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ដោយបណ្ឌិត Nkolika E. Onye ប្រធានផ្នែកសមភាព និងភាពចូលចំណោម 

ក្នុងនាមជាអតីតគ្រូបង្រៀន គ្រូបង្ហាត់បង្រៀន នាយកសាលា និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យកណ្តាល វា
ពិតជាកិត្តិយសមួយក្នុងការបម្រើដល់សិស្ស និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក្នុងតួនាទីដែលបានបង្កើតថ្មីនេះ។ 
យើងត្រូវតែបង្កើតវប្បធម៌មួយ ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នា ជាពិសេសយុវជនរបស់យើង មានអារម្មណ៍ថាខ្លួន
ចូលចំណោមបានយ៉ាងល្អ។ 
បេសកកម្មរបស់យើងគឺដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានសមភាពសម្រាប់សិស្ស ដូច្នេះពួកគេអាចសម្រេចបាននូវ
ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ និងប្រកួតប្រជែង។ យើងនឹងតស៊ូមតិសម្រាប់យុវជន និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ 
ហើយសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃភាពចម្រុះក្នុងការលើកកម្ពស់ការរៀនសូត្រ និងការអភិវឌ្ឍ ដែលនាំទៅ
ដល់ការបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យប្រកបដោយជោគជ័យ និង/ឬអាជីពដែលមានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ប្រកបដោយ
ការប្រកួតប្រជែង។
គោលដៅសម្រាប់ឆ្នាំនេះ គឺដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹង រៀនយុទ្ធសាស្ត្រ និងជំនាញដែលគាំទ្រការដល់ការ
បង្រៀនដែលឆ្លើយតបនឹងវប្បធម៌ និងលើកកម្ពស់អាកប្បកិរិយាដើម្បីចូលរួម និងអនុវត្តខ្លឹមសារអំពី
ពូជសាសន៍ យេនឌ័រ អត្តសញ្ញាណ ជាតិសាសន៍ ស្ថានភាពសមត្ថភាព ពហុភាសា និងសមភាពសម្រាប់
បុគ្គលិកទាំងអស់នៅក្នុងតួនាទីរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួន។ នេះជាឆ្នាំសិក្សាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា។ 
យើងនឹងអំពាវនាវឱ្យឪពុកម្ដាយ និងអ្នកដទៃទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ចែករំលែកជំនាញ គំនិត និង
យោបល់របស់ពួកគេ នៅពេលដែលយើងបន្តកសាងសមត្ថភាព និងពង្រីក។ យើងទន្ទឹងរង់ចាំដឹកនាំ និង
រៀនសូត្រជាមួយគ្នា។
សូមពិនិត្យមើលគេហទំព័រ សមភាព និងភាពចូលចំណោមនៅទីនេះដើម្បីមើលក្របខ័ណ្ឌ ព័ត៌មានថ្មីៗ
សម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងធនធានបន្ថែម។

បណ្ឌិត NKOLIKA E. ONYE
ប្រធានផ្នែកសមភាព និងភាពចូលចំណោម

វាជាព ័ត ៌មានដ ៏ល ្អ៖ PPSD នៅក្ន ុងសារពត ៌មាន
• បាត់បង់នៅក្នុងការបកប្រែ៖ ធនធាននិយាយរបស់សាលា Providence សម្រាប់សិស្សសិក្សាភាសាអង់គ្លេស 

WJAR ថ្ងៃទី 29 ខែសីហា
• សិស្សរបស់ Providence ត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញជាមួយនឹងធនធានសង្គម អារម្មណ៍ថ្មី។ 

ABC6 ថ្ងៃទី 29 ខែសីហា
• ការប្រារព្ធពិធីត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញដែលបានធ្វើឡើងសម្រាប់គ្រួសារ Providence 

WPRI ថ្ងៃទី 25 ខែសីហា
• David Duke របស់ RI ដែលឥឡូវជាកីឡាករ NBA ផ្តល់ជូនវិញដោយការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃទិវាសហគមន៍ក្នុង Providence 

កាសែត The Providence Journal ថ្ងៃទី 22 ខែសីហា
• Providence កំពុងទទួលយកកីឡាអេឡិចត្រូនិកនៅវិទ្យាល័យ 

កាសែត The Boston Globe ថ្ងៃទី 15 ខែសីហា

Dr. Javier Montañez អគ្គនាយក ជាមួយស្នងការ 
RIDE គឺ Angélica Infante-Green និងបុគ្គលិក 
PPSD នៅឯទីធ្លារថយន្តក្រុងនៅចូលរៀនដំបូង។  

ទ ំ ន ា ក ់ ទ ំ ន ង

សូមស្វាគមន ៍ ស ិស ្សរបស់យ ើង ប ុគ ្គលិករបស់យ ើង ព ័ត ៌មាន

ការ ិយាល ័យអគ ្គនាយក
ថ្ងៃទ ី  2  ខែកញ្ញា ឆ ្នា ំ  2022

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការបោះពុម្ពផ្សាយថ្មីបំផុតរបស់ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាននៃមណ្ឌល
សិក្សាធិការក្រុង Providence (PPSD) ប្រចាំពីរសប្តាហ៍ម្ដង! ប្រសិនបើអ្នក ឬនរណាម្នាក់
ដែលអ្នកស្គាល់ខកខានព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានរបស់យើង អ្នកអាចស្វែងរកការបោះពុម្ពផ្សាយ
កន្លងមកនៅលើ គេហទំព័ររបស់មណ្ឌលសិក្សាធិការ មានភាសាជាច្រើន។
ខ្ញុំត្រូវតែចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ 
បុគ្គលិក អ្នកបើកបររថយន្តក្រុង ឆ្មាំនាំឆ្លងកាត់ផ្លូវ អាណាព្យាបាល អ្នកគ្រប់គ្រង និង
ដៃគូសហគមន៍របស់យើងទាំងអស់។ កិចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកនៅរដូវក្តៅ និងអំឡុងពេល
ប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងមកនេះ បានផ្តល់ឱ្យសិស្សរបស់យើងនូវការចាប់ផ្តើមដ៏រឹងមាំសម្រាប់
ឆ្នាំសិក្សា។ ខ្ញុំអាចទៅទស្សនកិច្ចសាលារៀនជាច្រើនក្នុងសប្តាហ៍នេះ ហើយអ្នកអាច
មានអារម្មណ៍រំភើបនៅលើអាកាស។ 
កិច្ចការជាច្រើនដែលយើងកំពុងធ្វើនៅក្នុង Providence ត្រូវការពេលវេលា –ដូចជាការកសាង
សាលារៀនថ្មី ឬដាក់កម្មវិធីសិក្សាថ្មី។ ឆ្នាំនេះយើងនឹងចាប់ផ្តើមឃើញថាការងារនោះទទួល
បានផលចំណេញច្រើន។   
ជាការពិតណាស់ យើងនៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើ។ យើងកំពុងស្ថិតក្នុងអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋសម្រាប់ហេតុផលមួយ។ យើងនឹង
បន្តស្វែងរកអ្វីដែលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ដែលយើងត្រូវដោះស្រាយ។ ហើយវាមិនងាយស្រួលទេ ប៉ុន្តែវាមិន
អីនោះទេ។ ខ្ញុំបានឃើញអ្វីដែលយើងអាចបំពេញរួមគ្នា។
ដោយធ្វើការរួមគ្នា យើងបានផ្តល់នូវការរៀនសូត្រនារដូវក្តៅប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់សិស្សានុសិស្សចំនួន 3,000 នាក់នៅ
គ្រប់កម្រិតថ្នាក់ទាំងអស់។ កាលពីឆ្នាំមុន យើងជាមណ្ឌលសិក្សាធិការមួយក្នុងចំនោមមណ្ឌលសិក្សាធិការដំបូងគេដែលត្រឡប់ទៅ
ការរៀនសូត្រដោយផ្ទាល់ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត ដោយសារយើងដឹងថានោះជាកន្លែងដែលសិស្សរៀនបានល្អបំផុត។ 
យើងអាចធ្វើកិច្ចការលំបាកបាន។ យើងគ្រាន់តែត្រូវធ្វើកិច្ចការទាំងនោះ រួមគ្នា។ ដូច្នេះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្តង
ទៀតសម្រាប់ការងារជាក្រុមរបស់អ្នកក្នុងការធ្វើឱ្យឆ្នាំនេះចាប់ផ្តើមបានត្រឹមត្រូវ។

ការកសាងសាលារៀនរបស់យើងឡើងវិញ

នៅទូទាំងមណ្ឌលរបស់យើង សាលារៀនកំពុងតែត្រូវបានកែលម្អ ជួសជុល 
និងសាងសង់ឡើងវិញ។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគម្រោងដែលកំពុង
ដំណើរការទាំងនេះមួយចំនួន ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា Narducci ដែល
ទំនើបបំផុត ឬការងារទូលំទូលាយនៅវិទ្យាល័យ Hope សូមពិនិត្យមើល
គម្រោងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋធានីរបស់ Providence។ វា
មានការបង្ហាញជាច្រើន និងព័ត៌មានលម្អិតដ៏ទូលំទូលាយនៃគម្រោងដែល
នឹងបង្កើតអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងសម្រាប់សិស្សរបស់យើង។

ព័ត៍មានអំពីការត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីឆ្នាំសិក្សាថ្មី យើងមានចម្លើយសម្រាប់អ្នក! 
ចុចទីនេះ ដើម្បីមើលវីដេអូពីក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ឪពុកម្ដាយ 
(PAC) និងសាលា Providence ដែលគ្របដណ្តប់ព័ត៌មានថ្មី និងសំណួរ
ដែលតែងសួរញឹកញាប់សម្រាប់ឆ្នាំ 2022-23។ អ្នកក៏អាចពិនិត្យមើល
ទំព័រ ត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញ ដើម្បីស្វែងរកធនធានសំខាន់ៗលើអ្វីៗដូចជា
អាហាររបស់សិស្ស ការគាំទ្រការចូលរៀន ផែនការសុវត្ថិភាពសាលារៀន 
និងច្រើនទៀត។ 

ថ្ងៃអនុញ្ញាតឱ្យចេញមុនម៉ោង

ការរំលឹកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សមាជិកសហគមន៍ PPSD ទាំងអស់៖ ឆ្នាំ
សិក្សា 2022-23 នឹងមានប្រាំបីថ្ងៃ ដែលសាលារៀនទាំងអស់នឹងមានការ
អនុញ្ញាតឱ្យចេញមុនម៉ោងរយៈពេល 2 ម៉ោងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ
វិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន។ កាលបរិច្ឆេទទាំងនេះគឺ៖

• ថ្ងៃពុធ ទី 21 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

• ថ្ងៃពុធ ទី 19 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022

• ថ្ងៃពុធ ទី 16  ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022

• ថ្ងៃពុធ ទី 14 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022

• ថ្ងៃពុធ ទី 25 ខែមករា ឆ្នាំ 2023

• ថ្ងៃពុធ ទី 8 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023

• ថ្ងៃពុធ ទី 15 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023

• ថ្ងៃពុធ ទី 17 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023

ក្រុមគ្រួសារនឹងទទួលបានការរំលឹកអំពីថ្ងៃអនុញ្ញាតឱ្យចេញមុនម៉ោង
រយៈពេល 2 ម៉ោងទាំងនេះពេញមួយឆ្នាំ។ អ្នកអាចស្វែងរក ប្រតិទិន
សិក្សាពេញលេញនៅទីនេះ។ 

បច ្ច ុប ្បន ្នភាពរបស់មណ្ឌលសិក ្សា

ការបោកចំបាប់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍
ភ្លាមៗមុនពេលសាលារៀនបានចាប់ផ្តើម ក្រុមបោកចំបាប់នៃ 
វិទ្យាល័យ Hope ក្រសួងប៉ូលិសនៃ Providence និង Beat the 
Streets New England បានសហការគ្នាដើម្បីដាក់ជំរុំកីឡាបោកចំបាប់
ដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅ Hope។ សប្តាហ៍នេះត្រូវ
បានបញ្ចប់ដោយដំណើរទស្សនកិច្ចពីអគ្គនាយក និងពិធីជប់លៀង
សម្រាប់កីឡាករចំបាប់ចំនួន 70 នាក់ដែលបានចូលរួម។  

ការអបអរសាទរសិស ្ស

ការស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្តៅ
សិស្សនៅ សាលាបឋមសិក្សា Vartan Gregorian ទទួល
បានថ្ងៃចូលរៀនដំបូងដ៏គួរឱ្យរំភើបបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃចន្ទ 
ដោយសារតែការស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្តៅពីសំណាក់អត្ដពលិកដែលជា
សិស្សមកពី សាកលវិទ្យាល័យ Brown ! សូមអរគុណដល់អ្នក
ទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីជួយអ្នកសិក្សាវ័យក្មេង
ទាំងនេះចាប់ផ្តើមឆ្នាំដ៏ត្រឹមត្រូវ។

សិស្សដែលមានទេពកោសល្យ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាមរបស់យើងកំពុងធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ទាំងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីរបី។

ត្រឡប់ទៅវាវិញ
វាគឺជាការត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅថ្ងៃទីមួយនៃថ្ងៃចូលរៀនសម្រាប់សិស្ស
នៅ សាលាបឋមសិក្សា Harry Kizirian! សិស្សបានធ្វើការលើការរាប់ 
ការសហការគ្នា និងធ្វើការណែនាំដល់សិស្ស និងបុគ្គលិកផ្សេងទៀត
ពេញមួយថ្ងៃ ដើម្បីចាប់ផ្តើមឆ្នាំដ៏ត្រឹមត្រូវ។

ការត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងរចនាប័ទ្ម
វាជាការស្វាគមន៍បែបរចនាប័ទ្មកម្រាលព្រំក្រហមសម្រាប់
សិស្សានុសិស្សនៅ សាលាមធ្យមសិក្សា Gilbert Stuart 
សូមអរគុណដល់បុគ្គលិក និងមនុស្សមកពី Black Sororities and 
Fraternities ដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្ដដល់សិស្ស
នៅតាមផ្លូវដែលពួកគេចូលទៅក្នុងអគារ។ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់
អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីធ្វើឱ្យថ្ងៃដំបូងមិន
អាចបំភ្លេចបានសម្រាប់សិស្សានុសិស្សរបស់យើង!

ការល ើកយកមកបង ្ហាញរបស់
ប ុគ ្គលិក

Michael Lamantia
គ្រូបង្ហាត់សិល្បៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ CTE

មានទីតាំងនៅ៖ បណ្ឌិត្យសភាវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេស Providence (PCTA)

បានចូលរួមជាមួយ PPSD នៅក្នុង៖ ឆ្នាំ 2012

តើក្នុងនាមជាគ្រូបបង្ហាត់ផ្នែកសិល្បៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពី
មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានលក្ខណៈបែបណា?

នៅក្នុងថ្ងៃធម្មតារបស់យើងនៅ PCTA យើងធ្វើការងារទ្រឹស្តីដើម្បីចាប់ផ្តើម 
ដែលគ្របដណ្តប់លើសុវត្ថិភាព និងអ្វីគ្រប់យ៉ាងពីវាក្យស័ព្ទនៃការរចនាក្រាហ្វិក
រហូតដល់ការងារខាងក្នុងនៃរបៀបដែលឧបករណ៍ដំណើរការ។ សិស្សរបស់យើងក៏
ខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ Adobe របស់ពួកគេជាមួយនឹង
ម៉ូឌុលបណ្តុះបណ្តាលដែលពួកគេឆ្លងកាត់ការបង្រៀនដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីការប្រើប្រាស់
សូហ្វវែរ។ ពាក់កណ្តាលទីពីរនៃថ្ងៃគឺជាពេលដែលយើងអនុវត្តអ្វី ដែលពួកគេបាន
រៀនទៅក្នុងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់។ ដូច្នេះ នៅពេលដែលអ្នកដើរចូលទៅក្នុង
មន្ទីរពិសោធន៍របស់យើង អ្នក
អាចនឹងឃើញក្មេងៗរចនានៅលើ
កុំព្យូទ័រ បោះពុម្ពអាវយឺត និងនាំ
យកការរចនារបស់ពួកគេឱ្យមានជីវិត
រស់រវើក។ យើងក៏មានស្ទូឌីយោ
ទូរទស្សន៍ និងកន្លែងមួយដែល
សិស្សផលិតផតខាស់ និងផ្សាយ
ផ្ទាល់ពីផលិតកម្មរបស់ពួកគេ។ 
ពិតជាប្រសើរណាស់ដែលឃើញពួកគេ
បង្កើតគំនិតនៅលើក្រដាស ហើយបន្ទាប់មកនាំយកគំនិតនោះចូលទៅក្នុងពិភព
ឌីជីថល ឬមកជាមួយការបង្កើតរបស់ពួកគេនៅលើអាវយឺត!

តើកម្មវិធីរីកបានចម្រើនដោយរបៀបណាចាប់តាំងពីអ្នកនៅ 
PCTA មក?

នៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យអប់រំ វេទិកាប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា YouTube ត្រូវបានប្រើប្រាស់ ប៉ុន្តែមិនមានឥទ្ធិពល
ដូចសព្វថ្ងៃនេះទេ។ ឥឡូវនេះយើងមានតារាឌីជីថល ហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ឌីជីថលកំពុងតែរីកចម្រើន និងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ឧបករណ៍នៅក្នុង
ឧស្សាហកម្មរបស់យើងកាន់តែមានតម្លៃសមរម្យ ដូច្នេះវាប្រសើរណាស់ដែលយើង
មានថវិកា និងធនធានដើម្បីទិញឧបករណ៍ដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្ម
របស់យើងសម្រាប់សិស្សរបស់យើងដើម្បីរៀនអំពីរបៀបដំណើរការ។ ដើម្បីឃើញពួកគេ
ប្រើបច្ចេកវិទ្យាដ៏អស្ចារ្យរបស់យើង និងរំភើបចំពោះការបំពេញកិច្ចការសាលា 
និងគម្រោងក្នុងថ្នាក់គឺពិតជាមិនគួរឱ្យជឿ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើង
ប្រាប់សិស្ស – អ្វីដែលអ្នកទើបតែបានរចនាក្នុងថ្នាក់ដោយប្រើកម្មវិធី Adobe 
Photoshop នោះគឺជាការងារ! វាត្រូវបានគេហៅថា ជាអ្នករចនាក្រាហ្វិក ហើយ
អ្នកអាចទទួលបានប្រាក់ពីការងារនោះ! ពួកគេប្រហែលជាមិនដឹងថាពួកគេអាចរកលុយ
ដោយការធ្វើអ្វីមួយដែលពួកគេពេញចិត្តនោះទេ។

តើអ្នកមានមោទនភាពលើអ្វីជាងគេក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកនៅ
ទីនេះ?

មានពីរបីដែរ! អ្វីដែលនឹកឃើញនោះគឺសិស្សរបស់យើងបានឈ្នះមេដាយមាស
ក្នុងការផលិតវីដេអូទូរទស្សន៍នៅក្នុងឆ្នាំ 2013 និងសម្រាប់រយៈពេលពីរឆ្នាំ
ចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រកួត Skills USA។ នោះពិតជាគួរឱ្យរំភើបដែលបានឃើញ 
ឬសិស្សប្រកួតប្រជែងជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេនៅថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងវិស័យ
បច្ចេកវិទ្យារបស់ពួកគេ។ តាមពិតទៅពួកគេទើបតែត្រឡប់មកពីអាត្លង់តានារដូវ
ក្តៅនេះ ដែលជាកន្លែងដែលពួកគេបានប្រកួតជាមួយអ្នកឈ្នះនៅរដ្ឋទាំងអស់
នៅក្នុងប្រទេស!

វាក៏អស្ចារ្យផងដែរ នៅពេលដែលជំនាញ
ដែលសិស្សរៀននៅទីនេះ បកប្រែទៅកាន់
ពិភពលោកពិតប្រាកដ។ ជាឧទាហរណ៍ យើង
ទើបតែមានសិស្សម្នាក់ដែលបានកំពុងធ្វើការ
នៅក្នុងកម្មសិក្សាតាមរយៈកម្មវិធីរបស់
យើង ដែលបានឈានដល់ការទទួលបានការងារ
នៅរដូវក្តៅជាអ្នករចនាក្រាហ្វិក។ វាពិតជា
ធំធេងណាស់!

តើអ្នកប្រាថ្នាឱ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនដឹងអ្វីខ្លះអំពីការងាររបស់
អ្នក?

យើងជាហាងបោះពុម្ពពេញលេញមួយ ហើយហាងនេះផ្តល់ឱ្យសិស្សរបស់យើង
នូវបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ក្នុងការធ្វើការជាមួយអតិថិជន និងការបង្កើតការងារជាច្រើន
នៅក្នុងពិភពលោកពិតប្រាកដ។ យើងអាចធ្វើអាវយឺត បដា ខិត្តបណ្ណ ផ្ទាំង
ផ្សព្វផ្សាយ នៅមានច្រើនទៀត នៅទីនេះនៅ PCTA។ កម្មវិធីក្រាហ្វិករបស់
យើងក៏ផ្តល់ក្រេឌីតដល់មហាវិទ្យាល័យផងដែរ! នៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្ស
អាចទទួលបាន 5 ក្រេឌីតឆ្ពោះទៅរកថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងរបស់ពួកគេនៅក្នុង
ផលិតកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលនៅ NEIT និងថ្នាក់ចំនួនពីរឆ្ពោះទៅ
រកកម្មវិធីក្រាហ្វិក ពហុមេឌៀ និងការរចនាគេហទំព័ររបស់ NEIT។ 

តើអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំអ្វីជាងគេបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សានេះ?

ឆ្នាំនេះ ផ្តល់ឱកាសកម្មសិក្សាបន្ថែមទៀតដល់សិស្ស។ យើងមានកម្មវិធីដ៏
អស្ចារ្យនេះ ដែលសិស្សអាចចេញទៅក្រៅ និងទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុង
ពិភពលោកពិតប្រាកដ និងទទួលបានប្រាក់កម្រៃសម្រាប់បទពិសោធន៍នេះ។ យើង
ទាំងអស់គ្នាកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំផ្តល់នូវបទពិសោធន៍បន្ថែមទៀត ដើម្បីកំណត់
សិស្សរបស់យើងនៅលើវិថីអាជីព។ ខ្ញុំគិតថា នោះជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏មានតម្លៃ 
នៅពេលដែលកូនៗរបស់យើងបានបញ្ចប់ការសិក្សា ហើយសំឡឹងមើលទៅជំហាន
បន្ទាប់របស់ពួកគេ ដោយសារឱកាសកម្មសិក្សាទាំងនេះផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍
សិក្សា និងអាចណែនាំមិនត្រឹមតែការងារដល់សិស្សប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែជាអាជីព
ក្នុងវិស័យដែលពួកគេពេញចិត្តទៀតផង! 

ស្គាល់អ្នកធ្វើការដែលអស្ចារ្យ
ជាមួយសិស្សរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ!

“យើងមានកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យនេះ ដែលសិស្សអាច
ចេញទៅក្រៅ និងទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុង
ពិភពលោកពិតប្រាកដ និងទទួលបានប្រាក់កម្រៃសម្រាប់
បទពិសោធន៍នេះ។ យើងទាំងអស់គ្នាកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំ
ផ្តល់នូវបទពិសោធន៍បន្ថែមទៀត ដើម្បីកំណត់
សិស្សរបស់យើងនៅលើវិថីអាជីព។ ”

សាលាបឋមសិក្សា Carl G. Lauro

សមភាពនៅក្ន ុងសាលាសាធារណៈ PROVIDENCE

ត្រឡប់ទៅលើទឹកវិញ
ឥឡូវនេះឆ្នាំសិក្សាគឺនៅទីនេះនៅ វិទ្យាល័យ 
Classicalក្រុមបើកទូកក្តោងបានត្រឡប់មកលើទឹកវិញ ហើយត្រៀមខ្លួន
ជាស្រេចសម្រាប់ឆ្នាំជោគជ័យមួយទៀត។ ឥឡូវនេះ កម្មវិធីស្ថិតនៅ
ក្នុងឆ្នាំទីប្រាំមួយហើយ ស្វាគមន៍សិស្សគ្រប់រូបចូលរួមក្រុមដែលមាន
សមាជិក 12 នាក់របស់ខ្លួន។ គ្រូបង្វឹក Christopher O'Connell 
ប្តេជ្ញាកសាងបរិយាកាសក្រុមដោយផ្អែកលើទំនុកចិត្ត និងការគោរពគ្នា
ទៅវិញទៅមក។ ចុចទីនេះដើម្បីមើលវីដេអូលក្ខណៈពិសេស នៅលើក្រុមបើកទូក
ក្តោង Classical និងរបៀបដែលសិស្សកំពុងទទួលបានជំនាញជីវិត និង
បទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃនៅលើទឹកនាឆ្នាំនេះ។

 សំណង់អាគារសាលា CLASSICAL
នៅទូទាំង Providence បន្តធ្វើទំនើបកម្មតាមរយៈគម្រោង
ជួសជុលដែលត្រូវការច្រើន។ សប្តាហ៍នេះបានកត់សម្គាល់ការ
បញ្ចប់នៃដំណាក់កាលទីមួយនៃគម្រោងច្រើនឆ្នាំនៅ វិទ្យាល័យ 
Classicalជាមួយនឹងការកាត់ខ្សែបូនៅលើ "កន្លែងធ្វើការ
បណ្ដោះអាសន្ន" ថ្មីដែលសិស្សអាចបន្តរៀនដោយមិនមានការ
រំខាន ខណៈដែលថ្នាក់រៀនថ្មី បន្ទប់ពិសោធន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ 
និងការិយាល័យត្រូវបានសាងសង់នៅសាលារៀន។ ស្វែងយល់បន្ថែម
អំពីគម្រោងសាងសង់ដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុង PPSD នៅទីនេះ៖ 
https://express.adobe.com/page/FYBdXmuZKx2iF/

ការផ្តល់ជូនកាបូបស្ពាយ
ឆ្នាំនេះ Neighborhood Health Plan of Rhode Island 
និងដៃគូសហគមន៍ មួយចំនួន ជាថ្មីម្តងទៀតបានសហការគ្នាក្នុង
ការចែកចាយកាបូបស្ពាយថ្មីដល់សិសស្នៅតាមទីតាំងជាច្រើននៅទូទាំង
រដ្ឋ។ ប្រសិនបើអ្នកបានខកខានព្រឹត្តិការណ៍នេះកាលពីចុងសប្តាហ៍មុន 
កុំបារម្ភអី។ កាបូបស្ពាយបន្ថែមត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់សាលា ដូច្នេះចូរ
សាកសួរការិយាល័យនៃសាលារៀនរបស់អ្នក ដើម្បីមើលថាតើអ្នកអាចយ
កកាបូបស្ពាយមួយបានដែរឬទេ។

ជ ុ ំ វ ិញមណ្ឌល

ព្រឹត្តិការណ៍ត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញ
ការបង្កើតវប្បធម៌សហគមន៍ និងការគោរព គឺជាគន្លឹះក្នុងការកសាង
មណ្ឌលសិក្សាធិការ ដែលសិស្សរបស់យើងសមនឹងទទួលបាន។ ដូច្នេះ
កាលពីសប្តាហ៍មុន បុគ្គលិកទូទាំងមណ្ឌលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាង
ខ្លាំង ដើម្បីស្វាគមន៍សិស្ស និងក្រុមគ្រួសារត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញ
នៅក្នុងរចនាប័ទ្ម! ការប្រារព្ធពិធីរួមមាន ផ្ទះសម្រាប់ក្មេងលោត
លេង ការប្រគុំតន្ត្រីផ្ទាល់ រថយន្តដឹកការ៉េម ដំណើររបស់រថយន្ត
ពន្លត់អគ្គិភ័យ និងច្រើនទៀត។ 

ការរៀបចំសម្រាប់ភាពជោគជ័យ
គ្រូបង្រៀន និងបុគ្គលិកទូទាំងមណ្ឌល ដូចជាក្រុមខាងលើមកពី PCTA 
បានចំណាយពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មុនពេលការចាប់ផ្តើមនៃសាលារៀន
ក្នុងការរៀបចំសម្រាប់សិស្សត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី 29 ខែសីហា។ 
នេះរាប់បញ្ចូលទាំងការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈរាប់រយម៉ោង និងការរៀបចំ
ថ្នាក់រៀនសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមចូលរៀន។ សូមអរគុណចំពោះកិច្ច
ខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា!

គ ូសសម្គាល ់ល ើប ្ រត ិទ ិនរបស់អ ្នក!
 c ថ្ងៃទិវាពលកម្ម (មិនរៀន)ថ្ងៃចន្ទ ទី 5 

ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022
 c ថ្ងៃបោះឆ្នោតបឋម(មិនរៀន)  

ថ្ងៃអង្គារ ទី 13 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022
 c ខែបេតិកភណ្ឌជាតិនៃជនជាតិអាមេរិក ដែល

និយាយភាសាអេស្ប៉ាញជាភាសាកំណើតថ្ងៃទី 
15 ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី 15 ខែតុលា

 c ការចេញមុនម៉ោងរយៈពេល 2 ម៉ោងថ្ងៃពុធ 
ទី 21 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

 c ROSH HASHANAH (មិនរៀន)  
ថ្ងៃទី 26 និង 27 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

https://www.providenceschools.org/equity
https://turnto10.com/news/local/multilingual-newcomer-program-providence-rhode-island-schools-academics-english-learning-students-education-language-lost-in-translation-native-language
https://www.abc6.com/providence-students-back-to-school-with-new-social-emotional-resources/
https://www.wpri.com/back-to-school/back-to-school-celebrations-held-for-providence-families/
https://www.providencejournal.com/story/sports/2022/08/22/david-duke-brooklyn-nets-providence-native-gives-back-his-community/7860551001/
https://www.bostonglobe.com/2022/08/15/metro/providence-is-embracing-high-school-e-sports/
https://www.abc6.com/providence-students-back-to-school-with-new-social-emotional-resources/
https://express.adobe.com/page/FYBdXmuZKx2iF/
https://www.youtube.com/watch?v=rzxSnGpw6lY
https://www.providenceschools.org/back2school
https://www.providenceschools.org/cms/lib/RI01900003/Centricity/Domain/234/2022-2023%20Providence%20Public%20Schools%20Academic%20Calendar.pdf
https://www.providenceschools.org/cms/lib/RI01900003/Centricity/Domain/234/2022-2023%20Providence%20Public%20Schools%20Academic%20Calendar.pdf
https://youtu.be/xqhaBDSaDzE
https://youtu.be/xqhaBDSaDzE
https://express.adobe.com/page/FYBdXmuZKx2iF/
https://www.youtube.com/watch?v=rzxSnGpw6lY

