ្តើរៀ�ជាតិ
សិបិ្តាហ៍រឿនះ (ថ្ងៃ�ៃទីើ 7 ដឹល់ថ្ងៃ�ៃទីើ 11 ដែ�វិចិិិកា) ស្ចាលារឿ�ៀនស្ចាធា�ណ្ឌៈប្រពុវូិដិីឹន មានរឿមាទីនភាពុ
ចូល�មួជាមួ�មណ្ឌឌ លនាំនាំទូីទាំងំប្រ�រឿទីសិកំនងុកា�អ�អ�ស្ចាទី�សិបិ្តាហ៍ចិតិវិទិីាស្ចាលារឿ�ៀន
ជាតិ! អនកំចិតិស្ចាប្រសិសិ្ចាលារឿ�ៀនជួិ�ដឹល់សិមតែភាពុ��ស់ិសិិសិសកំនងុកា�សិិកំា និង
សិមតែភាពុ��ស់ិអនកំអ�់�កំំនងុកា��រឿប្រងៀនតាមវិធិិើសំិខាន់ៗមួ�ចំនួន។ សូិមចុចទីើរឿនះរឿដឹើមីើ
ដែសិើង�ល់�ដែនែមអំពុើរឿសិវាកំមមដែដឹលពួុកំរឿគ្គ�ិល់ ន��ដែដឹលពួុកំរឿគ្គជួិ� និងរឿហតុអើើបានជា
អនកំចិតិស្ចាប្រសិសិ្ចាលារឿ�ៀនគឺ្គជាតប្រមវូិកា�យាោ ងសំិខាន់រឿ�កំនងុស្ចាលារឿ�ៀន។ អនកំក៏ំអាច
ដែសិើង�កំព័ុត៌មានទំីនាំក់ំទំីនង��ស់ិអនកំចិតិស្ចាប្រសិសិ្ចាលារឿ�ៀនរឿ�កំនងុអគ្នា�នើមួ�ៗ��ស់ិរឿ�ើង 
កា��ា�ព័ុត៌មានអំពុើកា�ងា�ដ៏ឹអស្ចាា �យដែដឹលពួុកំរឿគ្គកំំពុុងរឿធិើើ និងព័ុត៌មានអំពុើន��ជាអនកំចិតិ
ស្ចាប្រសិសិ្ចាលារឿ�ៀនប្រ�ចាឆំ្នាំន រំឿ� Rhode Island ពុើ PPSD!

ការផ្តើធា�ប់ចុ�ប់ប�ុភាពរប់ស់ម្មណ៍ឌ ល់

  ចំ�ប់់អារម្មមណ៍៍រប់ស់ប់�គំគលិ់ក្នុ

Dr. Tulani Freeman

អុ្នក្នុចិតួសា�សួសាលាផ្តើរៀ�

មានទីើតាងំរឿ�៖ អ្ន��វិទិាល័់យ Nathan Bishop

បានចូល�មួជាមួ� PPSD រឿ�កំនងុ៖ 2009

ស្ចាគ ល់អនកំរឿធិើើកា�ដ៏ឹអស្ចាា �យ
ជាមួ�សិិសិស��ស់ិរឿ�ើងជារឿ�ៀងរ៉ាំល់ថ្ងៃ�ៃ!

នៃ�ៃទ� 7 ដឹល់់នៃ�ៃទ� 11 ផ្នែ�វិចិិិកាគឺំជាសបួ្តាហ៍អុ្នក្នុចិតួសា�សួសាលាផ្តើរៀ�ជាតិ។ ផ្តើត�ផ្តើនាំះ
មា��័យយ៉ាោ ង�ចំផ្តើ�ះអុ្នក្នុជាអុ្នក្នុចិតួសា�សួសាលាផ្តើរៀ�?

ប្រ�ធាន�ទីរឿ�ឆ្នាំន រំឿនះគឺ្គ "�មួគ្នាន រឿ�ើងនឹងប្រតចះប្រតចង់" រឿហើ��ើុំគិ្គតថាវាពិុតជានិយា�
អំពុើអនុភាពុរឿ�កំនងុភាពុជាថ្ងៃដឹគូ្គ។ រឿ�ើងមិនអាចដែកំលមអ កំស្ចាង ឬ�ិល់��យិាកាសិគ្នាបំ្រទី
�ដែនែមរឿទីៀតបានរឿទី ប្រ�សិិនរឿ�ើរឿ�ើងមិនរឿធិើើវា�មួគ្នាន ។ សិហគ្គមន៍��ស់ិរឿ�ើងរឿ��រឿពុញរឿដា�
អនកំជំិនាំញដែដឹលមានកា�រឿ�ិជាើ ចិតិ និងឆ្នាំើ តថ្ងៃវិជារឿប្រចើនរឿ�ប្រពុវូិដិីឹន។ ដូឹរឿចនះ សិបិ្តាហ៍រឿនះគឺ្គជា
ឱ្យកាសិមួ�សិប្រមា�់វិស័ិិ���ស់ិរឿ�ើងរឿដឹើមីើឱ្យយអនកំប្រគ្គ�់គ្នាន រឿ�កំនងុសិហគ្គមន៍ដឹឹងថារឿ�ើងជា
ន�� �រឿ�ៀ�ដែដឹលរឿ�ើងអាចកាើ �ជាធិនធាន និងនាំមំកំនូវិទំីនាំក់ំទំីនងកាន់ដែតរឿប្រចើនរឿ�
នឹងកា�គ្នាបំ្រទីដែដឹលមាន។

ផ្តើត� អុ្នក្នុ សងឹឹម្ម ថា ម្ម��សស �ឹងបា�ផ្នែសាងយល់់ព�អ្នា� ផ្តើ�កុ្នុ�ង សបួ្តាហ៍ ផ្តើ�ះ?

�ើុំ គិ្គត ថា មាន កា� �ល់ �ុសិ ដែដឹល ថា អនកំ ចិតិស្ចាប្រសិ ិស្ចាលារឿ�ៀន ឬ �ុគ្គគលិកំ គ្នាបំ្រទីដែដឹលមាន
លកំខណ្ឌៈ ប្រសិរឿដឹៀង គ្នាន  រឿនះ  រឿធិើើ កា� ដែត ជាមួ� ប្រកំមុ សិិសិស មួ� ចំនួន �ោុរឿ�ះ ះ។ �ោុដែនិ�ើុំមាន
រឿគ្នាលនរឿយាបា�ទាំើ �រឿ�ើកំចំហ� រឿហើ��ើុំពុាយាមស្ចាគ ល់
សិិសិស និង�ុគ្គគលិកំឱ្យយបានរឿប្រចើនតាមដែដឹលអាចរឿធិើើរឿ�
បាន។ �ើុំ ចង់ ឱ្យយ ពួុកំ រឿគ្គ ទាំងំ អស់ិ គ្នាន  ដឹឹង ថា ពួុកំ រឿគ្គ អាច មកំ 
�កំ �ើុំ នាំ ំមិតិ ភិកិិំ មកំជួិ��ើុំ ឪពុុកំ មិា� អាច ទាំក់ំទីងបាន 
អនកំ អាចនាំនំ��ក៍ំបាន។ រឿ�ើងជាធិនធានដ៏ឹអស្ចាា �យ
មិនថាសិែិតកំនងុស្ចាែ នភាពុដែ��� រឿហើ�ប្រ�សិិនរឿ�ើរឿ�ើង
មិនដឹឹង រឿ�ើងនឹងជួិ�ដឹឹកំនាំអំនកំកំនងុទិីសិរឿ�ប្រតឹមប្រតវូិ។ 
អនកំចិតិស្ចាប្រសិសិ្ចាលារឿ�ៀនមានកា�ងា�ជារឿប្រចើន។ �ើុំក៏ំចង់ឱ្យយប្រគ្គ�់គ្នាន ដឹឹងថាវាជាវិជិាើ ជិើវិៈដ៏ឹ
អស្ចាា �យមួ�ដែដឹលគួ្គ�ចា�់អា�មមណ៍្ឌ និងពិុតជាមានតប្រមវូិកា�។ តាមកា�ប្រ�ឈ�ដែដឹមភា�កិំចា
��ស់ិ�ើុំរឿធិើើបាន �ើុំបានរឿធិើើកា�ជាមួ�ប្រកំមុអនកំចិតិស្ចាប្រសិ ិប្រគ្គ�ូរឿប្រងៀន និង�ុគ្គគលិកំជំិនួ�
ដ៏ឹអស្ចាា �យ។ �ើុំមិនដែមនជាជិនជាតិរឿដឹើមរឿ� Rhode Islander រឿនាំះរឿទី �ោុដែនិ Nathan 
Bishop និង PPSD ដែតងដែតរឿធិើើឱ្យយ�ើុំមានអា�មមណ៍្ឌថាវាជា�ទះសិប្រមា�់�ើុំ។ �ុគ្គគលិកំជារឿប្រចើន
ដែដឹល�ើុំបានរឿធិើើកា�ជាមួ� និង�និរឿធិើើកា�ជាមួ� មានកា�រឿ�ិជាើ ចិតិចំរឿ�ះអនាំគ្គត��ស់ិ
សិិសិស និងសិហគ្គមន៍��ស់ិរឿ�ើង។ រឿ�ើង ដែ�មទាំងំ មាន សិិសិស និយា�កា� សិនា រឿ�រឿពុល 
ប្រពឹុកំ រឿដឹើមីើ កំំណ្ឌត់ សំិរឿ�ង រឿនាំះ សិប្រមា�់ កុំមា�តូចៗ។  

ផ្តើត� អុ្នក្នុ �ឹង ពណ៌៍នាំ ព� ការ ផ្តើធា� ជា អុ្នក្នុ ចិតួសា�សួ សាលា ផ្តើរៀ�ព� មួ្មយ នៃ�ៃ ផ្តើ� មួ្មយ នៃ�ៃ ផ្តើ�យ 
រផ្តើប់ៀប់ �?

វា ពិុតជាសំិខាន់ប្របាកំដឹ�ស់ិ ។ មិតិ�មួកា�ងា���ស់ិ�ើុំ និង�ើុំរឿសិើច - រឿ�ើងចា�់រឿ�ិើមថ្ងៃ�ៃជា
មួ�នឹងដែ�នកា�មួ� �ោុដែនិជាញឹកំញា�់វា��ា�់រឿដា�រឿ�សងពុើរឿនះទាំងំប្រសិងុ! ថ្ងៃ�ៃលអ�ំ�ុត

��ស់ិ�ើុំគឺ្គរឿ�រឿពុលដែដឹល�ើុំដាក់ំរឿជិើងរឿ�រឿលើដឹើ រឿហើ��ើុំកំំពុុងរឿធិើើកា�ជាមួ�រឿកំមងៗ។ រឿនាំះ
អាចជាកា�ប្រ�ឹកំាឯកំជិន គំ្គ�អូាកំ�ីកិំ�យិាកំនងុថាន ក់ំរឿ�ៀន រឿធិើើកា�វា�តថ្ងៃមើ ដំឹរឿណ្ឌើ �កា�ប្រកំមុ ឬ
កា�សិនទនាំសិ្ចា�រឿ�ើងវិញិ។ �ើុំក៏ំបានកំំណ្ឌត់រឿពុលរឿវិលារឿ�ៀងរ៉ាំល់ថ្ងៃ�ៃកំនងុអំ�ុងរឿពុលអាហា�
ថ្ងៃ�ៃប្រតង់ រឿដឹើមីើដំឹរឿណ្ឌើ �កា�អាហា�ថ្ងៃ�ៃប្រតង់ដ៏ឹសិៃ�់ស្ចាៃ ត់��ស់ិ�ើុំសិប្រមា�់ប្រគ្គ�់ថាន ក់ំ។ វា ជា ដែ�នកំ 
មួ� ថ្ងៃន ថ្ងៃ�ៃ ដែដឹល សិិសិស មកំ រឿដឹើមីើ រឿគ្គច ពុើ ភាពុ អូូអ� ថ្ងៃន �នទ�់ អាហា� ថ្ងៃ�ៃប្រតង់។ �មើៗរឿនះ រឿ�ើងបាន
ទីទួីលកា��ល់ប្រពុមពុើ Go Fund Me សិប្រមា�់រឿហគមកំនងុអំ�ុងរឿពុលរឿនះ។ រឿ�ើងបានរឿ�
វាថា "គ្គណ្ឌៈកំមមកា�សិប្រមា�់សិិសិសដែដឹលធុិញប្រទាំន់" រឿហើ�កុំមា�មានកា��រំឿភិើ�ចិតិដែដឹល
មានរឿហគម�ុរ៉ាំណ្ឌទាំងំអស់ិរឿនះរឿដឹើមីើរឿធិើើអនិ�កំមមជាមួ�។ �ើុំក៏ំចំ��រឿពុលជារឿប្រចើនកំនងុ
កា�ពិុនិតយរឿមើលសិិសិស រឿដឹើមីើរឿលើកំទឹីកំចិតិពួុកំរឿគ្គរឿពុញមួ�ថ្ងៃ�ៃ រឿហើ�និយា�ជាមួ�ប្រគ្គូៗ
អំពុើកា�ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងថាន ក់ំរឿ�ៀន ដែ�នកា�គ្នាបំ្រទី និងគំ្គនិតទូីរឿ�សិប្រមា�់អនិ�កំមម។ 

ផ្តើត� អុ្នក្នុ ចង់ ឱយម្ម��សស បា� ដឹឹង អ្នា� ប់ផ្នែ�ែម្ម ផ្តើទៀត អំ្នព� ការងារផ្តើ�ះ? 

រឿ�ើងមានកា��ល់ដឹឹងកាន់ដែតរឿប្រចើនកំនងុលកំខណ្ឌៈជាសិងគមមួ�អំពុើកា�គ្នាបំ្រទីសុិ�ភាពុ
�ើូវិចិតិ និងតប្រមវូិកា�សិងគម-អា�មមណ៍្ឌនាំរឿពុល�ចាុ�ីននរឿនះ �ោុដែនិមិនមានសិកំមមភាពុ និង

កា��រឿប្រងៀនប្រគ្គ�់ប្រគ្នាន់អំពុើអើើដែដឹលរឿមើលរឿ�ដូឹចរឿនាំះរឿទី។ �ើុំចង់ឱ្យយ
មនុសិសកាន់ដែតរឿប្រចើនដឹឹងថា អនកំចិតិស្ចាប្រសិសិ្ចាលារឿ�ៀនអាចចា�់ថ្ងៃដឹ
គូ្គជាមួ�ឪពុុកំមិា� ប្រគ្គ�ូរឿប្រងៀន និងសិិសិស រឿដឹើមីើកំស្ចាងជំិនាំញ
ទាំងំរឿនាំះ។ ជំិងឺរ៉ាំតតាតពិុតជាបានរឿធិើើឱ្យយមនុសិសប្រគ្គ�់គ្នាន មានកា�
ប្រ�ឈម និងប្រគ្គ�់គ្នាន បាន�ើងកាត់វា ដូឹរឿចនះរឿហើ�រឿ�ើងកំំពុុង
រឿមើលរឿ�ើញសិិសិសកាន់ដែតរឿប្រចើនដែដឹលមានកា���់បា�មភ និង�ញ្ញាា

ទំីនាំក់ំទំីនង។ មាន�ុគ្គគលិកំដូឹច�ើុំ ដែដឹលប្រតវូិបាន�ណុិ្ឌះ��ិល និងរឿប្រតៀម�ើួនជារឿប្រសិចកំនងុ
កា��ិល់កា�គ្នាបំ្រទីទាំងំរឿនាំះតាម�រឿ�ៀ�សិកំមមជាមុន។ 

ផ្តើត� មា� ផ្តើពល់ ផ្តើវិលា� �ះះ ផ្នែដឹល់ អុ្នក្នុ អាច ផ្នែចក្នុរំផ្នែល់ក្នុ ផ្នែដឹល់ រំឭក្នុ អុ្នក្នុ ព� មូ្មល់ផ្តើហត� ផ្នែដឹល់ អុ្នក្នុ 
ផ្តើធា� ការងារ ផ្តើ�ះ? 

រឿពុលរឿវិលាទាំងំរឿនាំះមកំជាញឹកំញា�់! រឿពុល �ើះ វា ជា ស្ចាន ម ញញឹម ពុើ សិិសិស ដែដឹល មិន �ងាា ញ
ជា ញឹកំ ញា�់ ឬ ជា�កំយសួិសិិើ ពុើ សិិសិស ដែដឹល �ើុំ ចា ំរឿ�ម ះ រឿ�ទីើ �ំ�ុត រឿដា�ស្ចា��ើុំ និយា� 
សួិសិិើជា រឿ�ៀង រ៉ាំល់ ថ្ងៃ�ៃ។ កាលពុើរឿដឹើមឆ្នាំន រំឿនះ �ុគ្គគលិកំកិំចាកា�សិងគមរឿ�វិទិីាល័� Hope បាន
ទូី�ស័ិពុទមកំ�ើុំ រឿហើ�បាននិយា�ថា នាំងបានជួិ��ុវិជិនមាន ក់ំដែដឹល�ើុំមានរឿ� Nathan 
Bishop។ អំ�ុង រឿពុល រឿ�ៀន រឿ�អនុវិទិីាល័� គ្នាត់ ជួិ�ប្រ�ទីះភាពុតសូូិ យាោ ង ខាើ ងំ។ �ើុំ បាន រឿធិើើ 
កា� ជាមួ� គ្នាត់ ជា រឿ�ៀង រ៉ាំល់ ថ្ងៃ�ៃ ជា លកំខណ្ឌៈកា� គ្នាបំ្រទី ជា ប្រ�ចា។ំ រឿហើ��ុគ្គគលិកំសិងគមរឿនាំះបាន
និយា�មកំ�ើុំថា "គ្នាត់កំំពុុងរឿ�ៀនថាន ក់ំទីើ 10 រឿហើ�គ្នាត់ចង់ឱ្យយ�ើុំទូី�ស័ិពុទរឿ�អនកំ និងនិយា�
ថាអ�គុ្គណ្ឌ។ អនកំ បាន ជួិ� គ្នាត់ ឱ្យយ �ល់ ពុើ អា�មមណ៍្ឌ ��ស់ិ គ្នាត់ និងអាច ប្រគ្គ�់ប្រគ្គង វាបាន រឿហើ� 
គ្នាត់ បាន និយា� ថា ប្រ�សិិនរឿ�ើ វា មិនដែមន មកំពុើអនកំ គ្នាត់ នឹង មិនប្រ�រឿសិើ�ដូឹច ឥ�ូវិ រឿនះ" ។

"រឿ�ើងមិនអាចដែកំលមអ កំស្ចាង 
ឬ�ិល់��យិាកាសិគ្នាបំ្រទីបានរឿទី 
ប្រ�សិិនរឿ�ើរឿ�ើងមិនរឿធិើើវា�មួគ្នាន "។

សិិសិសស្ចាលារឿ�ៀន�ឋមសិិកំា Vartan Gregorian 
កាត់ដែ�ស�ូរឿ�កំនងុ�នទ�់ STEAM �មើ��ស់ិពួុកំរឿគ្គ។

សម្មភាពផ្តើ�កុ្នុ�ងសាលា ផ្តើរៀ�សាធារណ៍ៈ�ពវូិដិីឹ�  

ពិធ�ប់�ណ៍យរដូឹវិសះឹក្នុផ្តើ���ជ ះះ Nathanael Greene
សិិសិានុសិិសិស និង�ុគ្គគលិកំផ្តើ�អ្ន��វិទិាល័់យ Nathanael Greene បាន
�ងាា ញកំាច់រំ៉ាំ និងស្ចាម �តើស្ចាលារឿ�ៀន��ស់ិពួុកំរឿគ្គកំនងុពិុធិើ�ុណ្ឌយប្រ�មូល�លកាលពុើ
សិបិ្តាហ៍មុន! សិិសិសទីទួីលបានគំ្គនិតថ្ងៃចនប្រ�ឌិ្ឍតជាមួ�នឹងសិកំមមភាពុសិិ�ីកំមម�ុសិ
ៗគ្នាន  ដូឹចជាកា�ផ្លាត់��ូរឿ�ព  រឿហើ�មានអាហា� និងកា�កំមានិជារឿប្រចើន។ សូិមីើដែត
នាំ�កំស្ចាលា Dr. Sermons ក៏ំរឿ�ើងរំ៉ាំជាមួ�តប្រនើិ�ងដែដឹ�! វាមានសុិវិតែិភាពុកំនងុ
កា�និយា�ថាពិុធិើ�ុណ្ឌយប្រ�មូល�លគឺ្គជារឿជាគ្គជ័ិ�ដ៏ឹធំិមួ�!

 ការអ្នប់អ្នរសាទរសិសស

ការផ្នែ�ះងអំ្នណ៍រគំ�ណ៍ចំផ្តើ�ះនាំយក្នុសាលា
ផ្តើ� DelSesto
ដែ�តុលា គឺ្គជាដែ�ថ្ងៃនកា�ដែ�ើងអំណ្ឌ�គុ្គណ្ឌចំរឿ�ះនាំ�កំស្ចាលា រឿហើ�សិិសិសថាន ក់ំទីើ 6 
រឿ�អ្ន��វិទិាល័់យ DelSesto បាន�ងាា ញកា�ដែ�ើងអំណ្ឌ�គុ្គណ្ឌ��ស់ិពួុកំរឿគ្គរឿ�កាន់
នាំ�កំស្ចាលា Joe Copello ជាមួ�នឹងស្ចាន ថ្ងៃដឹសិិលីៈចប្រមះុពុណ៌្ឌ និងកំំណ្ឌត់ចំ�ំ
មួ�ចំនួន! នាំ�កំស្ចាលា Copello គឺ្គជានាំ�កំស្ចាលាដ៏ឹអស្ចាា �យមាន ក់ំកំនងុចំរឿ�ម
នាំ�កំស្ចាលាជារឿប្រចើនដែដឹលដឹឹកំនាំសំ្ចាលារឿ�ៀន��ស់ិរឿ�ើងរឿ�កំនងុមណ្ឌឌ ល រឿហើ�
សិិសិសរឿ� DelSesto សូិមដែ�ើងអំណ្ឌ�គុ្គណ្ឌចំរឿ�ះប្រគ្គ�់យាោ ងដែដឹលគ្នាត់បានរឿធិើើរឿដឹើមីើ
រឿធិើើឱ្យយស្ចាលារឿ�ៀនកាើ �ជាកំដែនើងដែដឹលមានសុិវិតែិភាពុ និង�កីំរ៉ាំ�កំនងុកា�សិិកំា។

សិិសិសដែដឹលមានរឿទីពុរឿកាសិលយ និងឧសិាហ៍ពុាយាម��ស់ិរឿ�ើងកំំពុុងរឿធិើើរឿ�ឿងដ៏ឹអស្ចាា �យជារឿ�ៀងរ៉ាំល់ថ្ងៃ�ៃ។ ទាំងំរឿនះគឺ្គជាឧទាំហ�ណ៍្ឌជាក់ំដែសិដងពុើ��ើ។

សបួ្តាហ៍សាម រត�ផ្តើ� Classical
សិិសិានុសិិសិស និង�ុគ្គគលិកំបាន�ងាា ញផ្តើមាទ�ភាពពណ៌៍សាា យ
ផ្តើ� Classical ��ស់ិពួុកំរឿគ្គសិប្រមា�់សិបិ្តាហ៍ស្ចាម �តើ! អនកំប្រគ្គ�់គ្នាន
បានមកំជំុិគ្នាន រឿ�រឿលើទីើលានបាល់ទាំត់រឿ�ចុងសិបិ្តាហ៍សិប្រមា�់កា�
ប្រ�មូល�ំុិគ្នាន រឿដឹើមីើគ្នាបំ្រទីប្រកំមុបាល់ទាំត់មុនរឿពុលកា�ប្រ�កួំត��ស់ិ
ពួុកំរឿគ្គ។ អស្ចាា �យ �ស់ិ សិប្រមា�់កា�បាន រឿ�ើញ មនុសិស ជា រឿប្រចើន 
�ងាា ញ ស្ចាម �តើ ស្ចាលារឿ�ៀន��ស់ិពួុកំរឿគ្គ! ជ័ិ�រឿយាពុណ៌្ឌស្ចាើ �! 

ទ�ទ�យឆ្នាំះ តនៃវិ�ប់ចាផំ្នែ�ផ្តើ� Young Woods
ទីសិសនាំទីើទុី�ឆ្នាំើ តថ្ងៃវិទាំងំរឿនះ! សិិសិានុសិិសិស 28 នាំក់ំរឿនះមកំពុ �ី
ប់ឋម្មសិក្នុា Young Woods ប្រតវូិបានរឿប្រជិើសិរឿ�សីិជាសិិសិសប្រ�ចាដំែ�សិប្រមា�់
ដែ�តុលា។ ពួុកំរឿគ្គទីទួីល�កំអាកំ�ីកិំ�យិាវិជិិើមាន និងគ្នាបំ្រទីដឹល់កា��កីំចរឿប្រមើន
ថ្ងៃនវិ�ីធិម៌រឿ�កំនងុស្ចាលាជារឿ�ៀងរ៉ាំល់ថ្ងៃ�ៃ។ ពួុកំរឿគ្គទាំងំអស់ិគ្នាន ប្រតវូិបាន�ិល់
អាហា�ថ្ងៃ�ៃប្រតង់ពិុរឿសិសិជា�ងាើ ន់! �និកា�ងា�ដ៏ឹអស្ចាា �យមួ�រឿនះ!

ការជួសជ�ល់វិទិាល័់យវិទិាល័់យ HOPE
កា�ផ្លាើ ស់ិ�ូិ�ដ៏ឹធំិកំំពុុងដំឹរឿណ្ឌើ �កា�ផ្តើ�វិទិាល័់យ Hope! ថាន ក់ំដឹឹកំនាំបំ្រកំសួិងអ�់� ំ
និង�ដឹាបានរឿធិើើសិននិសិើទីស្ចា�ព័ុត៌មានរឿ�វិទិីាល័�កាលពុើសិបិ្តាហ៍មុន រឿដឹើមីើ
និយា�អំពុើកា�ជួិសិជុិលអគ្នា�ទាំងំរឿនះ �មួទាំងំ�ើូវិចូលដែដឹលរឿទីើ�នឹង��ា�់�មើ 
និងកា�ជួិសិជុិលស្ចាលប្រ�ជំុិទាំងំប្រសិងុ។ ប្រពឹុទាំធ ចា�យ Alberic Acevido និង 
Evelyn Nimoh ក៏ំមានឱ្យកាសិនិយា�រឿ�កំនងុសិននិសិើទីស្ចា�ព័ុត៌មាន�ងដែដឹ� 
រឿដា�ពុនយល់ពុើ�រឿ�ៀ�ដែដឹលកា�ជួិសិជុិល និងកា�ដែកំលមអអគ្នា�សិិកំានឹងជួិ�ដឹល់
កា�អ�់��ំ�ស់ិពួុកំរឿគ្គ។ 

 ផ្តើ�ជ�ំវិញិម្មណ៍ឌ ល់

JEREMY PEÑA �ុះ WORLD SERIES MVP
សូិមអ�អ�ស្ចាទី�ដឹល់សិិសិស��ា�់កា�សិិកំារឿ�វិទិាល័់យ Classical ឆ្នាំន  ំ
2015 Jeremy Peña ថ្ងៃន Houston Astros ដែដឹលបានទីទួីល�ន�ងាើ ន់ 
World Series MVP �នាំទ �់ពុើដឹឹកំនាំបំ្រកំមុ��ស់ិគ្នាត់រឿ�កាន់រឿជិើងឯកំ! 
shortstop �មើពុើមុនប្រតវូិបាន�ិល់�ងាើ ន់ ALCS MVP ឆ្នាំន  ំ2022 មុន
កា�ប្រ�កួំត World Series។ គ្នាត់ក៏ំជាកំើឡាកំ��មើដំឹ�ូងរឿគ្គដែដឹលទីទួីលបាន 
American League Gold Glove។ រឿ�ើងមិនអាច�ង់ចារំឿមើលថាគ្នាត់រឿធិើើអើើ
រឿ��ដូឹវិកាលរឿប្រកា�!

គូំសសមាគ ល់់ផ្តើល់��ប់តិទិ�រប់ស់អុ្នក្នុ!

ប់�ាប់់ STEAM �ម� ផ្តើ� VARTAN GREGORIAN
សិិសិសរឿ�សាលាប់ឋម្មសិក្នុា Vartan Gregorian បានកាត់ដែ�ស�ូរឿ�រឿលើ�នទ�់ 
STEAM �មើរឿ�ស្ចាលា��ស់ិពួុកំរឿគ្គកាលពុើសិបិ្តាហ៍មុន។ STEAM គឺ្គជាវិធិិើស្ចាប្រសិិ
កំនងុកា�សិិកំសិាដែដឹលរឿប្រ�ើវិទិីាស្ចាប្រសិ ិ�រឿចាកំវិទិីា សិិលីៈ និងគ្គណិ្ឌតវិទិីា។ វាជួិ�
រឿ�ៀ�ចំសិិសិសឱ្យយចូលរឿ�ៀនថាន ក់ំឧតិមសិិកំានាំរឿពុលអនាំគ្គត រឿហើ�វាជាកា��ដែនែមដ៏ឹ
លអចំរឿ�ះវិធិិើស្ចាប្រសិសិិិកំាដែដឹលប្រតវូិបានរឿប្រ�ើ�ចួរឿហើ�រឿ�កំនងុមណ្ឌឌ ល។ សូិមអ�គុ្គណ្ឌ
ជាពិុរឿសិសិចំរឿ�ះសុងការ Angélica Infante Green, Christina Paxson 
�ប់ធា�សាក្នុល់វិទិាល័់យ Brown, សិហគ្គមន៍�ឋមសិិកំា Vartan និងអនកំ
រឿ�សងរឿទីៀតដែដឹលបានរឿធិើើឱ្យយគ្គរឿប្រមាងរឿនះអាចរឿ��ចួសិប្រមា�់សិិសិស��ស់ិរឿ�ើង។

360 �ិងពិព័រណ៍៍ម្មហាវិទិាល័់យ �ិងអាជ�ព JSEC
សិិសិានុសិិសិសមកំពុើសាលាផ្តើរៀ� 360 និង JSEC បានចូល�មួរឿ�កំនងុពិុព័ុ�ណ៍្ឌមហាវិទិីាល័� និងអាជិើពុ
�មួគ្នាន រឿ�សិបិ្តាហ៍រឿនះ។ មហាវិទិីាល័�តំ�ន់រឿ�សងៗបានមកំ�ងាា ញសិិសិសនូវិអើើដែដឹលស្ចាែ �័ន��ស់ិពួុកំរឿគ្គ
�ិល់ជូិន។ អាជិើពុ និងប្រកំមុហូុនរឿ�សងៗក៏ំប្រតវូិបាន�ងាា ញរឿ�កំនងុពិុព័ុ�ណ៍្ឌរឿនះ�ងដែដឹ� ដូឹចជា�ោូលើសិ�ដឹា 
Rhode Island ទូីកំអគ្គគិសិនើ និងរឿប្រចើនរឿទីៀត។ សិិសិសបានដែសិើង�ល់ពុើជិរឿប្រមើសិរឿ�សងៗជារឿប្រចើនដែដឹលមាន
សិប្រមា�់ពួុកំរឿគ្គ �នាំទ �់ពុើពួុកំរឿគ្គបាន��ា�់វិទិីាល័�។ អនាំគ្គតគឺ្គភិើឺស្ចាើ ង!

ព័ត៌មា� SODEXO

សូិមចុចតំណ្ឌភាើ �់រឿនះ រឿដឹើមីើចូល�មួជាមួ� ប្រកំមុកា�ងា�រឿសិវាកំមមអាហា�មាតា�ិតា PPSD  ��ស់ិរឿ�ើងរឿ�
ថ្ងៃ�ៃរឿនះ រឿដឹើមីើចូល�មួកិំចាប្រ�ជំុិប្រ�ចាបំ្រតើមាសិ និង�ិល់មតិដែកំលមអរឿលើអាហា�រឿ�ស្ចាលារឿ�ៀន!

ម្ម�ឺ��យសាលាផ្តើរៀ�ផ្នែ�វិចិិិកា

ការអា� RALLY ជាមួ្មយ MALCOLM MITCHELL
អុ្នក្នុផ្តើសុហាជាតិ New England ផ្នែដឹល់ចូល់�ិវិតួ�៍ អុ្នក្នុទទួល់ដ៏ឹអ្នសុារយ 
Malcolm Mitchell បានរឿ�ទីសិសនាំសាលាប់ឋម្មសិក្នុា George J. West 
និងបានដែចកំ�ដំែលកំជាមួ�សិិសិសអំពុើស្ចា�ៈសំិខាន់ និងអនុភាពុថ្ងៃនកា�អាន។ គ្នាត់
បានអានរឿសិៀវិរឿ���ស់ិកុំមា�ដែដឹលគ្នាត់សិ�រឿសិ�ជាមួ�សិិសិានុសិិសិស រឿហើ�សិិសិស
មាន ក់ំៗទីទួីលបានរឿសិៀវិរឿ�ចមើងដែដឹលមានហតែរឿលខាផ្លាទ ល់��ស់ិពួុកំរឿគ្គ! Malcolm 
Mitchell រឿ�ៀ�ចំកា�ជួិ�ជំុិគ្នាន អានរឿ�ទូីទាំងំប្រ�រឿទីសិ រឿដឹើមីើដែចកំ�ដំែលកំជាមួ�សិិសិស
អំពុើស្ចា�ៈសំិខាន់ថ្ងៃនកា�អាន។ សូិមដែ�ើងអំណ្ឌ�គុ្គណ្ឌយាោ ងប្រជាលរឿប្រ�ចំរឿ�ះ Rotary 
Club ��ស់ិប្រពុវូិដិីឹន ដែដឹលបាន�ិល់រឿសិៀវិរឿ�សិប្រមា�់សិិសិានុសិិសិស និង Malcolm 
Mitchell ដែដឹលបានមកំទីសិសនាំ George J. West!

��ំទប់រយិ៉ាប័់�ុសួ�ក្នុ�មារ�ម�រប់ស់ 
សួ�ក្នុ�មារ�ម�រមួ្មប់ញ្ចូុូល់ទាំងំអ្នស់ 

រប់ស់សាលាប់ឋម្មសិក្នុា!

បាោ សួាស�មាប់់អាហារផ្តើពល់លាៃ ច
ថ្ងៃ�ៃទីើ 11 ដែ�វិចិិិកា 

6:00 p.m.
Tri City Elks Lodge #14

1915 West Shore Road, Warwick, RI

ប្រកំមុប្រគ្គសួ្ចា� និង�ុគ្គគលិកំ PPSD ទាំងំអស់ិប្រតវូិបានអរឿ�ើើញឱ្យយ
ចូល�មួ!  

រឿដឹើមីើទិីញសំិ�ុប្រត សូិមចូលរឿ�កាន់៖  
https://www.eventbrite.com/e/fall-event- 

pasta-dinner-tickets-440994655887

រឿដឹើមីើគ្នាបំ្រទីរឿដា�ផ្លាទ ល់៖ 
https://unlimitedplay.org/.../carnevale-elementary.../

 c ទិវាអ្នត�តយ�ទធជ� 
(ឈ�់សិប្រមាកំ) 
ថ្ងៃ�ៃសុិប្រកំ ទីើ 11 ដែ�វិចិិិកា

 c ការផ្តើចញម្ម��ផ្តើមាោ ង 
ថ្ងៃ�ៃ ពុុធិ ទីើ 16 ដែ� វិចិិិកា

 c កិ្នុចុ�ប់ជ�ំគំណ៍ៈក្នុម្មមការសាលាផ្តើរៀ� 
នៃ�ៃ ព�ធ ទ� 16 ផ្នែ� វិចិិិកា 

 c ពិព័រណ៍៍ជផ្តើ�ម្ម�សសាលាផ្តើរៀ� 
ថ្ងៃ�ៃប្រពុហសិីត៍ ទីើ 17 ដែ�វិចិិិកា

 c ពិធ�ប់�ណ៍យផ្នែ�ះងអំ្នណ៍រគំ�ណ៍ 
(ឈ�់សិប្រមាកំ) 
ថ្ងៃ�ៃទីើ 23 ដឹល់ 25 ដែ�វិចិិិកា
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