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ក្រុ�មុសមភាព និិងភាពចូូលចំូណោ�មរបស់ណោ�ើង
�ំពុងលូតលាស់! 
មណ្ឌឌ លសិិកំាធិិកា�ស្ចាធា�ណ្ឌៈប្រពុវូិដិីឹន មានរឿសិចកិំើរឿស្ចាមនសិស�កីំរា� និងមានរឿមាទនភាពុ
កំនងុកា�ស្ចាា គ្គមន៍�ុគ្គគលិកំថ្មីមើដូឹចខាងរឿប្រកាម រឿដឹើមីើ�និ�ិល់ធិនធាន និងកា�គ្នាបំ្រទដែដឹល
សិមប្រសិ�រឿ�នឹងតប្រមវូិកា���ស់ិសិិសិស សិប្រមា�់សិិសិានុសិិសិសប្រគ្គ�់ស្ចាលារឿ�ៀនទាំងំអស់ិ៖

• Aarav Sundaresh៖ នា�កំដែ�នកំសិមភាពុ និងភាពុចូលចំរឿ�ម

• Carian Diaz៖ មន្រ្តីនិើចំណ្ឌងរឿ�ើង IX និង EEO

• Denezia Fahie៖ អនកំឯកំរឿទសិគ្នាបំ្រទដែ�នកំសិមភាពុ និងភាពុចូលចំរឿ�ម

អនកំអាចដែសិាង�ល់�ដែនែមអំពុើសិមា�ិកំប្រកំមុថ្មីមើ��ស់ិរឿ�ើង និងតួនាទើ��ស់ិពួុកំរឿគ្គកំនងុកា�គ្នាបំ្រទ
ដឹល់សិិសិស��ស់ិរឿ�ើងរឿ��ចុចទើរឿនះ រឿដឹើមីើអានប្រពឹុតិិ�ប្រតសិមភាពុ និងភាពុចូលចំរឿ�មថ្មីមើៗ។ 

បុរសស្បែសែ�ណោ�ៅ ពា�់អាវធំំស 
�ិចូចក្រុបជំុុំ�ំពូល�ុវជុំនិ
ប្រពឹុតិិកា�ណ៍្ឌរឿនះនឹងរឿធិាើរឿ�ើងរឿ�ថ្ងៃថ្មីៃទើ 29 ដែ�តុលា ឆ្នាំន  ំ
2022 រឿ�ស្ចាលារឿ�ៀនរឿវិ�ជស្ចាប្រសិ ិWarren Alpert រឿ�
ស្ចាកំលវិទិាល័� Brown។ ព័ុត៌មាន�ដែនែមអាច�កំបាន
រឿ�ទើរឿនះ។ ព័ុត៌មាន�ដែនែមអាច�កំបានរឿ�ទើរឿនះ។

ការណោ�រពសនិិិសិទភាពជាអិ្ន�ដឹឹ�នាំសំមធំម៌សិសស 
សិននិសិើទកា��រឿងើើនកា��ពឹំុងទុកំសិប្រមា�់ទសិសនៈសិិសិស, �ទពិុរឿស្ចាធិន៍, មនសិិកា� និង
ទំរឿនៀមទមាា �់ (កា�រឿគ្នា�ពុ) នឹងប្រ�ប្រពឹុតិរឿ�រឿ�សិ�ា គ្នា� Marriott ដែដឹលមានទើតាំងំរឿ� Orms 
St. រឿ� Providence ចា�់ពុើរឿមាោ ង 8:30 ប្រពឹុកំ ដឹល់រឿមាោ ង 2:30 �រឿសិៀល ថ្ងៃថ្មីៃទើ 16 ដែ�វិចិិិកា។ 
សុិនទ�កំថា និងអនកំសិប្រម�សិប្រមលួថ្ងៃនវិគ្គគរឿនះសិប្រមា�់អនកំដឹឹកំនាសិំិសិសថាន ក់ំអនុវិទិាល័� និង
វិទិាល័�ចំនួន 60 នាក់ំ គឺ្គ Mr William Winfield ស្បែដឹលជាវាគ្មិៅិនិអាជុំើពស្បែដឹលមានិ
ក្រុបជាក្រុបិ�ភាពបំផុុតសក្រុមាប់ការបំផុុសគំ្មិនិិត និិងណោធំើើឱ្យយសិសានុិសិសស និិងអិ្ន�អ្នប់រំណោ�
អាណោមរ�ិមានិភាពស�មៅ។

 វាជាដំឹណឹឹងដ៏ឹលអ៖ PPSD ណោ��ុិងសារពត៌មានិ
• វិ�ី�នថ្ងៃនភូូមិកំំរឿណ្ឌើ ត៖ Jordan Duke, Classical

WPRI, ថ្ងៃថ្មីៃទើ 24 ដែ�តុលា ឆ្នាំន  ំ2022

• Jeremy Peña ជាអតើតសិិសិស Classical ឈ្នះនះ ALCS MVP, Astros advance to ALCS

ABC6 ថ្ងៃថ្មីៃទើ 24 ដែ�តុលា ឆ្នាំន  ំ2022

• �រឿ�ៀ�ដែដឹលអនកំអ�់�បំ្រពុវូិដិីឹនទទួលកុំមា�ចូលស្ចាលារឿ�ៀនវិញិ

ទិនានុ�ីវិតិិប្រពុវូិដិីឹន ថ្ងៃថ្មីៃទើ 21 ដែ�តុលាឆ្នាំន  ំ2022

• Matos រឿ�ៀ�ចំពិុធិើដែ�រឿ�តិកំភូណ្ឌឌ និយា�ភាស្ចារឿអសិា�ញ រឿដឹើមីើ�ិល់កិំតិិ�សិដឹល់វិ�ី�ុ�សិកំនងុតំ�ន់

ABC6 ថ្ងៃថ្មីៃទើ 15 ដែ�តុលា ឆ្នាំន  ំ2022

• សិិសិានុសិិសិសប្រពុវូិដិីឹន�ួ�កំវិមីាា ស់ិ�័�លាភូើ
ABC6 ថ្ងៃថ្មីៃទើ 13 ដែ�តុលា ឆ្នាំន  ំ2022

 អគ្គគនា�កំ Javier Montañez Ed. D., ខាងរឿ�ាង, និង Francisco 
Velasquez នា�កំវិទិាល័� Hope ឈ្នះ�រឿ�មុ�ផ្ទាំទ ងំគំ្គនូ�សិិសិសរឿ�
វិទិាល័� Hope។

ការភាា ប់ ទំនាំ�់ទំនិង

សូមសាើ គ្មិមន៍ិ សិសសរបស់ណោ�ើង បុគ្មិគលិ�របស់ណោ�ើង ព័ត៌មានិ

 ទសសនិៈអ្នគ្មិគនាំ��
ថ្ងៃ�ៃទើ 28 ស្បែ�តុលា ឆិ្នាំ ំ2022

សូិមស្ចាា គ្គមន៍មកំកាន់កា�រឿបាះពុុមព�ា�ថ្មីមើ�ំ�ុត��ស់ិប្រពឹុតិិ�ប្រតព័ុត៌មានថ្ងៃនមណ្ឌឌ លសិិកំាធិិកា�ស្ចាធា�ណ្ឌៈប្រពុវូិដិីឹន 
(PPSD) ប្រ�ចាពំុើ�សិបិ្តាហ៍៍មដង! ប្រ�សិិនរឿ�ើអនកំ ឬន��មាន ក់ំដែដឹលអនកំស្ចាគ ល់�កំខានប្រពឹុតិិ�ប្រតព័ុត៌មាន��ស់ិរឿ�ើង អនកំ
អាចដែសិាង�កំកា�រឿបាះពុុមព�ា�កំនាងមកំរឿ�រឿលើ រឿគ្គហ៍ទំព័ុ���ស់ិមណ្ឌឌ លសិិកំាធិិកា� ដែដឹលមានភាស្ចាជារឿប្រចើន។

ដែ�តុលា គឺ្គជាស្បែ�របស់នាំ��សាលាជាតិ ដែដឹលជារឿពុលរឿវិលារឿដឹើមីើទទួលស្ចាគ ល់តួនាទើសំិខាន់ដែដឹលនា�កំស្ចាលា
រឿដឹើ�តួកំនងុកា�រឿធិាើឱ្យយស្ចាលារឿ�ៀនកាា �ជាកំដែនាងដ៏ឹលអសិប្រមា�់កា�រឿធិាើកា� និងសិិកំា។ រឿ�ទើរឿនះកំនងុប្រពុវូិដិីឹន រឿ�ើង
មានសំិ�ងដែដឹលមានអនកំអ�់�ដ៏ំឹអស្ចាា �យជារឿប្រចើនដែដឹលដឹឹកំនាអំគ្នា�សិិកំា��ស់ិរឿ�ើង។ រឿនាះ�មួមាននា�កំសាលា
ក្រុបចាំឆិំ្នាំ ំRhode Island ឆ្នាំន  ំ2022 និងជំុំនួិ�ការនាំ��សាលាក្រុបចាំឆិំ្នាំ ំRhode Island ឆ្នាំន  ំ2022!

�ើុំ មាន សំិ�ង �ស់ិ ដែដឹល បាន �រឿប្រមើ ទាំងំជា �ំនួ�កា� នា�កំ ស្ចាលា និង ជា នា�កំ ស្ចាលា រឿ� ប្រពុវូិដិីឹនអស់ិ ��ៈរឿពុល
ជា រឿប្រចើន ឆ្នាំន ។ំ �ើុំចងចាពំុើ�ញ្ហាា ប្រ�ឈ្នះម និងរឿសិចកិំើ�កីំរា���ស់ិកា�ងា�បានយាោ ងលអ។ រឿហ៍ើ�ភាពុតាំនតឹង�ដែនែមថ្ងៃន
�ំងឺរាតតាតបានរឿធិាើឱ្យយកា�ងា�កាន់ដែតមានតប្រមវូិកា�សិប្រមា�់�ោុនាម នឆ្នាំន ចុំងរឿប្រកា�រឿនះ។ រឿនាះរឿហ៍ើ�ជាមូលរឿហ៍តុដែដឹល�ើុំ
ចង់រឿធិាើឱ្យយប្របាកំដឹថារឿ�ើងកំំពុុងរឿធិាើអាើប្រគ្គ�់យាោ ងដែដឹលរឿ�ើងអាចរឿធិាើបានកំនងុនាមជាមណ្ឌឌ លមួ�រឿដឹើមីើគ្នាបំ្រទដឹល់អនកំដឹឹកំនាំ
ស្ចាលា��ស់ិរឿ�ើង។ រឿ�ើងបានចា�់រឿ�ិើម�រឿងើើតធិនធាន និងកំមមវិធិិើ�ណុិ្ឌះ��ិលថ្មីមើៗជារឿប្រចើនសិប្រមា�់នា�កំស្ចាលា 
រឿដឹើមីើ�ួ�ពួុកំគ្នាត់ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងអគ្នា�សិិកំា��ស់ិពួុកំរឿគ្គ និង�កីំចរឿប្រមើនកំនងុនាមជាអនកំដឹឹកំនា។ំ

�ោុដែនិវាមានស្ចា�ៈសំិខាន់�ងដែដឹ�សិប្រមា�់រឿ�ើងទាំងំអស់ិគ្នាន កំនងកា�ចំ��រឿពុលរឿវិលា�ាះរឿដឹើមីើ�ងាា ញកា�គ្នាបំ្រទ��ស់ិរឿ�ើង និងនិយា�ពាកំយអ�គុ្គណ្ឌសិប្រមា�់កា�ងា�ដែដឹលនា�កំស្ចាលា
��ស់ិរឿ�ើងកំំពុុងរឿធិាើសិប្រមា�់សិិសិស និង�ុគ្គគលិកំ��ស់ិរឿ�ើងជាប្រ�ចា។ំ  ដូឹរឿចនះ សូិម ចំ�� រឿពុល រឿវិលារឿដឹើមីើ ឱ្យយ នា�កំ ស្ចាលា ��ស់ិ អនកំ ដឹឹង ថា ពួុកំគ្នាត់ទទួលបានកា�រឿកាតសិ�រឿសិើ� រឿ�� រឿប្រ�ើ 
ពាកំយ លអ  មួ� ចំនួន ឬ កំំណ្ឌត់ ចំ�។ំ វាពិុតជាមានអតែន័��ស់ិ។ �ើុំ ពិុតជា មាន រឿមាទនភាពុ �ស់ិចំរឿពាះ នា�កំ ស្ចាលា រឿ�ៀនស្ចាធា�ណ្ឌៈប្រពុវូិដិីឹនដែដឹល មាន ភាពុ ចប្រមះុ ឧសិាហ៍៍ ពុាយាម 
និង កា�លះ�ង់។ អ�គុ្គណ្ឌ សិប្រមា�់ អាើ ដែដឹល អនកំ រឿធិាើ កំនងុ កា� �ួ� សិិសិស ��ស់ិ រឿ�ើងឱ្យយ ទទួល បាន រឿជាគ្គ�័�។

សប្តាា ហ៍៍ថ្ងៃនិការ�ល់ដឹឹងអំ្នពើចិូតាវទិាសាលាណោរៀនិ
ចា�់ពុើថ្ងៃថ្មីៃទើ 7 ដឹល់ថ្ងៃថ្មីៃទើ 11 ដែ�វិចិិិកា ស្ចាលារឿ�ៀនទូទាំងំប្រ�រឿទសិនឹងប្របា�ពុធពិុធិើសប្តាា ហ៍៍ថ្ងៃនិ
ការ�ល់ដឹឹងអំ្នពើចិូតាវទិាសាលាណោរៀនិជាតិ។ អនកំចិតិស្ចាប្រសិសិ្ចាលារឿ�ៀនរឿ�ស្ចាលា រឿ�ៀន
ស្ចាធា�ណ្ឌៈប្រពុវូិដិីឹនបាន�ួ�សិមតែភាពុសិិសិស��ស់ិរឿ�ើងកំនងុកា�សិិកំា និងសិមតែភាពុ��ស់ិ
ប្រគ្គកូំនងុកា��រឿប្រងៀន។ អនកំចិតិស្ចាប្រសិសិ្ចាលារឿ�ៀន�ិល់កា�គ្នាបំ្រទដែ�នកំសិិកំា អាកំ�ីកិំ�យិា និង
សុិ�ភាពុ�ាវូិចិតិ។ ពួុកំរឿគ្គក៏ំ�ិល់កា� កា�បាោ នស្ចាម ន កា�វិភិាគ្គទិននន័� កា�ពិុរឿប្រគ្នាះរឿយា�ល់ជាមួ�
ប្រគ្គ ូនិងប្រកំមុប្រគ្គសួ្ចា� កា�ទ�់ស្ចាើ ត់ និងកា�រឿ�ាើ�ត�វិ�ិតិិ និងកា�គ្នាបំ្រទដឹល់អនកំសិិកំាចប្រមះុ �ណ្ឌៈ
រឿពុលរឿលើកំកំមពស់ិសិមិទធ�ល និងសុិ�ុមាលភាពុ��ស់ិសិិសិស។ ដូឹរឿចនះ សូិមចំ��រឿពុលរឿវិលា
រឿដឹើមីើដែថ្មីាងអំណ្ឌ�គុ្គណ្ឌដឹល់ចិតិស្ចាប្រសិសិ្ចាលារឿ�ៀនសិប្រមា�់អាើៗដែដឹលពួុកំគ្នាត់បានរឿធិាើ!

គូ្មិសសមាគ ល់ណោលើក្រុបតិទិនិរបស់អិ្ន�
រឿដឹើមដែ�វិចិិិកាមានកាល��រិឿចទិសំិខាន់ៗមួ�ចំនួនដែដឹលប្រតវូិចងចា។ំ ដំឹ�ូង ណោពលណោវលា
សនិសំពនឺិ�ថ្ងៃ�ៃនឹង�ញ្ចា�់រឿ�ថ្ងៃ�ៃអាទិតយ ទើ 6 ស្បែ�វចិូិិកា ដូឹរឿចនះកំុំរឿភូាច "ថ្មី�រឿប្រកា�" មួ�
រឿមាោ ង និងរឿគ្គង�ដែនែម! ជាមួ�គ្នាន រឿនះ�ងដែដឹ� មានកា�ឈ្នះ�់សិប្រមាកំរឿ�ថ្ងៃ�ៃណោ�ះណោឆិ្នាំត ថ្ងៃ�ៃទើ 
8 ស្បែ�វចិូិិកា និងមានកា�ឈ្នះ�់សិប្រមាកំរឿ�ថ្ងៃ�ៃទិវាអ្នតើត�ុទធជុំនិ រឿ�ថ្ងៃ�ៃទើ 11 ស្បែ�វចិូិិកា 
ជាកិំតិិ�សិដឹល់�ុគ្គគលដែដឹលបាន�រឿប្រមើកា�កំនងុកំងកំមាា ងំប្រ���់អាវិធុិសិហ៍�ដឹាអារឿម�កិំ។

គឺ្មិើនិិ�ក្រុគ្មិនុិផ្តាា សា�ណោ��ឥតគិ្មិតថ្ងៃ�ឺ
វិគ្គគចុងរឿប្រកា�កំនងុកំមមវិធិិើចាក់ំថាន ពំុាបាល�មៃឺផិ្ទាំស្ចា�រឿ��ឥតគិ្គតថ្ងៃថ្មីារឿ� នឹងរឿធិាើរឿ�ើងរឿ�
អ្ននុិវទិាល័� Nathanael Greene រឿ� 721 Chalkstone Avenue រឿ�ថ្ងៃថ្មីៃពុុធិ ទើ 
2 ដែ�វិចិិិកា ចា�់ពុើរឿមាោ ង 4:00 p.m. ដឹល់ 7:00 p.m.។  សូិមចំ�ថំាកា�ចុះរឿ�ម ះតាំម
អនឡាញរឿ�រឿលើ schoolflu.com គឺ្គប្រតវូិបានទាំមទាំ�រឿដឹើមីើធានាកា��ត់�ួ�។ កា�មកំ
ផ្ទាំទ ល់នឹងប្រតវូិបានអនុញ្ហាា តរឿ��ដែ�អកំរឿលើធិនធានដែដឹលមាន។

ក្រុ�មុក្រុគ្មិសួារ PRE-K អាចូមានិសិទធិទទួល�និ
�ំុពយូទ័រ�ួរថ្ងៃដឹណោ��ឥតគិ្មិតថ្ងៃ�ឺ
ក្រុ�មុក្រុគ្មិសួារមណោតា�យសិ�ា��ស់ិស្ចាលា រឿ�ៀនស្ចាធា�ណ្ឌៈប្រពុវូិដិីឹនអាចមានសិិទធិទទួលបាន
កំុំពុយទ័ូ��ួ�ថ្ងៃដឹមួ�រឿប្រគ្គឿងរឿ��ឥតគិ្គតថ្ងៃថ្មីា! រឿសិវាអ�់� ំRhode Island PBS កំំពុុងចា�់ថ្ងៃដឹ
គូ្គជាមួ� Waterford Upstart រឿដឹើមីើ�ិល់ឱ្យយប្រកំមុប្រគ្គសួ្ចា�ដែដឹលមានលកំខណ្ឌៈសិមីតិិ
ប្រគ្គ�់ប្រគ្នាន់សិប្រមា�់កំុំពុយទ័ូ�
�ួ�ថ្ងៃដឹឥតគិ្គតថ្ងៃថ្មីា និង
វាា�ហ្វាា � រឿដឹើមីើចូល
រឿប្រ�ើធិនធានអ�់�កុំំមា�
តូចដែដឹលមានគុ្គណ្ឌភាពុ
�ពស់ិជារឿប្រចើន។ រឿលើសិ
ពុើរឿនះ ប្រកំមុប្រគ្គសួ្ចា�អាច
�កំាទុកំកំុំពុយទ័ូ��ួ�ថ្ងៃដឹ
រឿ�ចុង�ញ្ចា�់ថ្ងៃនកំមមវិធិិើ
��ៈរឿពុល 1 ឆ្នាំន ។ំ ប្រកំមុ
ប្រគ្គសួ្ចា�ថ្ងៃនសិិសិស Pre-K 
អាចចុះរឿ�ម ះតាំម��ៈ 
www.waterford.org/
upstart រឿដឹើមីើ�កំរឿមើលថា
រឿតើអនកំមានសិិទធិដែដឹ�ឬរឿទ។

ការណោធំើើបចូចុបែនិិភាពរបស់មណឹឌ ល

  ចំូ�ប់អារមៅណ៍ឹរបស់បុគ្មិគលិ�

Heather Simons
គ្រូ�បូង្រៀគ្រូ�ៀនផ្នែ�ែករួមួបញ្ចូូ�លគ្នាែ  ELL ថ្នាែ ក់ទីីពីីរួ

មានទីីតាំ�ំង្រៀ�៖ សាលាបឋមសិិកា Pleasant View

បានចូល�មួជាមួ� PPSD រឿ�កំនងុ៖ 2000

ស្ចាគ ល់អនកំរឿធិាើកា�ដ៏ឹអស្ចាា �យ
ជាមួ�សិិសិស��ស់ិរឿ�ើងជារឿ�ៀងរាល់ថ្ងៃថ្មីៃ!

ណោតើអិ្ន�នឹិងពិពណ៌ឹនាំការងាររបស់អិ្ន�ណោ�អិ្ន�ស្បែដឹលមិនិ�និណោធំើើការ�ុិងការអ្នប់រំ
យ៉ាា ងដូឹចូណោមាចូ? 

ថាន ក់ំទើពុើ�គឺ្គជាឆ្នាំន ដ៏ំឹសំិខាន់មួ�។ សិិសិស កំំពុុង �ញ្ចា�់ការឿ�ៀនអាន រឿហ៍ើ� ពួុកំរឿគ្គ �ូិ� រឿ� ជាកា� 
អាន រឿដឹើមីើ រឿ�ៀន។ ដូឹរឿចនះ�ើុំកំំពុុងសិមាឹងរឿមើលរឿដឹើមីើកំស្ចាងអនកំអាន និងអនកំសិ�រឿសិ�ដ៏ឹ�ងឹមាំ
កំនងុចំរឿ�ម�ុគ្គគលពិុរឿសិសិៗចំនួន 23 នាក់ំ ដែដឹល
អាច ឬប្រ�ដែហ៍លជាមិនរឿចះភាស្ចាអង់រឿគ្គាសិ ប្រពុមទាំងំ
សិិសិសដែដឹលអាចមាន ឬមិនមានពិុកា�ភាពុកំនងុ
កា�សិិកំា។ មានតប្រមវូិកា�សិងគម-អា�មមណ៍្ឌជារឿប្រចើន
�ងដែដឹ� ដូឹរឿចនះរឿ�ើង�រឿងើើតកា�គ្នាបំ្រទទាំងំរឿនះ និងកា�
គ្នាបំ្រទដែ�នកំភាស្ចា�ងដែដឹ�។ អាើ ទាំងំ អស់ិ រឿនាះគឺ្គដូឹចជា 
�ណ្ឌៈ រឿពុល ដែដឹលអនកំកំំពុុងរឿធិាើកិំចាកា�ជារឿប្រចើន និង
រឿ�ះប្រស្ចា��ញ្ហាា កំនងុរឿពុលដែតមួ�! 

ណោតើការសិ�ារមួបញ្ចូចូល�ិមានិសារៈសំខាន់ិយ៉ាា ង�សក្រុមាប់សិសសរបស់អិ្ន�?

អូ វា មាន ស្ចា�ៈសំិខាន់ �ស់ិ សិប្រមា�់ សិិសិស��ស់ិ �ើុំ ប្រពុមទាំងំសិិសិសតូចៗ��ស់ិរឿ�ើង។ អនកំ
ប្រតវូិចាថំា សិិសិស��ស់ិរឿ�ើងមួ�ចំនួនគឺ្គ�និកា�រឿ�ៀនពុើចមាៃ �កាលពុើថ្មីមើៗរឿនះ។ ដូឹរឿចនះ រឿ�ឿង �ាះ 
អំពុើ កា� រឿ� ស្ចាលា រឿ�ៀនគឺ្គ រឿ� ដែត ជា រឿ�ឿង ថ្មីមើ។ ចំណុ្ឌចលអ�ំ�ុតមួ�អំពុើកា�រឿធិាើជាប្រគ្គ�ូរឿប្រងៀនដែ�នកំ
�មួ�ញ្ចាូលគ្នាន  ESL រឿ�កំប្រមិតរឿនះគឺ្គថា សិិសិសទាំងំអស់ិ រឿ��មិនគិ្គតពុើភាស្ចាកំំរឿណ្ឌើ ត��ស់ិ
ពួុកំរឿគ្គ រឿ�ដែតរឿ�ៀនពុើ�រឿ�ៀ�និយា� អាន និងសិ�រឿសិ�ជាភាស្ចាអង់រឿគ្គាសិ។ ពួុកំរឿគ្គទាំងំអស់ិ
កំំពុុង�រឿងើើតវាកំយសិពុទភាស្ចាអង់រឿគ្គាសិ��ស់ិពួុកំរឿគ្គ និងអភិូវិឌ្ឍឍ�ាឹមស្ចា�ចំរឿណ្ឌះដឹឹង។ សិិសិស
មានរឿប្រចើន�ស់ិដែដឹលប្រតវូិរឿ�ៀនពុើគ្នាន រឿ�វិញិរឿ�មកំ។ កា�អភិូវិឌ្ឍឍ�ំនាញសិ្ចា�់��ស់ិពួុកំរឿគ្គ 
និងកា�គ្នាបំ្រទដែ�នកំសុិនទ�កំថាអំពុើ�ាឹមស្ចា��ួ�កំស្ចាងវិ�ីធិម៌ថ្ងៃនសិហ៍គ្គមន៍កា�សិិកំាតួច
��ស់ិរឿ�ើង។ 

រឿ� Pleasant View រឿ�ើងសិែិតរឿ�កំនងុចរឿងាើ មចា�់ពុើថាន ក់ំមរឿតិ�យដឹល់ថាន ក់ំទើពុើ� ដូឹរឿចនះ
សិិសិសថាន ក់ំទើពុើ���ស់ិរឿ�ើងគឺ្គជាសិិសិសគំ្គ�។ូ អនកំ�ងាា ញពួុកំរឿគ្គពុើ�រឿ�ៀ�តប្រមង់�ួ� �ិល់កា�
�ិត�ំប្រ�ឹងដែប្រ�ងឱ្យយអស់ិពុើសិមតែភាពុ��ស់ិពួុកំរឿគ្គ និង�រឿ�ៀ�មាន�នត់គំ្គនិត�កីំចរឿប្រមើនរឿនាះ។ 
ពួុកំរឿគ្គប្រតវូិដឹឹងថាវាមិនអើរឿទកំនងុកា�រឿធិាើ�ុសិ។ កំំហ៍ុសិគឺ្គជាភូសិិុតាំងដែដឹល�ងាា ញថារឿ�ើង
កំំពុុងពុាយាម។ �ើុំដែតងដែតប្របា�់សិិសិស��ស់ិ�ើុំថា វាមិនអើរឿទកំនងុកា�និយា�ថា '�ើុំមិនទាំន់
ដឹឹងរឿទ' រឿ�ើងទាំងំអស់ិគ្នាន មិនបានរឿ�ៀនរឿដឹើ�កំនងុរឿពុលដែតមួ�រឿនាះរឿទ។ កា�សិនា��ស់ិ
ស្ចាលារឿ�ៀន��ស់ិរឿ�ើងគឺ្គ "រឿមាទនភាពុ ភាពុអត់ធិមត់ កា�រឿគ្នា�ពុ សុិច�តិភាពុ កា�រឿ�ិជាើ ចិតិ 

ឧតិមភាពុ" ។ ទាំងំរឿនះជាអាើដែដឹលដឹឹកំនាសិំិសិសជារឿប្រចើនឆ្នាំន រំឿ�មុ� -- រឿនាះរឿហ៍ើ�ជារឿគ្នាល
រឿ�។ រឿ�ើង ដែថ្មីមទាំងំ មាន សិិសិស ដឹឹកំនា ំកា� សិនា រឿ�រឿពុល ប្រពឹុកំ រឿដឹើមីើ កំំណ្ឌត់ សំិរឿ�ង រឿនាះ 
សិប្រមា�់ កុំមា�តូចៗ។  

ណោតើ អិ្ន� ចូង់ ឱ្យយមនុិសស ជាណោក្រុចូើនិ ដឹឹង អ្នើើ �ឺះ អំ្នពើ ការ ណោធំើើ ជា ក្រុគ្មិបូណោក្រុងៀនិ?

�ើុំ គិ្គត ថា មានមនុសិស មាន គំ្គនិត ថា វា ជា កា�ងា� លំបាកំ 
�ោុដែនិ រឿពុល �ាះ �ើុំ ចង់ឱ្យយពួុកំរឿគ្គ អាច រឿដឹើ� មួ� មាោ � រឿ�កំនងុ 
ដែសិីកំរឿ�ើង ��ស់ិ រឿ�ើង។ រឿហ៍ើ� កំុំ �ល់ �ុសិអំពុើ�ើុំ  វា
មាន រឿពុលរឿវិលាជា រឿប្រចើន។ �ោុដែនិក៏ំមានរឿពុលរឿវិលាដ៏ឹ
លំបាកំ�ងដែដឹ�។ រឿ�ើងរឿ�ើញកុំមា�ដែដឹល�ាងកាត់
រឿ�ឿងជារឿប្រចើនកំនងុ�ើវិតិ��ស់ិពួុកំរឿគ្គរឿ�ខាងរឿប្រ�
ស្ចាលារឿ�ៀន។ អនកំប្រតវូិពិុនិតយរឿមើលកា�ូ�ផ្ទាំទ ល់�ាួន
��ស់ិអនកំរឿ�មាត់ទាំា �រឿ�រឿពុលអនកំចូល មកំកំនងុ រឿហ៍ើ�

អនកំប្រតវូិដែត�ល់ថាសិិសិសប្រ�ដែហ៍លជាមិនដែតងដែតចូលមកំរឿដឹើមីើសិិកំាជារឿ�ៀងរាល់ថ្ងៃថ្មីៃរឿនាះរឿទ។ 
រឿហ៍ើ� កា�ងា�អនកំ មិន ទាំន់បាន�ញ្ចា�់រឿនាះរឿទ  រឿ�រឿពុល អនកំ រឿដឹើ� រឿចញ ពុើ មាត់ទាំា �។ មាន រឿ�ឿង ជា 
រឿប្រចើន ដែដឹលពាក់ំព័ុនធ មិន ថា រឿ� ស្ចាលារឿ�ៀន ឬ រឿ� �ទះ រឿនាះរឿទ។ 

ណោតើអិ្ន�ទនឹឹិងរង់ចាំអំ្នើើជាងណោគ្មិបំផុុតណោ��ុិងឆិ្នាំសិំ�ាណោនិះ?

កា�រឿមើលរឿ�ើញកា��កីំចរឿប្រមើនយាោ ងខាា ងំកំនងុកា�អាន។ �ើុំគិ្គតថារឿ�ើងមានកា��រឿប្រងៀនដ៏ឹ
អស្ចាា �យមួ�ចំនួនដែដឹលកំំពុុងរឿកំើតរឿ�ើង រឿហ៍ើ�វានឹងរឿ�ះប្រស្ចា�គ្គមាា តស្ចាលារឿ�ៀនមួ�ចំនួន
ទាំងំរឿនាះរឿ�ប្រគ្គ�់ទើកំដែនាងដែដឹលកំំពុុងប្រ�ឈ្នះមនឹង COVID។ រឿ�ើង កំំពុុង �កំា កា�ពួុតថ្ងៃដឹ 
��ស់ិ រឿ�ើង ដែដឹល កា� អាន នឹងមានកា��កីំចរឿប្រមើនយាោ ង�ហ័៍សិ។ អាើ ដែដឹល �ើុំ សិ�ា�ចិតិ
រឿ�សងរឿទៀតគឺ្គ កា� រឿមើល រឿ�ើញ ថា រឿតើ សិិសិស មានកា��កីំចរឿប្រមើនកំប្រមិត�កំនងុ មួ� ឆ្នាំន ។ំ សូិមីើ ដែត  
ឆ្នាំន  ំសិិកំា�នាទ �់កំនាង �ុត រឿ� កុំមា���ស់ិ អនកំ នឹង ចាកំរឿចញ �ោុដែនិ ពួុកំ រឿគ្គ មិន ដែដឹល ចាកំរឿចញ 
ពិុតប្របាកំដឹរឿនាះរឿទ។ អតើតសិិសិស��ស់ិ�ើុំមាន ក់ំមាន�ញ្ហាា ជាមួ�នឹង�ញ្ហាា សិងគម-អា�មមណ៍្ឌ 
រឿហ៍ើ�នាងមានភាពុរឿសិៃ�មស្ចាៃ ត់រឿ��ស្ចា�ដែតនាងមាន�ញ្ហាា កំនងុកា�ប្រគ្គ�់ប្រគ្គង�ាួនឯង។ នាង 
បាន �កីំ ចរឿប្រមើន ខាា ងំ កំនងុ អំ�ុង រឿពុល ថ្ងៃន ឆ្នាំន សិំិកំា រឿនះ រឿហ៍ើ� ឥ�ូវិ រឿនះ �ើុំ បាន ឮ ថា នាង មាន 
ភាពុ ដឹឹងកិំើ�ស់ិ នាង អាច ប្រគ្គ�់ប្រគ្គង អា�មមណ៍្ឌ ��ស់ិ នាង បាន លអ ប្រ�រឿសិើ� រឿហ៍ើ� នាង ក៏ំ មាន 
ភាពុ �កីំ ចរឿប្រមើន�ងដែដឹ�។ រឿ�ឿង ទាំងំ អស់ិ រឿនះ រឿធិាើ ឱ្យយ ភាពុតាំនតឹងទាំងំរឿនាះសិមតថ្ងៃមា!

"កា�សិនា��ស់ិស្ចាលារឿ�ៀន��ស់ិរឿ�ើងគឺ្គ 
រឿមាទនភាពុ ភាពុអត់ធិមត់ កា�រឿគ្នា�ពុ សុិច�តិភាពុ 
កា�រឿ�ិជាើ ចិតិ ឧតិមភាពុ’ ។ ទាំងំរឿនះជាអាើដែដឹល
ដឹឹកំនាសិំិសិសជារឿប្រចើនឆ្នាំន រំឿ�មុ� -- រឿនាះរឿហ៍ើ�
ជារឿគ្នាលរឿ�” ។

ស្ចាលា�ឋមសិិកំា Fogarty រឿធិាើកំមមវិធិិើ Trunk 
ឬ Treat ដំឹ�ូង��ស់ិ�ាួន។

សមភាពណោ��ុិងសាលា ណោរៀនិសាធារណឹៈក្រុពវូដិីឹនិ  

ពិធំើជុំប់ណោលៀងសំណោលៀ�បំពា�់ណោ� Pleasant View 
រឿ�រឿដឹើមដែ�រឿនះ សិិសិានុសិិសិស និង�ុគ្គគលិកំរឿ� សាលាបឋមសិ�ា Pleasant 
View បាន�ងាា ញ�ចនា�័ទមស្ចាម �តើ Halloween ��ស់ិពួុកំរឿគ្គរឿ�កំនងុពិុធិើ��់រឿលៀង
សំិរឿលៀកំ�ំពាក់ំប្រ�ចាឆំ្នាំន �ំ�ស់ិស្ចាលារឿ�ៀន! ប្រ�សិិនរឿ�ើ អនកំធាា �់ រឿ�ើញ សិតា រឿតាំ ដ៏ឹគួ្គ�
ឱ្យយប្រសិលាញ់ជាង រឿនះ សូិម ប្របា�់ ពួុកំរឿ�ើង �ង។ ពិុធិើ��់រឿលៀងសំិរឿលៀកំ�ំពាក់ំគឺ្គជា
វិធិិើដ៏ឹលអមួ�កំនងុកា�កំស្ចាងទំនាក់ំទំនងសិហ៍គ្គមន៍ជាមួ�ស្ចាលារឿ�ៀន និង�ងាា ញ
ដឹល់សិិសិស និងមាតាំ�ិតាំថា�ុគ្គគលិកំ និងអនកំប្រគ្គ�់ប្រគ្គង��ស់ិ Pleasant View នឹង
ដែតងដែត�នរឿ�មុ�សិប្រមា�់កូំនៗ��ស់ិពួុកំរឿគ្គជានិចា!

 ការ អ្នបអ្នរសាទរដឹល់ សិសស

Trunk ឬ Treat ណោ� Young Woods
វាជាកា�ចូល�មួដ៏ឹអស្ចាា �យមួ�សិប្រមា�់ Trunk ឬ Treat ណោ�
ស្ចាលា�ឋមសិិកំា Young Woods! សំិរឿលៀកំ�ំពាក់ំដ៏ឹអស្ចាា �យ ជាមួ�នឹង
ស្ចាន មញញឹមជារឿប្រចើន។ សូិមដែថ្មីាងអំណ្ឌ�គុ្គណ្ឌយាោ ងប្រជាលរឿប្រ�ចំរឿពាះរឿលាកំប្រគ្គ ូ
អនកំប្រគ្គ ូនិង�ុគ្គគលិកំដែដឹលបានរឿធិាើឱ្យយប្រពឹុតិិកា�ណ៍្ឌដ៏ឹអស្ចាា �យរឿនះរឿកំើតរឿ�ើងសិប្រមា�់
សិិសិានុសិិសិស និងប្រកំមុប្រគ្គសួ្ចា���ស់ិពួុកំរឿគ្គ!

សិិសិសដែ�លមានទេ�ពទេ�សិលយ និងឧសិាហ៍ព៍ាយាមរបស់ិទេ�ើងកំំពុងទេ�ើើទេរឿង�៏អស្ចាា រយជាទេរៀងរាល់ថ្ងៃ�ៃ។ ទាំងំទេនះគឺឺជាឧទាំហ៍រណ៍៍ជាក់ំដែសិែងពើរបើ។

ពិធំើបុណឹយក្រុបមូលផុលណោ� Veazie Street
កំនងុដែ�រឿនះ សិិសិានុសិិសិស និងប្រកំមុប្រគ្គសួ្ចា�រឿ�ស្ចាលា�ឋមសិិកំា Veazie Street បានប្របា�ពុធ
ពិុធិើ�ុណ្ឌយប្រ�មូល�ល រឿ��កា�ដែសិាង�ល់�ដែនែមអំពុើកំមមវិធិិើសុិវិតែិភាពុ និងកា��កំចិតិទុកំ�ក់ំ
��ស់ិស្ចាលារឿ�ៀន។ កំមមវិធិិើរឿនះរឿលើកំកំមពស់ិ�ំនាញកំស្ចាងទំនាក់ំទំនងវិ�ិជមាន �ិល់នូវិ�ចនាសិមព័នធ និង
�រឿ�ៀ���� កា�កំំណ្ឌត់កា��ពឹំុងទុកំចាស់ិលាស់ិ និងអ�អ�ស្ចាទ�ចំរឿពាះកា�សិរឿប្រមចចិតិដ៏ឹលអ។ សិិសិស
ទទួលបានកា��ល់ដឹឹងកាន់ដែតប្រ�រឿសិើ�អំពុើកា�សិិកំាពុើអា�មមណ៍្ឌសិងគម និងអាចចូល�មួកំនងុសិកំមមភាពុ
ដូឹចជា Making an Anger Catcher (រឿដឹើមីើគ្នាបំ្រទដឹល់កា�ប្រគ្គ�់ប្រគ្គងកំំហឹ៍ង), Feelings Bingo 
និង I Spy Emotions (រឿដឹើមីើកំំណ្ឌត់អតិសិញ្ហាា ណ្ឌអា�មមណ៍្ឌ) និង Calming Corner Activities 
(�ុទធស្ចាប្រសិសិិប្រមា�់សិិសិសប្រគ្គ�់ប្រគ្គង�ាួនឯង) ។ ចុងរឿប្រកា� សិិសិានុសិិសិសដែដឹលបានចូល�មួ
ចុះហ៍តែរឿលខារឿលើកា�សិនាប្រ�ឆ្នាំងំនឹងកា�គំ្គរាមកំំដែហ៍ងកំនងុអំ�ុងរឿពុលកំមមវិធិិើ។

សិសសគំ្មិររូបស់ Kizirian  
សូិមពិុនិតយរឿមើលសិិសិសគំ្គ��ូ�ស់ិ Kizirian ទាំងំរឿនះ! កំនងុមួ�សិបិ្តាហ៍៍មិង សិិសិស
ថាន ក់ំទើ 5 ចា�់ថ្ងៃដឹគូ្គជាមួ�សិិសិស Pre-K រឿដឹើមីើ�ួ�ពួុកំរឿគ្គនូវិ�ំនាញចលនាលអ
កំនងុអំ�ុងរឿពុល�រឿប្រងៀន។ កំនងុ��ូភាពុរឿនះ សិិសិសថាន ក់ំទើ 5 �ួ�សិិសិស Pre-K 
សិ�រឿសិ�រឿ�ម ះ��ស់ិពួុកំរឿគ្គ។ សូិមអ�គុ្គណ្ឌចំរឿពាះកា�រឿធិាើជាគំ្គ�ដ៏ូឹលអដឹល់សិិសិសតូច
ៗ��ស់ិរឿ�ើង!

�មៅវធិំើអ្ន�សរសាក្រុសាណោ� Vartan Gregorian
សូិមប្រកំរឿ�កំរឿមើលសិិសិសទាំងំរឿនះពុើសាលាបឋមសិ�ា Vartan Gregorian! 
សិិសិសកំំពុុងចូល�មួកំនងុកំមមវិធិិើអកំស�ស្ចាប្រសិ ិដែដឹលកំនងុរឿនាះពួុកំរឿគ្គរឿធិាើដំឹរឿណ្ឌើ �តាំម
ស្ចាែ នើ�រឿ�សងគ្នាន  និងចូល�មួកំនងុសិកំមមភាពុកា�អាន និងសិិកំារឿ�សងៗ។  រឿនះជា
វិធិិើដ៏ឹលអមួ�រឿដឹើមីើទាំក់ំទាំញសិិសិសឱ្យយមានកា�អាន!

 
RHODE ISLAND PBS EDUCATION SERVICES IS PARTNERING WITH
WATERFORD UPSTART TO PROVIDE QUALIFYING FAMILIES WITH

A FREE LAPTOP COMPUTER AND WIFI TO ACCESS A RANGE OF
HIGH-QUALITY EARLY CHILDHOOD INSTRUCTIONAL RESOURCES. 

 
PLUS, FAMILIES GET TO KEEP THE LAPTOP COMPUTER AT THE

END OF THE 1-YEAR PROGRAM.  
 

FAMILIES OF PRE-K STUDENTS CAN REGISTER AT 
WWW.WATERFORD.ORG/UPSTART TO FIND OUT IF YOU’RE

ELIGIBLE.
 

PROVIDENCE PUBLIC
SCHOOLS PRE-K FAMILIES: 

SEE IF YOU’RE

ELIGIBLE FOR A

FREE LAPTOP!

*Flyer created by a student in the PCTA Graphics Program!

CLASSICAL GRAD ដឹឹ�នាំកំ្រុ�មុណោ�កាន់ិ WORLD SERIES
សូិមអ�អ�ស្ចាទ�ដឹល់សិសសបញ្ចូចប់ការសិ�ារឿ�វទិាល័� Classical ឆ្នាំន សិំិកំា 
2015 គឺ្គ Jeremy Peña ដែដឹលឥ�ូវិរឿនះជារឿ�កំខ�នថ្មីមើជាមួ�ប្រកំមុ Houston 
Astros ��ស់ិ Major League Baseball ដែដឹលថ្មីមើៗរឿនះបាន�ួ�ប្រកំមុ��ស់ិ
គ្នាត់បានរឿ�កាន់ World Series! Peña ប្រតវូិបានរឿគ្គ�ក់ំរឿ�ម ះថាជាកំើឡាកំ�ដ៏ឹ
មានតថ្ងៃមា�ំ�ុត រឿ�កំនងុ American League Championship Series (រឿសិេ� ី
កា�ប្រ�កួំតរឿ�ើងឯកំអារឿម�កិំ) ។ Astros នឹងរឿធិាើជាមាា ស់ិ�ទះរឿ� Philadelphia 
Phillies រឿ�កំនងុរឿហ៍គមទើ 1 ថ្ងៃន  World Series រឿ���់ថ្ងៃថ្មីៃសុិប្រកំទើ 28 ដែ�តុលា។

 ណោ�ជំុុំវញិមណឹឌ ល

ក្រុគ្មិបូណោក្រុងៀនិ DELSESTO ក្រុបចាំសំ្បែ�
សូិមអ�អ�ស្ចាទ�ចំរឿពាះប្រគ្គ�ូរឿប្រងៀនគ្គណិ្ឌតវិទិាថាន ក់ំទើ 6 គឺ្គ Michele Pistocco 
និងសិមា�ិកំ�ុគ្គគលិកំ Marisol Lebron ដែដឹលមាន ក់ំបានទទួល�ងាា ន់ប្រគ្គ�ូរឿប្រងៀន
ប្រ�ចាដំែ� និងមាន ក់ំរឿទៀតបានទទួល�ងាា ន់�ុគ្គគលិកំប្រ�ចាដំែ�រឿ�អ្ននុិវទិាល័� 
DelSesto។ ពួុកំរឿគ្គទាំងំពុើ�នាក់ំបាន�ិត�ំរឿធិាើកា�ជារឿ�ៀងរាល់ថ្ងៃថ្មីៃ រឿដឹើមីើ�ួ�រឿធិាើឱ្យយ 
DelSesto កាា �ជាកំដែនាងកាន់ដែតប្រ�រឿសិើ�រឿ�ើង និងកា�ស្ចាា គ្គមន៍កាន់ដែតលអសិប្រមា�់
សិិសិានុសិិសិស និងសិហ៍កា�។ី រឿ�ើងសូិមរឿកាតសិ�រឿសិើ�ចំរឿពាះអាើដែដឹលអនកំរឿធិាើ!

គូ្មិសសមាគ ល់ណោលើក្រុបតិទិនិរបស់អិ្ន�!
 { ក្រុពឹតាិការណ៍ឹ URI CAMPUS

ថ្ងៃ�ៃសុិគ្រូកទីី 4 ផ្នែ�វិចិ្ឆិិិកា
 { ការសនិសំពនឺិ�ថ្ងៃ�ៃ 

ថ្ងៃ�ៃអាទិីត្យយទីី 6 ផ្នែ�វិចិ្ឆិិិកា 
 { ថ្ងៃ�ៃណោ�ះណោឆិ្នាំត 

(ឈ្នះ�់សិប្រមាកំ) 
ថ្ងៃថ្មីៃ អងាគ � ទើ 8 ដែ� វិចិិិកា

�វមីាច ស់ជ័ុំ�លាភីើ ណោ� LAURO
រឿ�ដែ�រឿនះ កំវិមីាា ស់ិ�័�លាភូើ Rhode Island Tina Cane បានមកំ
សាលាបឋមសិ�ា Carl G. Lauro រឿដឹើមីើអាន និងសិ�រឿសិ�កំំ�ពុយជាមួ�
សិិសិសថាន ក់ំទើ 4 និងទើ 5។ វាជាឱ្យកាសិដ៏ឹលអមួ�សិប្រមា�់សិិសិានុសិិសិស
រឿដឹើមីើដែសិាង�ល់�ដែនែមអំពុើកា�សិ�រឿសិ�កំំ�ពុយ ប្រសិ�រឿពុលដែដឹលប្រតវូិបាន
រឿលើកំទឹកំចិតិឱ្យយរឿប្រ�ើភាស្ចា និង�រឿចាកំរឿទសិជារឿប្រចើនរឿដឹើមីើ�ងាា ញពុើ�ាួន��ស់ិ
ពួុកំរឿគ្គតាំម��ៈកា�សិ�រឿសិ���ស់ិពួុកំរឿគ្គ។ ពួុកំរឿគ្គដែថ្មីមទាំងំបានសិ�រឿសិ�កំំ�ពុយ
ជាប្រកំមុជាមួ� Ms. Cane! សូិមអ�គុ្គណ្ឌសិប្រមា�់កា�មកំទសិសនា Lauro!

គិ្មិលានុិប�ា �ិកាស្បែដឹលទទួល�និពានិរងាើ ន់ិ
គិ្មិលានុិប�ា �ិកាសាលា ណោរៀនិសាធារណឹៈក្រុពវូដិីឹនិ �មួជាមួ�នឹងសិិសិស�ញ្ចា�់កា�សិិកំារឿ�វិទិាល័� Classical ប្រតវូិបាន
�ិល់កិំតិិ�សិរឿ��អភិូបាល�ង Sabina Matos រឿ� Rhode Island ជាមួ�នឹងពាន�ងាា ន់វិ�ី�នសិហ៍គ្គមន៍ សិប្រមា�់កា�
�មួចំដែណ្ឌកំ��ស់ិពួុកំរឿគ្គកំនងុកា��ួ�សិហ៍គ្គមន៍និយា�ភាស្ចារឿអសិា�ញអំ�ុងរឿពុល�ំងឺរាតតាត COVID-19។ Donna 
O'Connor ជាគិ្គលានុ��ា �ិការឿ� PPSD តាំងំពុើឆ្នាំន  ំ1994 បានរឿដឹើ�តួយាោ ងសំិខាន់កំនងុកា��ំរឿពុញកា�ងា���ស់ិនាង
រឿ�មណ្ឌឌ ល រឿហ៍ើ�នាងបាន�ងាា ញភាពុជា�នគំ្គ�រូឿ�រឿពុលដែដឹល�ំងឺរាតតាត COVID-19 វា�ប្រ�ហ្វា�។ Dr. Eugenio 
Fernandez ជាសិិសិស�ញ្ចា�់កា�សិិកំារឿ�វិទិាល័� Classical ក៍ំបានចូល�មួចំំដែណ្ឌកំយាោ ងខាា ងំកំនងុអំ�ុងរឿពុល�ំងឺរាតតាត 
COVID-19 និងបាន�ួ��ិល់វាាក់ំស្ចាងំសិប្រមា�់ប្រ�ជា�នរឿ�កំនងុសិហ៍គ្គមន៍តាំម��ៈឱ្យសិថ្មីស្ចាែ ន��ស់ិគ្នាត់។ សូិមអ�គុ្គណ្ឌដឹល់
ពួុកំគ្នាត់ និងគិ្គលានុ��ា �ិកា PPSD ទាំងំអស់ិសិប្រមា�់កា��ិត�ំប្រ�ឹងដែប្រ�ង និងកា��មួចំដែណ្ឌកំដឹល់មណ្ឌឌ ល។

ទិវា�ុិងតំបន់ិ RI របស់ SODEXO - ស្បែ�វចិូិិកា 9
 ទិីវាកែុ�តំ្យបន់ RI ណោ�ស្បែ�ណោនិះ �ឺថ្ងៃ�ៃទីី 9 ផ្នែ�វិចិ្ឆិិិកា! ជាមួយការួបង្ហាា ញ RI គ្រូសិស់ិគ្រូសាយ និ�រួបស់ិគ្រូបចាំតំំ្យបន់ រួមួមាន តុ្យអាហារួ
ង្រៀពីលគ្រូពឹីក ផ្នែ�ែង្រៀ�ោ ម គ្រូតី្យ នំភីីហ្សាា សាឡាត់្យមាន់ ដំំឡូ�� និ�បផ្នែនែ!

��សិសិមាា ល់គ្រូបតិ្យទិីនរួបស់ិអ្នែកសិគ្រូមាប់បទីបង្ហាា ញរួបស់ិសាកលវិទិីាល័យមាតាំបិតាំ អាហារណោ�សាលាណោរៀនិ និិងការចូូលរមួ
របស់សិសសជាមួ� Sodexo ង្រៀ�ថ្ងៃ�ៃអ្នង្ហាា រួ ទីី 1 ផ្នែ�វិចិ្ឆិិិកា ចាំប់ពីីង្រៀមាោ � 6-7:30! ផ្នែសិែ�យល់អំ្នពីីអាហារួង្រៀ�សាលាង្រៀរួៀនង្រៀ�យ
ឥត្យ�ិត្យថ្ងៃ�ែ និ�ការួច្ឆិ�លរួមួរួបស់ិសិិសិសតាំមរួយៈកមមវិធីិីអាហារួរួ �បត្យថមភកុមារួគ្រូពីវូិដិីំន Sodexo។

សិ�មចុ្ឆិច្ឆិតំ្យណភ្ជាា ប់ង្រៀនះ ង្រៀដីំមីីច្ឆិ�លរួមួ ជាមួយ ក្រុ�មុការងារណោសវា�មៅអាហារមាតាបិតា PPSD រួបស់ិង្រៀយី�ង្រៀ�ថ្ងៃ�ៃង្រៀនះ ង្រៀដីំមីីច្ឆិ�លរួមួ
កិចូ្ឆិគ្រូបជំុុំគ្រូបចាំគំ្រូតី្យមាសិ និ��តល់មតិ្យផ្នែកលមអង្រៀលីអាហារួង្រៀ�សាលាង្រៀរួៀន!

មុ�នុិ�សាលាណោរៀនិស្បែ�វចិូិិកា

មិតាភី�ាិក្រុតើណោ� SPAZIANO
គ្មិណឹៈ�មៅការតំបន់ិទឹ�ទណោនឺិ Woonasquatucket (WRWC) បាន
ចា�់ថ្ងៃដឹគូ្គជាមួ�សិិសិសថាន ក់ំទើ 4 រឿ�សាលាបឋមសិ�ា Spaziano រឿដឹើមីើ
�កំប្រតើមកំថាន ក់ំរឿ�ៀន។ កំមមវិធិិើរឿនះ�ិល់កា�សិិកំាតាំមដែ��វិទិាស្ចាប្រសិផិ្ទាំទ ល់
ដែដឹលរឿផិ្ទាំតរឿលើកា�ធំិធាត់��ស់ិប្រតើ brook trout រឿ�កំនងុថាន ក់ំរឿ�ៀន។ �នាទ �់មកំ
ចុងរឿប្រកា� ប្រតើ ប្រតវូិ បាន ប្រពុដែលង រឿ�កំនងុទឺកំ។ សូិមអ�គុ្គណ្ឌជាពិុរឿសិសិចំរឿពាះ
�ុគ្គគលិកំសិងគម Dale Folan ជាអនកំហ្វាត់កា�កា�ងា�សិងគម��ស់ិ Spaziano, 
ជាអតើតអនកំឈ្នះនះ Apple Golden Crystal Evora និង Amanda 
Peavey ថ្ងៃន WRWC ដែដឹលបាន�ួ�សិប្រម�សិប្រមលួកំមមវិធិិើរឿនះ។

�កំ្រុទបរយិ៉ាប័និិសួនិ�ុមារ�ៅើរបស់ 
សាលាបឋមសិ�ា 

 Anthony Carnevale!

�ា សាា សក្រុមាប់អាហារណោពលលាៃ ចូ
ថ្ងៃថ្មីៃទើ 11 ដែ�វិចិិិកា 

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

1915 West Shore Road, Warwick, RI

ប្រកំមុប្រគ្គសួ្ចា� និង�ុគ្គគលិកំ PPSD ទាំងំអស់ិប្រតវូិបានអរឿញ្ចជើញឱ្យយចូល�មួ!  
រឿដឹើមីើទិញសំិ�ុប្រត សូិមចូលរឿ�កាន់៖  

https://www.eventbrite.com/e/fall-event- 
pasta-dinner-tickets-440994655887

រឿដឹើមីើគ្នាបំ្រទរឿ��ផ្ទាំទ ល់៖ 
https://unlimitedplay.org/.../carnevale-elementary.../

 { ទិវាអ្នតើត�ុទធជុំនិ 
(ឈប់សិគ្រូមាក) 
ថ្ងៃ�ៃសុិគ្រូក ទីី 11 ផ្នែ�វិចិ្ឆិិិកា

 { �ិចូចក្រុបជំុុំគ្មិណឹៈ�មៅការសាលាណោរៀនិ
ថ្ងៃ�ៃ ពុីធី ទីី 16 ផ្នែ� វិចិ្ឆិិិកា
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https://www.nassp.org/national-principals-month/#:~:text=Each%20October%2C%20National%20Principals%20Month,least%20recognized%20individuals%20in%20education.
https://www.abc6.com/classical-high-school-administrator-named-rhode-island-principal-of-the-year/#:~:text=Scott%20Barr%20was%20named%202022,and%20students%20to%20congratulate%20Barr.
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