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ការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង-ជែ�បេ�តិកួភណ្ឌឌ និិយាយ
ភាសាបេ�ស្ប៉ាា�ញ�ញ្ចច�់បេ�ថ្ងៃ�ៃទីី 15 ជែ�តុលា
ប្រគ្នាន់ដែតជាកា��លឹំកំដ៏ឹសុិភាពុរា�ស្ចា�មួ�ថា ថ្ងៃ�ៃទីើ 15 ដែ�តុលា គឺ្គជាថ្ងៃ�ៃ�ញ្ចា�់ថ្ងៃនដែ�រឿ�តិកំភណ្ឌឌ
និយា�ភាស្ចារឿអសិា�ញ។ រឿ�ដែតមានរឿពុលរឿវិលារឿដឹើមីើទីទួីល�កំកា�ដាក់ំពាកំយសិិសិស��ស់ិអនកំ។ សូិម
ពិុនិតយរឿមើលកា��ញ្ចូូនពុើ Jacqueline Bartlett, ជាប្រគ្គ�ូរឿប្រងៀន PPSD និងជាអនកំដឹឹកំនាំគំ្គរឿប្រមាង
រឿលើគ្គរឿប្រមាងរឿនះ។ សិិសិសចំនួន 32 នាំក់ំ មកំពុើសាលាបេរៀនិពីីរភាសា Leviton និងវិិទីាសាា និសិ្ប៉ាកួា 
A-Venture បានសិហកា�គ្នាន រឿដឹើមីើ�រឿងើើត�ដាប្រ�ចាំឆំ្នាំន អំ�អ�ដែ�រឿ�តិកំខភណ្ឌឌ ជាតិនិយា�ភាស្ចា
រឿអសិា�ញ។ �ដារឿនះនឹងប្រតវូិបាន�ង្ហាា ញជារឿ�ៀងរាល់ឆ្នាំន សំិប្រមា�់កា�ប្របា�ពុធពិុធិើរឿ� Leviton។ សូិម
អ�អ�ស្ចាទី�ដឹល់  Ms. Bartlett និងសិិសិសទាំងំ 32 នាំក់ំ ដែដឹលបាននាំឱំ្យយគ្គរឿប្រមាងរឿនះទីទួីលបានដែ�ែផ្កាើ
ដ៏ឹអស្ចាា �យ។ រឿ�សិល់ដែត�ើថ្ងៃ�ៃរឿទីៀត�ុុរឿ�ះ ះ រឿដឹើមីើទីទួីល�កំកា�ដាក់ំពាកំយទាំងំរឿនាំះ! រឿ�ើើអុើដែមលរឿ�កាន់ 
Nkoli.onye@ppsd.org ។ រឿ�កំនងុ�នាំា ត់ប្រ�ធាន�ទីសូិមសិ�រឿសិ�៖ Unidos. រឿ�ះនាំគំ្នាន ទីទួីល�កំវា! 

�ុរស្ប៉ាជែស្ប៉ាែកួបេ�ៅ ពាក់ួអាវិធំំស្ប៉ា 
កិួច្ចចប្រ��ំុកំួពូីលយុវិ�និ
កិួច្ចចប្រ��ំុកំួពូីលយុវិ�និ�ុរស្ប៉ាជែស្ប៉ាែកួបេ�ៅ ពាក់ួអាវិធំំស្ប៉ា នឹង
រឿធិើើរឿ�ើងរឿ�ថ្ងៃ�ៃទីើ 29 ដែ�តុលា ឆ្នាំន  ំ2022 រឿ�ស្ចាលារឿ�ៀនរឿវិជូ្ជស្ចាប្រសិ ិ
Warren Alpert រឿ�ស្ចាកំលវិទិីាល័� Brown។ ព័ុត៌មាន�ដែនែម
អាច�កំបានរឿ�ទីើរឿនះ។ 

ការបេ�រពីស្ប៉ានិិិសិ្ប៉ាទីភាពីជា�ិកួដឹឹកួនាំំ
ស្ប៉ាមធំម៌សិ្ប៉ាស្ប៉ាស 
ការបេ�រពីស្ប៉ានិិិសី្ប៉ាទី (�បេងើីនិការរំពឹីងទុីកួស្ប៉ាប្រ��់ទីស្ប៉ាសនិៈ
សិ្ប៉ាស្ប៉ាស, �ទីពិីបេសាធំន៍ិ, មនិសិ្ប៉ាការ និិងទំីបេនិៀមទី�ា �់) នឹង
ប្រ�ប្រពឹុតិរឿ�រឿ�សិ�ា គ្នា� Marriott ដែដឹលមានទីើ�ងំរឿ� Orms 
St. រឿ� Providence ចាំ�់ពុើរឿមុាង 8:30 ប្រពឹុកំ ដឹល់រឿមុាង 2:30 
�រឿសិៀល ថ្ងៃ�ៃទីើ 16 ដែ�វិចិិិកា។ សុិនា�កំថា និងអនកំសិប្រម�សិប្រមលួថ្ងៃន
វិគ្គគរឿនះសិប្រមា�់អនកំដឹឹកំនាំសិំិសិសថាន ក់ំអនុវិទិីាល័� និងវិទិីាល័�
ចំនួន 60 នាំក់ំ គឺ្គ Mr William Winfield ដែដឹលជាវាគ្គមិន
អាជ្ជើពុដែដឹលមានប្រ�ជាប្រ�ិ�ភាពុ�ំ�ុតសិប្រមា�់កា��ំ�ុសិគំ្គនិត និងរឿធិើើឱ្យយសិិសិានុសិិសិស និងអនកំអ�់�ំ
រឿ�អារឿម�កិំមានភាពុសិកំមម។ តមាែ ភាពុ ភាពុរឿស្ចាម ះប្រតង់ និង�ំណ្ឌងប្របាថាន ដ៏ឹរឿស្ចាម ះសិម័ប្រគ្គ��ស់ិគ្នាត់កំនងុ
កា�ជំ្ជ�ញុមនុសិសឱ្យយសិរឿប្រមចបាននូវិភាពុអស្ចាា �យ គឺ្គជាអើើដែដឹលរឿធិើើឱ្យយ William មានភាពុ�ុសិដាច់ពុើរឿគ្គ។ 
Mr. Winfield មានរឿដឹើមកំំរឿណ្ឌើ តមកំពុើ Rhode Island។

បេពីលរបេស្ប៉ាៀល ដឹឹកួនាំ ំនិិងបេរៀនិជាមួយ 
DR. GHOLDY MUHAMMAD

រឿ�ថ្ងៃ�ៃទីើ 30 ដែ�វិចិិិកា ឆ្នាំន  ំ2022 Dr. Gholdy Muhammad ដែដឹលជាអនកំអ�់� ំ
និងជាអនកំនិពុនធថ្ងៃន Cultivating Genius ៖ ប្រកំ��ណ្ឌឌ សិមធិម៌សិប្រមា�់អកំខ�កំមម
ដែដឹលរឿ�ែើ�ត��មវិ�ីធិម៌ និងប្រ�វិតិិស្ចាប្រសិ ិនឹងជួ្ជ�សិប្រមលួដឹល់វិគ្គគកា�ង្ហា�និមមិត
សិប្រមា�់ប្រគ្គ�ូរឿប្រងៀន និងអនកំអ�់� ំPPSD ដែដឹលចាំ�់អា�មមណ៍្ឌរឿ�សងរឿទីៀត។ រឿ�អើ
មួ�ចំនួននឹងប្រតវូិបាន�ប្រមងុទុីកំសិប្រមា�់សិមាជិ្ជកំថ្ងៃនសិហគ្គមន៍ និងមា��ិ�។ 
រឿនះនឹងជាកា�ប្រ�ជំុ្ជមួ�កំនងុចំរឿ�មពុើ�។ រឿលើកំទីើពុើ�នឹងរឿ�ចុងដែ�ឧសិភាឆ្នាំន  ំ
2023 ។ Dr. Gholdy Muhammad �ិល់នូវិវិធិិើស្ចាប្រសិរិឿ�ែើ�ត�ដែដឹលមាន
លកំខណ្ឌៈពិុរឿសិសិប្រសិ��មវិ�ីធិម៌ និងប្រ�វិតិិស្ចាប្រសិកិំនងុកា��ណុិ្ឌះរឿទីពុរឿកាសិលយ 

និងរឿសិចកិំើអំណ្ឌ�កំនងុកា�អ�់�។ំ វិធិិើស្ចាប្រសិរិឿនះគឺ្គមានស្ចា�ៈសំិខាន់សិប្រមា�់កា�ពុរឿនែ�នកា��កីំចរឿប្រមើន��ស់ិ
សិិសិានុសិិសិសទាំងំអស់ិ និងជាពិុរឿសិសិ�ុវិជ្ជនដែដឹលមានពុណ៌្ឌសិមី�ុ ដែដឹលទីទួីលបានសិង់ិដា�កា�សិិកំា 
រឿគ្នាលនរឿយាបា� និងកា�អនុវិតិ��ស់ិស្ចាលារឿ�ៀនមិនប្រគ្គ�់ប្រគ្នាន់។ នាំងនឹងរឿធិើើ�ទី�ង្ហាា ញអំពុើប្រកំ��ណ្ឌឌ
សិមធិម៌��ស់ិនាំង ដែដឹលបានរឿ�ថា HILL Model រឿដឹើមីើជួ្ជ�អនកំអ�់�អំភិវិឌ្ឍឍប្រ�វិតិិ អតិសិញ្ញាា ណ្ឌ 
អកំខ�កំមម និងរឿសិ�ភីាពុ��ស់ិសិិសិស។ កា�ចុះរឿ�ម ះនឹងរឿ�ើកំរឿ�ចុងដែ�តុលា។

 វាជាដំំណឹឹងដ៏ំល្អអ៖ PPSD នៅ�កុ្នុ�ងសារពត៌៌មាន
• បាត់�ង់រឿ�កំនងុកា��កំដែប្រ�៖ អនកំអ�់�ដឹំឹងពុើ�ទីពិុរឿស្ចាធិន៍ប្រ�ឈម��ស់ិអនកំរឿ�ៀនពុហុភាស្ចា  

WJAR ថ្ងៃ�ៃទីើ 13 ដែ�តុលា ឆ្នាំន  ំ2022  

• វិទិីាល័� Mt. Pleasant រឿ�ើកំកំដែនែង�ិល់អាហា�
WJAR ថ្ងៃ�ៃទីើ 6 ដែ�តុលា ឆ្នាំន  ំ2022

• ថាន ក់ំ ដឹឹកំនាំ ំប្រពុវូិដិីឹន រឿ�ើកំ�ង្ហាា ញ កំដែនែង�ិល់ អាហា� �មើ រឿ� វិទិីាល័� Mount Pleasantl

ABC6 ថ្ងៃ�ៃទីើ 29 ដែ�កំញ្ញាា  ឆ្នាំន  ំ2022 

• 77 ប្រតវូិបានរឿប្រជ្ជើសិរឿ�សីិចូល�រឿប្រមើកា�រឿ�ពិុព័ុ�ណ៍្ឌកា�ង្ហា���ស់ិស្ចាលារឿ�ៀនស្ចាធា�ណ្ឌៈប្រពុវូិដិីឹន
WPRI ថ្ងៃ�ៃទីើ 27 កំញ្ញាា  ឆ្នាំន  ំ2022

Dr. Javier Montañez, ជា�ុគ្គគលសំិខាន់, ជាអគ្គគនាំ�កំ ប្រពុមជាមួ�ប្រគ្គ�ូរឿប្រងៀន
ចូលនិវិតិន៍នាំនាំ កំនងុអំ�ុងរឿពុលប្រពឹុតិិកា�ណ៍្ឌថ្ងៃ�ែងអំណ្ឌ�គុ្គណ្ឌប្រគ្គ�ូរឿប្រងៀនរឿ�ថ្ងៃ�ៃទីើ 

 
12 ដែ�តុលា រឿ� Roger Williams Park ។

ការភ្ជាា ប់់ ទំំនាក់្នុទំំនង

សូូមសាា គមន៍ សិូសូសរប់ស់ូនៅ�ើង ប់�គគលិ្អក្នុរប់ស់ូនៅ�ើង ព័ត៌៌មាន

 ទំសូសនៈអគគនា�ក្នុ
ថ្ងៃ�ៃទំើ 14 ខែ�ត៌�លា ឆុ្នាំ ំ2022

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

សិបិ្តាហ៍រឿនះ �ើុំមានកិំតិិ�សិដែដឹលជាដែ�នកំមួ�ថ្ងៃនកា�ប្របា�ពុធពិុធិើសិប្រមា�់ជ្ជនចូលនិវិតិន៍ PPSD �មើៗរឿនះ។ ពួុកំគ្នាត់
គឺ្គជាអនកំអ�់�ដំែដឹលបាន�រឿប្រមើសិិសិស��ស់ិរឿ�ើង និងមណ្ឌឌ ល��ស់ិរឿ�ើងអស់ិជារឿប្រចើនទីសិវិតស� ៍រឿហើ�បានផ្កាែ ស់ិ�ូិ�ជ្ជើវិតិ
រា�់�� ឬរា�់ពាន់នាំក់ំឱ្យយកាន់ដែតប្រ�រឿសិើ�រឿ�ើងកំនងុអំ�ុងរឿពុល�រឿប្រមើ��ស់ិពួុកំគ្នាត់។ វា ជា កា� �លឹំកំ ដ៏ឹ មាន អនុភាពុ
មួ� អំពុើ មូលរឿហតុ ដែដឹល រឿ�ើង រឿធិើើ អើើ ដែដឹល រឿ�ើង រឿធិើើ កំនងុ វិស័ិិ� អ�់� ំរឿហើ� ឥទីធិពុល កា�ង្ហា� ��ស់ិ រឿ�ើង អាច មាន។ 

វាក៏ំជាកា��លឹំកំមួ��ងដែដឹ�អំពុើមូលរឿហតុដែដឹលកា�ង្ហា���ស់ិរឿ�ើងកំនងុកា�រឿធិើើឱ្យយស្ចាលារឿ�ៀនស្ចាធា�ណ្ឌៈប្រពុវូិដិីឹនកាន់ដែត
មានស្ចា�ៈសំិខាន់ខាែ ងំ។ កា�ដែកំលមអ ដែដឹល រឿ�ើង កំំពុុង រឿធិើើ រឿ� ថ្ងៃ�ៃ រឿនះ នឹង មិន ប្រគ្នាន់ ដែត ជួ្ជ� សិិសិស កំនងុ ឆ្នាំន  ំរឿនះ ឬ ឆ្នាំន  ំរឿប្រកា� 
រឿនាំះ រឿទី។ កា�ដែកំលមអដូឹចជាអគ្នា�ទំីរឿនើ� និងកំមមវិធិិើ�មើដែដឹលរឿ�ើកំ�ែូវិអាជ្ជើពុជារឿប្រចើននឹងជួ្ជ�ប្រគ្គ�ូរឿប្រងៀន��ស់ិរឿ�ើង
�រឿងើើតឥទីធិពុលវិជូិ្ជមានដឹល់សិិសិសសិប្រមា�់ជំ្ជនាំន់រឿប្រកា��និរឿទីៀត។ រឿនាំះរឿហើ�ជាមូលរឿហតុដែដឹល�ើុំមានរឿមាទីនភាពុ
យុាងខាែ ងំចំរឿពាះកា��ិត�ំប្រ�ឹងដែប្រ�ងដែដឹលប្រកំមុ��ស់ិរឿ�ើងកំំពុុងរឿធិើើជារឿ�ៀងរាល់ថ្ងៃ�ៃរឿដឹើមីើរឿធិើើឱ្យយដែ�នកា�សិកំមមភាពុរឿធិើើឱ្យយ
ប្រ�រឿសិើ�រឿ�ើង��ស់ិសិហគ្គមន៍��ស់ិរឿ�ើងកាែ �ជាកា�ពិុត។

ដូឹរឿចនះសូិម ជូ្ជនចំរឿពាះអនកំអ�់�ទំាំងំអស់ិ ដែដឹលរឿ�ើងនឹងប្របា�ពុធពិុធិើសិប្រមា�់ពួុកំគ្នាត់រឿ�សិបិ្តាហ៍រឿនះ - សូិមដែ�ែងអ�គុ្គណ្ឌរឿចញពុើចិតិ��ស់ិ�ើុំសិប្រមា�់ឆ្នាំន សិំិកំាកំនែងមកំថ្ងៃនកា��រឿប្រមើកា�ង្ហា���ស់ិ
ពួុកំគ្នាត់ចំរឿពាះសិិសិានុសិិសិស��ស់ិរឿ�ើង។ �ើុំសិនានឹងអនកំថា រឿ�ើងនឹង�និកា�កំស្ចាងស្ចាលារឿ�ៀនប្រពុវូិដិីឹនរឿ�ើងវិញិជាមួ�នឹងថាមពុល និងកា�លះ�ង់ដូឹចគ្នាន នឹងអនកំដែដឹលបាននាំចូំលមកំ
កំនងុស្ចាលារឿ�ៀន��ស់ិអនកំជារឿ�ៀងរាល់ថ្ងៃ�ៃ។

ការប់ញ្ចចប់់នៅមាោ ងសិូក្នុាម�នកំ្នុណឹត់៌ 10/19
រឿនះ ជាស្ចា�  �លឹំកំ �សួិរា� មួ� ដែដឹល ស្ចាលា រឿ�ៀនទាំងំអស់ិ នឹង មាន កា�  រឿចញ មុន ពុើ� រឿមុាង ប្រ�ចាំ ំ
ដែ� �នាំា �់ ��ស់ិពួុកំរឿគ្គរឿ� ថ្ងៃ�ៃ ពុុធិ ទីើ 19 ដែ� តុលា សិប្រមា�់កា�អភិវិឌ្ឍឍ វិជូិាជ្ជើវិៈ ប្រគ្គ�ូរឿប្រងៀន។ 
ប្រកំមុប្រគ្គសួ្ចា�អនុវិទិីាល័�គួ្គ�កំត់សិមាគ ល់ថា រឿនះគឺ្គ�ុសិពុើរឿមុាងរឿចញថ្ងៃ�ៃពុុធិប្រ�ចាំសំិប្រមា�់
សិិសិសស្ចាលាមធិយមសិិកំា។ អនុវិទិីាល័�នឹងប្រតវូិរឿចញរឿ�រឿមុាង 12:40 �រឿសិៀល រឿ�ថ្ងៃ�ៃទីើ 
19 ដែ�តុលា រឿដឹើមីើអនុញ្ញាា តឱ្យយ���និប្រកំងុ�ត់ទាំន់រឿពុលសិប្រមា�់ស្ចាលារឿ�ៀនរឿ�សងរឿទីៀតដែដឹល
ប្រតវូិបានរឿចញមុនរឿ�ថ្ងៃ�ៃរឿនាំះ។ ប្រកំមុប្រគ្គសួ្ចា�ក៏ំគួ្គ�ចងចាំ�ំងដែដឹ�រឿដឹើមីើពិុនិតយរឿមើលកាលវិភិាគ្គ
ពុើ�ដឹងរឿ�មជ្ជឈមណ្ឌឌ លកំមានិកំនងុមូលដាា ន រឿដា�ស្ចា�មួ�ចំនួនប្រ�ដែហលជាមិនទាំន់រឿ�ើកំ
�ហតូដឹល់រឿមុាង 3 �រឿសិៀល រឿដា�ស្ចា�ដែតកា�រឿ�ៀ�ចំ�ុគ្គគលិកំ។

រាប្រតើចរឿង្ហាើ ម CTE
ការិយាល័យអា�ីពី និិង��់រំ
�បេច្ចចកួបេទីស្ប៉ា��ស់ិ PPSD នឹងរឿ�ៀ�ចំ
កំមមវិធិិើរាប្រតីច្ចបេ�ើ មឧស្ប៉ាាហកួមៅ រឿ�
ថ្ងៃ�ៃប្រពុហសិីតិ�ពុើ�កំនងុដែ�តុលា និងថ្ងៃ�ៃ
ប្រពុហសិីត�មួ�កំនងុដែ�វិចិិិកា។ រាប្រតើ
ចរឿង្ហាើ មទាំងំរឿនះនឹង�រឿងើើនឱ្យកាសិសិប្រមា�់
សិិសិសថាន ក់ំទីើ 8 កំនងុវិស័ិិ�អាទិីភាពុ
ចំនួន�ួន ដែដឹលប្រតវូិបានកំំណ្ឌត់ថាទីទួីល
បានប្របាក់ំឈនលួ�ពស់ិ/កា��កីំចរឿប្រមើន
�ពស់ិ។ ពួុកំវា�មួមានដូឹចជា�រឿចាកំវិទិីា
ព័ុត៌មាន សំិណ្ឌង់ កា�ដែ�ទាំសុំិ�ភាពុ 
និងវិទិីាស្ចាប្រសិជិ្ជើវិរឿវិជូ្ជស្ចាប្រសិ។ិ រឿដឹើមីើ
ដែសិើង�ល់�ដែនែមអំពុើកំមមវិធិិើ CTE និង
រឿដឹើមីើរឿមើល�រាងរឿពុលរឿវិលាកំមមវិធិិើរាប្រតើ
ចរឿង្ហាើ មឧសិាហកំមម សូិមចុចរឿលើតំណ្ឌភូា�់ខាងរឿប្រកាម។  
https://www.providenceschools.org/octe

គីើនិក្នុជំំងឺគ្រុគនុផ្តាា សា� PPSD
ស្ចាលារឿ�ៀនស្ចាធា�ណ្ឌៈប្រពុវូិដិីឹននឹងរឿ�ៀ�ចំកួមៅវិិធីំចាក់ួថិ្នាំ�ំមៃ� ប្រ�នុិផ្តាា សាយបេ�យ
ឥត�ិតថ្ងៃ�ាជារឿប្រចើនរឿ�កំនងុសិបិ្តាហ៍ខាងមុ�រឿនះ។ សូិមចំ�ថំាកា�ចុះរឿ�ម ះ�មអនឡា
ញរឿ�រឿលើ schoolflu.com គឺ្គប្រតវូិបានទាំមទាំ�រឿដឹើមីើធានាំកា��ត់ជួ្ជ�។ កា�មកំផ្កាា ល់នឹង
ប្រតវូិបានអនុញ្ញាា តរឿដា�ដែ�អកំរឿលើធិនធានដែដឹលមាន។ ខាងរឿប្រកាមរឿនះគឺ្គជាកាលវិភិាគ្គថ្ងៃនគ្គែើនិកំ
សិប្រមា�់រឿពុលខាងមុ�រឿនះ។ គ្គែើនិកំទាំងំអស់ិនឹងមានរឿ�កំនងុអាហា�ដាា ន��ស់ិស្ចាលារឿ�ៀន។

Juanita Sanchez Complex

182 Thurbers Avenue, Providence

ថ្ងៃ�ៃ��ា រ ទីី 10/18/22 បេវិលាបេ�ោ ង 4:00 របេស្ប៉ាៀល ដឹល់បេ�ោ ង 7:00 យ�់

អនុវិទិីាល័� DelSesto

152 Springfield Street, Providence

ថ្ងៃ�ៃ��ា រ ទីី 10/25/22 បេវិលាបេ�ោ ង 4:00 របេស្ប៉ាៀល ដឹល់បេ�ោ ង 7:00 យ�់

អនុវិទិីាល័� Nathanael Greene

721 Chalkstone Avenue, Providence

ថ្ងៃ�ៃពុីធំ, 11/2/22 បេវិលាបេ�ោ ង 4:00 របេស្ប៉ាៀល ដឹល់បេ�ោ ង 7:00 យ�់

ស្ចា��លឹំកំ RIPTA
ប្រកំមុប្រគ្គសួ្ចា�វិទិីាល័� ស្ចា��លឹំកំដែដឹលអនកំអាចដែសិើង�កំព័ុត៌មានលមអិតសិិើពុើកា��ខំាន
រឿសិវាកំមម�មួ�ចំរឿពាះផ្លូាូវិឡានិប្រកួងុរ�ស់្ប៉ាអាជាា ធំរដឹឹកួ�ញូូ្ចនិសាធារណ្ឌៈ Rhode 
Island (RIPTA) �ម��ៈ៖ https://www.ripta.com/alerts/ ។

សិិសិសក៏ំអាចរឿសិនើសំុិកាត WAVE ពុើ RIPTA រឿដា��ំរឿពុញទីប្រមង់ដែដឹលមានទីើ�ងំរឿ�ទីើរឿនះ។ 
ប្រ�សិិនរឿ�ើអនកំបាន�ំរឿពុញទីប្រមង់រឿនះ�ចួរឿហើ� អនកំមិនចាំបំាច់�ំរឿពុញវាមិងរឿទីៀតរឿទី។

ចាំ�់អា�មមណ៍្ឌកំនងុកា�ដែសិើង�ល់ពុើ�រឿ�ៀ��កុំ�កំប្រ�ព័ុនធដឹឹកំជ្ជញ្ចូនូស្ចាធា�ណ្ឌៈដ៏ឹទូីលំទូីលា�
��ស់ិ Rhode Island? សូិមពិុនិតយរឿមើលរឿគ្នាលកា�ណ៍្ឌដែណ្ឌនាំអំំពុើ�រឿ�ៀ�ជិ្ជះ��ស់ិ RIPTA 
ដែដឹលមានជាភាស្ចាអង់រឿគ្គែសិ និងរឿអសិា�ញ។ ប្រតវូិកា�ជំ្ជនួ�កំនងុកា�រឿ�ៀ�ចំដែ�នកា�រឿធិើើដំឹរឿណ្ឌើ �
��ស់ិអនកំ? សូិមរឿ�ទូី�សិពុារឿ�រឿល� 784-9500 x2012 ឬចូលរឿ�កាន់ RIPTA.com 
រឿដឹើមីើរឿប្រ�ើប្របាស់ិ Trip Planner ��ស់ិរឿ�ើង – វាជាមរឿធិាបា�ង្ហា�ប្រសិលួសិប្រមា�់អនកំជិ្ជះ
កំនងុកា�រឿ�ៀ�ចំដែ�នកា�រឿធិើើដំឹរឿណ្ឌើ ���ស់ិពួុកំរឿគ្គ និងទីទួីលបានព័ុត៌មានអំពុើកាលវិភិាគ្គ។ 

ការនៅ�ាើប់ច្ចុច�ប់បនុភ្ជាពរប់ស់ូមណឹឌ ល្អ

  ការនៅល្អើក្នុ�ក្នុមក្នុប់ង្ហាា ញ
រប់ស់ូប់�គគលិ្អក្នុ

Alice Briney-Rockswold
គ្រូ�ូបងឹ្វឹ�កផ្នែ�ែកអកសរសាគ្រូ�ត

មានទីើ�ងំរឿ�៖ សាលាបឋម�ិកាCarlLauro

បានចូល�មួជាមួ� PPSD រឿ�កំនងុ៖ 2015

ស្គាា ល់់អ្ននកធ្វើ�ើ�ការដែ�ល់អ្នស្គាា រយ
ជាមួួយសិិសិសរបស់ិធ្វើយ�ងជាធ្វើរៀងរាល់់ថ្ងៃ�ៃ!

នៅត៌ើអុក្នុនឹងពិពណ៌ឹនាការង្ហាររប់ស់ូអុក្នុនៅ�អុក្នុខែដំល្អមិនបាននៅ�ាើការកុ្នុ�ងការអប់់រំ
យ៉ាោ ងដូំច្ចុនៅមាច្ចុ? 

កា�ង្ហា���ស់ិរឿ�ើងគឺ្គ�ិល់កា�អ�់�ដ៏ំឹលអឥតរឿខាា ះដែដឹលសិិសិស��ស់ិរឿ�ើងប្រតវូិកា� និង
សិមនឹងទីទួីលបាន។ រឿ�ើង �ង្ហាា ញ ជា រឿ�ៀង រាល់ ថ្ងៃ�ៃ រឿដា� មាន ជំ្ជរឿនឿ ឥត ង្ហាកំរឿ� រឿលើ អើើ 
ដែដឹល ពួុកំរឿគ្គ អាច សិរឿប្រមច បាន រឿហើ� ប្របា�់ ពួុកំរឿគ្គ ថា ពួុកំរឿគ្គទីទួីលបានកិំើ ប្រសិឡាញ់ 
និង កា�គ្នាបំ្រទី សិប្រមា�់ពួុកំរឿគ្គ។

សិូសូស នៅ� ក្នុគ្រុមិត៌ ប់ឋមសិូក្នុា មាន ការរកី្នុច្ចុនៅគ្រុមើននៅគ្រុច្ចុើន ជានៅរៀងរាល់្អ ឆុ្នាំ។ំ នៅត៌ើអាើជា
គ្រុពឹត៌ាការណ៍ឹ ឬសូមិទំធផល្អដ៏ំ�ំបំ់ផ�ត៌ខែដំល្អអុក្នុនៅ�ើញសិូសូសសូនៅគ្រុមច្ចុបាន?

រឿ�ើងរឿ�ើញកា��កីំចរឿប្រមើនរឿ�រឿពុលដែដឹលលកំខ�ណ្ឌឌ
ប្រតឹមប្រតវូិសិប្រមា�់កា�សិិកំា។  កំនងុនាំមជាប្រគ្គ�ូងើឹកំ
ដែ�នកំអកំស�ស្ចាប្រសិ ិកា�ង្ហា���ស់ិ�ើុំគឺ្គជួ្ជ�ប្រគ្គ�ូរឿប្រងៀន
កំំណ្ឌត់លកំខ�ណ្ឌឌ ទាំងំរឿនាំះរឿ�កំនងុថាន ក់ំរឿ�ៀន
��ស់ិពួុកំរឿគ្គ។ សិិសិស��ស់ិរឿ�ើងកំំពុុង�នដឹល់
ចំណុ្ឌចសំិខាន់ជារឿ�ៀងរាល់ថ្ងៃ�ៃ មាន�ែះធំិ និង�ែះ
តូច។ ពួុកំរឿគ្គទាំងំអស់ិប្រតវូិដែតទីទួីលបានកា�អ�អ�ស្ចាទី�រឿ�រឿពុលរឿ�ើងជំ្ជ�ញុពួុកំរឿគ្គ
រឿឆ្នាំព ះរឿ��កំកា�សិរឿប្រមចបាននូវិសិកិានុពុលរឿពុញរឿលញ��ស់ិពួុកំរឿគ្គ។

នៅត៌ើ អុក្នុ ច្ចុង់ ឱ្យយមន�សូស ជានៅគ្រុច្ចុើន ដឹំង អាើ �ី� អំពើ ការ នៅ�ាើ ជា គ្រុគបូ់នៅគ្រុងៀន?

កា�ង្ហា�រឿនះមិនដែមប្រគ្នាន់ដែតរឿធិើើឱ្យយពិុនាុកា�រឿធិើើរឿតសិបិ្រ�រឿសិើ�រឿ�ើង�ុុរឿ�ះ ះរឿទី។ វាគឺ្គអំពុើ
កា�រឿធិើើឱ្យយលទីធ�លជ្ជើវិតិ��ស់ិសិិសិសកាន់ដែតប្រ�រឿសិើ�រឿ�ើង។ សិកាដ នុពុលប្រតវូិបាន

ដែចកំចាំ�រឿសិមើភាពុសិប្រមា�់សិិសិស Rhode Island ទាំងំអស់ិ �ុុដែនិរឿ�ើងរឿ�ដែត
រឿមើលរឿ�ើញគ្គមាែ តថ្ងៃនសិមិទីធ�ល��ស់ិពួុកំរឿគ្គ។ ជាមួ�នឹងកា��ពឹំុងទុីកំ�ពស់ិ និងកា�
គ្នាបំ្រទីប្រតឹមប្រតវូិ ប្រគ្គ�ូរឿប្រងៀនអាចផ្កាែ ស់ិ�ូិ�គ្គនែងថ្ងៃនជ្ជើវិតិ��ស់ិសិិសិស��ស់ិពួុកំរឿគ្គ។ រឿតើវា
ពិុបាកំរឿទី? ប្របាកំដឹ�ស់ិ។ ប្រ�សិិនរឿ�ើវាង្ហា�ប្រសិលួ អនកំ�ក៏ំអាចរឿធិើើវាបានដែដឹ� 
�ុុដែនិវាជាវិជូិាជ្ជើវិៈដ៏ឹមានតថ្ងៃមែ�ំ�ុតដែដឹលអនកំអាចរឿប្រជ្ជើសិរឿ�សីិបាន។

នៅត៌ើអុក្នុទំនឹឹងរង់ចាំអំាើជាងនៅគបំ់ផ�ត៌នៅ�កុ្នុ�ងឆុ្នាំសិំូក្នុានៅន�?

មានអើើជារឿប្រចើនដែដឹលប្រតវូិទីនាឹង�ង់ចាំ។ំ ឆ្នាំន រំឿនះ រឿ�ើងមានគំ្គនិត�ួិចរឿ�ិើម ELA ដ៏ឹគួ្គ�ឱ្យយ
�រំឿភើ�ជារឿប្រចើនដែដឹលរឿធិើើរឿ�ើងរឿ� Carl G. Lauro។ រឿ�ើងកំំពុុង�រឿងើើតភាពុជាថ្ងៃដឹគូ្គ
��ស់ិរឿ�ើងជាមួ� Books are Wings និង��ះ ល័�ស្ចាធា�ណ្ឌៈប្រពុវូិដិីឹន។ 

កាល ពុើ ឆ្នាំន  ំមុន រឿ�ើង បាន ដាក់ំ រឿសិៀវិរឿ� 
�មើជាង 1,000 កំាល  និង រឿប្រ�ើ ប្របាស់ិ
រឿដា��កំចិតិទុីកំដាក់ំរឿដា� ផ្កាា ល់ 
រឿ� កំនងុ ថ្ងៃដឹ សិិសិស ��ស់ិ រឿ�ើង និងបាន
ទីទួីលកា� ចុះ ហតែរឿលខាចំនួន  427 ប្រកំមុ
ប្រគ្គសួ្ចា� សិប្រមា�់ កាត ��ះ ល័�។ រឿ�ើង
ពិុតជាចង់រឿ�រឿមើល��ះ ល័�មិងរឿទីៀត

�ស់ិ។ រឿ�ើងក៏ំកំំពុុង�រឿងើើតភាពុជាថ្ងៃដឹគូ្គ�មើ�ងដែដឹ�។ ពាន�ង្ហាើ ន់រឿសិៀវិរឿ�ឡា�ងំ 
Rhode Island បានជួ្ជ�រឿ�ើងកំនងុកា�សិប្រម�សិប្រមលួកិំចាពិុភាកំារឿសិៀវិរឿ�
ជារឿប្រចើនជាមួ�អនកំនិពុនធ និងអនកំ�ចនាំ ដែដឹលសិិសិស��ស់ិរឿ�ើងអាចរឿមើលរឿ�ើញ
រឿដា��ែួនឯងផ្កាា ល់។ �ើុំចូលចិតិកា�ចូល�មួ��ស់ិអងគភាពុសិហគ្គមន៍ រឿដឹើមីើគ្នាបំ្រទី
កា�ង្ហា���ស់ិរឿ�ើង។ ពួុកំ រឿគ្គ បាន កាែ � ជា ប្រទីពុយ សិមីតិិ ��ស់ិ ស្ចាលារឿ�ៀន រឿ�ើង។

“ជាមួ�នឹងកា��ពឹំុងទុីកំ�ពស់ិ និងកា�គ្នាបំ្រទី
ប្រតឹមប្រតវូិ ប្រគ្គ�ូរឿប្រងៀនអាចផ្កាែ ស់ិ�ូិ�គ្គនែងថ្ងៃនជ្ជើវិតិ��ស់ិ
សិិសិស��ស់ិពួុកំរឿគ្គ។”

សិិសិស �ឋមសិិកំា Lauro ថាន ក់ំទីើមួ�ទីទួីល បាន 
កំង់ ពុើ ប្រ�ជាពុល�ដឹា។

សូមភ្ជាពនៅ�កុ្នុ�ងសាលា នៅរៀនសាធារណឹៈគ្រុពវូីដិីំន  

ការសិូក្នុានៅ�ខាងនៅគ្រុ�នៅ� Sackett Street
សិិសិសរឿ�សាលា�ឋមសិ្ប៉ាកួា Lillian Feinstein ឥ�ូវិរឿនះមានកំដែនែងរឿ�ៀនមួ�រឿទីៀត 
- រឿ�ខាងរឿប្រ�កំដែនែងរឿ�ៀនរឿប្រ��មើ��ស់ិស្ចាលារឿ�ៀន! វា ជា កំដែនែង ដ៏ឹ លអ សិប្រមា�់ សិិសិស កំនងុ 
កា� �និ ចូល�មួកា� សិិកំា។ សូិមដែ�ែងអំណ្ឌ�គុ្គណ្ឌយុាងប្រជាលរឿប្រ�ចំរឿពាះប្រគ្គ�ូរឿប្រងៀន
ថាន ក់ំទីើប្របាមួំ� Donna Marcaccio ដែដឹលបានទិីញតុអាហា��មួគ្នាន �ម��ៈជំ្ជនួ�
ដែដឹលនាំងបានសិ�រឿសិ�។ ពាកំយដែ�ែងអំណ្ឌ�គុ្គណ្ឌមួ�ក៏ំមានសិប្រមា�់ BIG GREEN 
JUMPSTART ដែដឹលបាន�ិល់មូលនិធិិដឹល់ជំ្ជនួ�រឿនះ ប្រគ្នាន់ដែតជាជំ្ជនួ�មួ�
កំនងុចំរឿ�មមួ�ពាន់ដែដឹលប្រតវូិបាន�ិល់មូលនិធិិរឿ�ទូីទាំងំសិហ�ដឹាអារឿម�កិំ។ 

 ការ អប់អរសាទំរដំល់្អ សិូសូស

ការដាំដំំ��សួូនប់ខែនី
សិិសិសរឿ��នុិវិិទីាល័យ Nathanael Greene កំំពុុងដាដុំឹះ�ដែនែប្រសិស់ិ
ជារឿប្រចើនរឿ�កំនងុ Garden Club ��ស់ិពួុកំរឿគ្គ។ ចាំ�់ពុើរឿ�ុងរឿបុាះ និងដែ�ែរឿឈើ� ី
�ហូតដឹល់�ាើអុើ�លើ និងជ្ជើអង្ហាើ ម សិិសិសកំំពុុងរឿ�ៀនពុើ�រឿ�ៀ�ដាដំំឹ�រំឿ�សងៗ និង
�រឿ�ៀ�ដែដឹលលអ�ំ�ុតរឿដឹើមីើដែ�ទាំបំ្រ�រឿភទី�ុសិៗគ្នាន ។ 

សិិសិសដែ�ល់មានធ្វើ�ពធ្វើកាសិល់យ និងឧសិាហ៍ព៍ាយាមួរបស់ិធ្វើយ�ងកំពុងធ្វើ�ើ�ធ្វើរឿង�៏អ្នស្គាា រយជាធ្វើរៀងរាល់់ថ្ងៃ�ៃ។ ទាំងំធ្វើនះគឺឺជាឧទាំហ៍រណ៍៍ជាក់ដែសិែងព�រប�។

សិូសូសគ្រុប់ចាំំខែ�ក្នុញ្ញាា
ពិុនិតយរឿមើល�រា Fogarty ទាំងំរឿនះ! សិិសិស ដ៏ឹ អស្ចាា �យ មួ� ប្រកំមុ រឿនះ ប្រតវូិ បាន ដាក់ំ 
រឿ�ម ះ ជា សិិសិស ប្រ�ចាំ ំដែ� កំញ្ញាា  រឿ� សាលា �ឋមសិ្ប៉ាកួា Fogarty។ ប្រគ្គ�ូរឿប្រងៀន និង
�ុគ្គគលិកំបាននិយា�ថា សិិសិសមួ�ប្រកំមុរឿនះគឺ្គជាតំ�ងដ៏ឹអស្ចាា �យ��ស់ិស្ចាលារឿ�ៀន។ 
សិិសិសមាន ក់ំៗប្រតវូិបានរឿប្រជ្ជើសិរឿ�សីិរឿដា�ប្រគ្គមូាន ក់ំកំនងុចំរឿ�មប្រគ្គជូារឿប្រចើនរឿ�កំនងុ
ស្ចាលារឿ�ៀន ដែដឹលពួុកំរឿគ្គគិ្គតថាជាគំ្គ�ថូ្ងៃនគុ្គណ្ឌតថ្ងៃមែសិនលូ��ស់ិស្ចាលារឿ�ៀន។

នៅរាងសួូនខាងកុ្នុ�ងរប់ស់ូវីទិំាល័្អ� Hope
សិិសិសរឿ�កំនងុថាន ក់ំ��ស់ិ Mr. Laniere រឿ�វិិទីាល័យ Hope គឺ្គ�រំឿភើ�នឹងកា�
ដាដុំឹះជាមួ�រឿរាងសួិនខាងកំនងុទីះ��ស់ិពួុកំរឿគ្គ! សូិមអ�គុ្គណ្ឌជាពិុរឿសិសិដឹល់ 
EvanLee Organics និង Sodexo USA ដែដឹលបានជួ្ជ�រឿធិើើឱ្យយសួិនខាងកំនងុ
រឿនះមានភាពុ�ស់ិ�រឿវិកីំ! 

សិូសូសគ្រុប់ចាំខំែ�ក្នុញ្ញាា
ពិុនិតយរឿមើល�រា Kizirian ទាំងំរឿនះ! ប្រកំមុ សិិសិស ដ៏ឹ អស្ចាា �យ រឿនះ ប្រតវូិ បាន ដាក់ំ រឿ�ម ះ ជា 
សិិសិស ប្រ�ចាំ ំដែ�កំញ្ញាា  រឿ� សាលា �ឋមសិ្ប៉ាកួា Kizirian។ 

ការគ្រុបារពធពិ�ើនៅប់តិ៌ក្នុភណឹឌ និយ៉ា�ភ្ជាសា
នៅអសូា�ញ
ប្រកួមុប្រ�សួារ សិ្ប៉ាស្ប៉ាស និិង�ុ�ាលិកួថ្ងៃនិសាលា�ឋមសិ្ប៉ាកួា Lauro បាន�ង្ហាា ញ�ែួន
សិប្រមា�់រាប្រតើរឿ�តិកំភណ្ឌឌ និយា�ភាស្ចារឿអសិា�ញ��ស់ិរឿ�ើង! អាហា�ស្ចាមញ្ចា អនកំរំា 
និងសិិសិសរឿប្រចៀង �ណ្ឌៈ Ms. Shaw បានរឿលង ukulele! ពិុតជារាប្រតើដ៏ឹ អស្ចាា �យ �ស់ិ!

ពើអុក្នុនៅរៀនពហុ�ភ្ជាសា នៅ�ជាអុក្នុអប់់រំ
ជួ្ជ�ជាមួ� Vilai Or ដែដឹលជាអតើតអនកំរឿ�ៀនពុហុភាស្ចា (MLL) មាន ក់ំ��ស់ិ 
PPSD ដែដឹលឥ�ូវិរឿនះជាគឺ្គជាអនកំអ�់�!ំ Mr. Or ជាជំ្ជនួ�កា�នាំ�កំស្ចាលា
រឿ�វិទិីាល័� Mount Pleasant, ជាអតើតសិិសិស��ស់ិស្ចាលារឿ�ៀន និងបាន
នាំមំកំនូវិទីសិសនៈពិុរឿសិសិមួ�ចំរឿពាះតួនាំទីើជាអតើត MLL សិប្រមា�់�ែួនឯង។ 
គ្នាត់ មានភាពុ�កីំរា� ដែដឹល បាន ប្រត��់ មកំ កាន់ កំដែនែងសិិកំាពុើមុន��ស់ិ គ្នាត់ 
ដែដឹល រឿធិើើ ឱ្យយ មាន ភាពុ�ុសិគ្នាន  កំនងុ ជ្ជើវិតិ ��ស់ិ សិិសិស ជា រឿប្រចើន។ ដែសិើង�ល់�ដែនែម
អំពុើដំឹរឿណ្ឌើ ���ស់ិគ្នាត់ និងរឿ�សិកំកំមម��ស់ិគ្នាត់រឿ�កំនងុវិរីឿដឹអូរឿ�ទីើរឿនះ។

 នៅ�ជំ�ំវីញិមណឹឌ ល្អ

ជំំនួ�ការនា�ក្នុសាលា RI គ្រុប់ចាំឆុំ្នាំគំ្រុត៌វូីបាន
ទំទួំល្អសាគ ល់្អ
ដែ�តុលា គឺ្គជាដែ���ស់ិនាំ�កំស្ចាលាជាតិ រឿហើ�វាបានចាំ�់រឿ�ិើមរឿ�កំនងុ�ែូវិដ៏ឹអស្ចាា �យ
មួ�ជាមួ� Renee Walker ថ្ងៃនិវិិទីាល័យ Central ប្រតវូិបានទីទួីលស្ចាគ ល់
ជា�ែូវិកា�រឿដា�សិមាគ្គមជាតិថ្ងៃននាំ�កំស្ចាលាអនុវិទិីាល័�ជាជំ្ជនួ�កា�នាំ�កំ
ស្ចាលា Rhode Island ឆ្នាំន  ំ2022! Renee គឺ្គជាអនកំតសូូិមតិ�និសិប្រមា�់សិិសិស
វិទិីាល័� Central។ អ�គុ្គណ្ឌសិប្រមា�់ប្រគ្គ�់យុាងដែដឹលអនកំរឿធិើើ Renee! 

គូសូសូមាគ ល់្អនៅល្អើគ្រុប់តិ៌ទិំនរប់ស់ូអុក្នុ!
 { ការបេច្ចញមុនិបេ�ោ ងរយៈបេពីល 2 បេ�ោ ង 

ថ្ងៃ�ៃពុុធ ទីី 19 ខែ�តុុលា 
 { CTE៖ រាប្រតីច្ចបេ�ើ មស្ប៉ាហភាពី

ឧស្ប៉ាាហកួមៅ សំ្ប៉ាណ្ឌង់ 
 ថ្ងៃ�ៃ ព្រពុហស្បបត៍ុ ទីី  20 ខែ� តុុលា 

 { ការប្រ�ឡងចូ្ចល CLASSICAL

ថ្ងៃ�ៃសៅ�រ៍ ៍ទីី 22 ខែ�តុុលា

ក្នុគ្រុមិត៌ថុ្នាក់្នុទំើមួ� មានការ ភ្ជាា ក់្នុ នៅផអើល្អ ជាមួ� នឹង ក្នុង់ �ីើ
សិិសិសរឿ�កំនងុកំប្រមិតថាន ក់ំទីើមួ���ស់ិ Ms. Riordan រឿ�សាលា�ឋមសិ្ប៉ាកួា 
Carl G. Lauro មានកា�ភាើ ក់ំរឿ�អើលជាមួ�នឹងកំង់ មួកំសុិវិតែិភាពុ និងរឿស្ចា��មើរឿដា�
�ុគ្គគលិកំ Citizens និង L.E.A.D. USA។ �ុគ្គគលិកំ Citizens បានរឿធិើើកំង់សិប្រមា�់
សិិសិសជាដែ�នកំថ្ងៃនសិកំមមភាពុកា�កំស្ចាងជាប្រកំមុ រឿដា�សិហកា�ជាមួ� L.E.A.D. 
USA ដែដឹលជា ប្រកំមុហុូន ប្រ�ឹកំា ឯកំរឿទីសិ ខាង អនិ�កំមម មនុសិស។ សិិសិានុសិិសិសបាន
ទីទួីលកំង់សិប្រមា�់កា��ំរឿពុញទិីនាំនុ�ីវិតិិអំរឿពុើសិ�ី�ុសិរឿដា�ថ្ងៃចដឹនយ��ស់ិពួុកំរឿគ្គ 
ដែដឹលកំនងុរឿនាំះពួុកំរឿគ្គបានដែចកំ�ដំែលកំអំរឿពុើលអដែដឹលពួុកំរឿគ្គបានរឿធិើើសិប្រមា�់អនកំដឹថ្ងៃទី
រឿ�កំនងុសិហគ្គមន៍��ស់ិពួុកំរឿគ្គ។

“វាគឺ្គជា�ទីពិុរឿស្ចាធិន៍ដ៏ឹមានឥទីធិពុលយុាងប្រជាលរឿប្រ�សិប្រមា�់ទាំងំអស់ិគ្នាន  ដែដឹល
តថ្ងៃមែ��ស់ិប្រកំមុហូុនអាច�ិល់រឿលើសិពុើកា�រឿ�ៀនសូិប្រតផ្កាា ល់�ែួន។ ពួុកំ រឿគ្គ ក៏ំ បាន �ិល់ 
កំង់ សិប្រមា�់ រឿកំមង ពូុដែកំ មួ� ចំនួន �ង ដែដឹ�!” រឿដា�មានកា�រឿលើកំរឿ�ើងពុើ Richard 
Kuepper ដែដឹលជាស្ចាែ �និកំ និងប្រ�ធាន L.E.A.D.USA។

រឿ�រឿពុលដែដឹលសិកំមមភាពុរឿធិើើកំង់ប្រតវូិបាន�ញ្ចា�់ សិិសិសប្រតវូិបាននាំរំឿ�រឿមើលកំង់�មើ��ស់ិ
ពួុកំរឿគ្គ។ �ុគ្គគលិកំ Citizens ក៏ំបាន�ិល់ឱ្យយពួុកំរឿគ្គនូវិមួកំសុិវិតែិភាពុ និងរឿស្ចា�កំង់�មើ
ដឹល់ពួុកំរឿគ្គ និងកា�ដែណ្ឌនាំអំំពុើសុិវិតែិភាពុប្រតវូិបាន�ិល់រឿដា��ូុលើសិជិ្ជះកំង់ប្រពុវូិដិីឹន 
និងហាងលក់ំកំង់កំនងុមូលដាា ន។

 { ការប្រ�ឡងចូ្ចល CLASSICAL

ថ្ងៃ�ៃអង្គាា រ៍ ទីី 25 ខែ�តុុលា
 { CTE៖ រាប្រតីច្ចបេ�ើ មឧស្ប៉ាាហកួមៅ

សុ្ប៉ា�ភាពី 
ថ្ងៃ�ៃ គ្រុពហុសូបត៍៌ ទំើ 27 ខែ� ត៌�លា

 { ការប្រ�ឡងចូ្ចុល្អ Classical

ថ្ងៃ�ៃនៅ�រ៍ ទំើ 29 ខែ�ត៌�លា

ពិ�ើអប់អរសាទំរអុក្នុចូ្ចុល្អនិវីត៌ាន៍ PPSD

រឿ�សិបិ្តាហ៍រឿនះ សាលា បេរៀនិសាធារណ្ឌៈប្រពីវីូិដិឹនិ, ស្ប៉ាហភាពីប្រ��ូបេប្រងៀនិប្រពីូ
វីិដិឹនិ, នាំយកួ�ា និ��់រំ Rhode Island (RIDE) និងប្រកួមុប្រ�ឹកួាភិបាល
សាលាបេរៀនិប្រពីវីូិដិឹនិ បានប្របា�ពុធពិុធិើអ�អ�ស្ចាទី�ដឹល់អនកំអ�់��ំ�ៈរឿពុល�ូ�
��ស់ិ PPSD ចំនួន 71 នាំក់ំ ដែដឹលកំំពុុងចូលនិវិតិន៍�នាំា �់ពុើបាន�រឿប្រងៀនដែណ្ឌនាំំ
អស់ិជារឿប្រចើនឆ្នាំន រំឿដឹើមីើអនាំគ្គត��ស់ិសិិសិស។ រឿ�ើងសូិមថ្ងៃ�ែងអំណ្ឌ�គុ្គណ្ឌយុាង
ប្រជាលរឿប្រ�ចំរឿពាះអនកំអ�់�ទំាំងំអស់ិរឿនះសិប្រមា�់រឿពុលរឿវិលា កា��ិត�ំប្រ�ឹងដែប្រ�ង 
និងកា�លះ�ង់ដែដឹលពួុកំរឿគ្គបាន�ិល់សិប្រមា�់សិិសិានុសិិសិសជារឿ�ៀងរាល់ថ្ងៃ�ៃ។ 
សូិមជូ្ជនពុ�ឱ្យយសិប្រមាកំ និងចូលនិវិតិន៍រឿពា�រឿពុញរឿ�រឿដា�រឿសិចកិំើសុិ�!  

RI APPLE CRUNCH DAY 2022 - ថ្ងៃ�ៃទំើ 19 ខែ� ត៌�លា នៅវីលានៅមាោ ង 12 ថ្ងៃ�ៃគ្រុត៌ង់
សៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 19 ខែ�តុុលា សូ្បមចូូលរ៍មួជាមួយសាលាសៅរ៍ៀនសៅ�ទូីទាំងំ Rhode Island (និងព្រ�សៅទីស្ប) កុុ្នុងការ៍ព្រ�រ៍ពុធ National Farm to 
School Month សៅ�យការ៍�ុក្នុខែ�ែសៅ�ោ មខែ�ល��ុំ�កុុ្នុងមូល�ា នសៅ�សៅ�ោ ង 12:00 ថ្ងៃ�ៃព្រតុង់! Sodexo នឹង�សៅព្រមីខែ�ែសៅ�ោ មពីុ Barden 
Family Orchard បេ� North Scituate, RI! សៅធើីសៅស្បចូកីី្នុព្រ�កាស្បសៅ�សៅពុលព្រពឹុក្នុ សៅស្បុីសំុ្បឱ្យយសិ្បស្បសពាក់្នុពុណ៌៌ខែ�ែសៅ�ោ ម (ព្រក្នុហម សៅលឿង និង
ថ្ងៃ�តុង) ឬសៅធើីសិ្ប�បក្នុមមខែ�ែសៅ�ោ ម និងរា�់សៅ�ោ ង�យសៅព្រកាយសៅ�កុុ្នុងអាហារ៍�ា ន! 

សៅ�ើីរ៍�ូ�តុរ៍�ស់្បអុក្នុមក្នុសៅយីងសៅ�សៅលី Facebook- កំមមវិធិិើអាហា��ូតែមភកុំមា� Sodexo Providence, Instagram និង Twitter – @
ProvidenceCNP - �ក់្នុសាែ ក្នុរ៍�ូ�តុសៅ�ីមបី�នសិ្បទីធិទីទួីល�នរ៍ង្គាើ ន់ពីុ RI Farm to School Network! #RIAppleCrunch22  

ដែសិើង�ល់�ដែនែមអំពុើកំសិិដាា នដែ�ែរឿបុាមកំនងុមូលដាា នជាមួ�នឹងដំឹរឿណ្ឌើ �កំមានិនិមមិតរឿ�កាន់ Steere Orchard ពុើកំមមវិធិិើឫសិគ្គល់សិហគ្គមន៍
��ស់ិ Farm Fresh RI!

ម�ឺន��សាលានៅរៀនខែ�វីចិ្ចុិិកា

នៅសូៀវីនៅ�ឥត៌គិត៌ថ្ងៃ�ីសូគ្រុមាប់់គ្រុគប់់វី�័

ថ្ងៃ�ៃទំើ 15 
ខែ�ត៌�លា ឆុ្នាំ ំ

2022

ផាល់្អនៅសូៀវីនៅ�, អាហារ និងភ្ជាពសូប់ា�រកី្នុរា�  

ល្អង់គ្រុសូលាញ់ល្អង់គ្រុសូលាញ់
នៅសូៀវីនៅ�ល្អអនៅសូៀវីនៅ�ល្អអ

ថ្ងៃ�ៃគ្រុត៌ង់ - 2:00 រនៅសូៀល្អ

សិូសូសវីទិំាល័្អ� ចូ្ចុល្អរមួជាមួ�នៅ�ើងសូគ្រុមាប់់៖

ថ្ងៃ�ៃគ្រុពហុសូបត៍៌ ទំើ 3 

ខែ�វីចិ្ចុិិកា
នៅ�វីទិំាល័្អ� Central

5:30 – 8:00 �ប់់

Fricker Street 70

Providence, RI

មជំឈមណឹឌ ល្អ
ខែផនការ

មហាវីទិំាល័្អ� 

RISLA

ទាំងំមាតាបិ់តា និងសិូសូសគ្រុត៌វូីខែត៌មាននៅល្អ�សូមាគ ល់្អ FSA រប់ស់ូពួក្នុនៅគ (នៅ�ី�អុក្នុនៅគ្រុប់ើ និងពាក្នុយសូមាៃ ត់៌សូគ្រុមាប់់ FAFSA) ។នៅល្អើសូពើនៅន�នៅទំៀត៌ ពនធឆុ្នាំ ំ2021 និង W2s រប់ស់ូពួក្នុនៅគ

ការគ្រុប់ឡងចូ្ចុល្អវីទិំាល័្អ� Classical

ថ្ងៃ�ៃទំើ 22 ខែ�ត៌�លា ឆុ្នាំ ំ2022
8:00 គ្រុពឹក្នុ ដំល់្អ 1:00 រនៅសូៀល្អ

អនុវិទិីាល័� DelSesto, អនុវិទិីាល័� Esek Hopkins, អនុវិទិីាល័� 
Gilbert Stuart, អនុវិទិីាល័� Nathan Bishop, អនុវិទិីាល័� 

Roger Williams និងអនុវិទិីាល័� West Broadway

ថ្ងៃ�ៃទំើ 25 ខែ�ត៌�លា ឆុ្នាំ ំ2022
8:00 គ្រុពឹក្នុ ដំល់្អ 1:00 រនៅសូៀល្អ

សិិសិសដែដឹលមិនអាចរឿធិើើកា�ប្រ��ងរឿ�ថ្ងៃ�ៃរឿ��ប៍ាន រឿដា�ស្ចា�កា�ប្រ�តិ�តិិ
�មស្ចាសិនាំ

ថ្ងៃ�ៃទំើ 29 ខែ�ត៌�លា ឆុ្នាំ ំ2022
8:00 គ្រុពឹក្នុ ដំល់្អ 1:00 រនៅសូៀល្អ

សាលាឯក្នុជំន, សាលាសាសូនា (Parochial Schools), សាលា
ឯក្នុរាជំយ (Charter Schools), អន�វីទិំាល័្អ� Nathanael 

Greene, និងអន�វីទិំាល័្អ� Times 2 Academy

សូគ្រុមាប់់សិូសូសខែដំល្អរស់ូនៅ�ទំើគ្រុក្នុងុ PROVIDENCE ខែដំល្អសិូក្នុា
ថុ្នាក់្នុទំើ 8 ខែត៌ប់ោ�នៅ�ះ �មានសិូទំធិមក្នុនៅ�ាើការគ្រុប់ឡងចូ្ចុល្អនៅរៀន។

សិប្រមា�់ព័ុត៌មានលមអិត សូិមចូលរឿ�កាន់៖
www.classicalhighschool.org

រាគ្រុត៌ើរាគ្រុត៌ើ
FAFSAFAFSA
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