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សូមស្វ ាគមន៍ ស ិស ្សរបស់យើង បុគ ្គលិករបស់យើង ព័ត ៌មាន

មតិ របស់អគ្គនាយក

ដំណើរផ្សងព្រេង 
JROTC

ការប ្ រក ួតកំណាព ្យ TAKE THE MIC

កម្មវិធី Hope High School JROTC 
បានចុះកម្មសិក្សា នៅ បន្ទាយ 
កងការពារ ជាតិផ្លូវអាកាសនៅ 
Quonset នាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី 
14 ខែមេសានេះ។ សិស្ស មក ពី
កម្មវិធីបានទទួលបទពិសោធន៍
នៃទិដ្ឋភាពផ្សេងៗរបស់ យោធា 
ដោយ រកឃើញឱ្យ កាស ដើម្បីធ្វើតេស្ត កម្លាំង របស់ 
ពួកគេ ប្រឈមនឹង ការភ័យខ្លាចរបស់ ពួកគេ និង ចូលរួម ក្នុង 
សកម្មភាពបង្កើត មិត្ត ភាពក្នុង ក្រុម។ ក្នុង អំឡុង
ពេលថ្ងៃ សិស្ស បាន ជិះក្នុងឧទ្ធម្កាចក្រ  Black Hawk ចុះ
ជញ្ជាំងកម្ពស់  40 ហ្វីត និងបាន សិក្សាអំពីឱកាស ការងារ 
នានា!  សូមមើល វីដេអូអំពី JROTC នៅទីនេះ៖  
https://youtu.be/6fj6KDwrQp4

បណ្ណារក្សនៃវិទ្យាល័យ Providence Public School High School និង 
បណ្ណាល័យ សហគមន៍របស់ក្រុង  Providence បានរៀចំកម្មវិធីTake the 
Mic ដែលជា ការ ប្រកួតកំណាព្យ សម្រាប់ ក្មេងជំទង់ នៅបណ្ណាល័យ 
Knight Memorial Library ក្នុង ទីក្រុង Providence នៅថ្ងៃទីពុធ ទី 27 
ខែមេសា។ គ្រូបង្រៀន  និងសិស្ស បាន ចែករំលែក កំណាព្យ របស់ ពួកគេ។ 
ពួកគេ បានបង្ហាញថា ពាក្យ មានទៅដោយ អំណាច!

ការអបអរសាទរ ដល់ស ិស ្សាន ុស ិស ្ស
សិស្សដ៏ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និង ប្រកប ដោយ ទេពកោសល្យ របស់ យើង កំពុងតែធ្វើ រឿងរ៉ាងដ៏អស្ចារ្យ នានា ជា

រៀងរាល់ថ្ងៃ! នេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។

 ប ុគ ្គលិកលេចធ្លោ

Kyisha “លោកស្រី Kyi” Threats

គ្រូអភិវឌ្ឍ ភាសា អង់គ្លេស ថ្នាក់ទី 7 និងទី 8
ប្រធានគ្រូមុខវិជ្ជាភាពជោគជ័យ  101 និង MLL ក្នុង ថ្នាក់ទី 6

មានទីតាំង នៅក្នុង៖ អនុវិទ្យាល័យ DelSesto Middle School
បានចូលរួម ជាមួយ   PPSD ក្នុង ឆ្នាំ៖ 1995

រ ឿ ង  អ ស ្ ច ា រ ្ យ  ក ំ ព ុ ង  ក ើ ត  ឡ ើ ង  ទ ូ ទ ា ំ ង ម ណ ្ ឌ ល  ហ ើ យ យ ើ ង  ច ង ់ ឱ ្ យ អ ្ ន ក ប ា ន ដ ឹ ង !  ប ្ រ ស ិ ន ប ើ 
អ ្ ន ក  ម ា ន  ក ម ្ ម វ ិ ធ ី  ព ្ រ ឹ ត ្ ត ិ ក ា រ ណ ៍

ស ម ា ជ ិ ក ប ុ គ ្ គ ល ិ ក  ឬ ស ិ ស ្ ស ដ ែ ល ម ា ន រ ឿ ង ដ ៏ អ ស ្ ច ា រ ្ យ ដ ែ ល អ ្ ន ក ច ង ់ រ ំ ល ែ ច  ស ូ ម ផ ្ ញ ើ អ ៊ ី ម ែ ល ទ ៅ 
c o m m u n i c a t i o n s @ p p s d . o r g  ។
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តើ អ្នក រៀបរាប់ការងារ របស់ អ្នក ដល់ មនុស្ស  ដែល មិន ធ្វើ ការ ក្នុង 
វិស័យអប់រំ យ៉ាង ដូចម្តេច ដែរ?
ពេល ខ្ញុំអង្គុយ ជាមួយ អ្នកដទៃ ហើយ ពួក គេសួរ ខ្ញុំអំពីការលំបាក 
ក្នុងនាម ជាគ្រូបង្រៀន ខ្ញុំរំលឹក ដល់ ពួកគេថា កុមារទាំងនេះ គឺជាផ្នែក
នៃ សហគមន៍របស់ ខ្ញុំ ហើយ ក៏ជា សហគមន៍របស់ យើង ។ នោះហើយ ជា
មូលហេតុ  ដែល ខ្ញុំស្រលាញ់ អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើ និង ស្រលាញ់ ការឈរ នៅមុខ
ថ្នាក់ រៀនជារៀង រាល់ ថ្ងៃ សូម្បីតែ មាន ការលំបាកនានាក៏ដោយ។ ខ្ញុំ
តែងតែចងចាំ  “មូលហេតុ” របស់ ខ្ញុំ ដោយ មូលហេតុនោះគឺជាសិស្សរបស់
ខ្ញុំ។ ពួក គេក៏ មានការលំបាក ដូច មនុស្ស ពេញវ័យ ហើយ ពួក គេ ត្រូវ ការ   
បុគ្គលជា  គំរូ និង 
មនុស្ស ដែល 
យកចិត្ត ទុកដាក់
ចំពោះពួកគេ 
នៅក្នុង ថ្នាក់ 
រៀន។  សូម្បីតែ
ខ្ញុំបានបង្រៀន 
សិស្ស តែម្នាក់ ក៏
ខ្ញុំ ដឹង ថា ខ្ញុំបាន 
ធ្វើ ការងារ របស់ 
ខ្ញុំហើយ។

តើ អ្វីទៅជាផ្នែកដ៏ល្អបំផុត ក្នុង ការងាររបស់ អ្នក?
នោះ គឺ ជា កុមារ ។ ជាការគួរឱ្យ ពេញចិត្ត ណាស់ព្រោះថា ខ្ញុំធ្លាប់បាន 
ស្ថិតក្នុង ស្ថានភាព មួយ ចំនួន ដែល សិស្ស របស់ ខ្ញុំកំពុង ស្ថិតនៅ
ក្នុង នាពេលឥឡូវ។ ខ្ញុំគឺជាផលិតផល របស់  PPSD ទាំងកំណើត និង ការ
ចិញ្ចឹមបីបាច់។ ខ្ញុំឱ្យ ពួកគេ ដឹងថា ខ្ញុំនៅទីនេះ ថ្ងៃនេះ ព្រោះខ្ញុំ 
បានតស៊ូ ឆ្លងកាត់ រឿង ស្រដៀង គ្នា ដែលពួកគេប្រហែល ជា កំពុងតែ

ឆ្លង កាត់់។ ការធ្វើ ដូច្នោះជួយ យើងឱ្យ និយាយ គ្នា ហើយ ខ្ញុំ អាច 
ណែនាំពួកគេ ឱ្យ ទៅរក សកម្មភាព ឬ ធនធាន ដែលពួកគេ ត្រូវការ។ រឿង
រាងដែលខ្ញុំចូលចិត្ត ប្រាប់ សិស្ស របស់ ខ្ញុំជាង គេ គឺ ថា ការអប់ រំគឺជា គន្លឹះ 
– ពេល ដែលអ្នក ទទួលបាន វាហើយ គ្មាន នរណាម្នាក់ អាច យក វា ចេញពី
អ្នក បាន ទេ។

តើ អ្នក មានបំណង ចង់ ឱ្យ មនុស្ស កាន់ តែច្រើន ដឹងអ្វីទៅអំពីការងារ 
របស់ អ្នក  ឬអំពី  PPSD ជា រួម ?
ខ្ញុំនឹង ប្រាប់ មនុស្ស ម្នាថា  កុំជឿគ្រប់ យ៉ាង ដែលអ្នក ស្តាប់ លឺ តាម
ទូរទស្សន៍។ ចូរមកកាន់ សាលារៀន ហើយ មក ស្គាល់ កុមារ ។ យើង មាន 
សិស្ស ដ៏អស្ចារ្យ  និង គ្រួដ៏អស្ចារ្យ នៅ PPSD ។ ភាពអវិជ្ជមាន គឺជា
រឿង គួរឱ្យ សោកសៅណាស់។ ខ្ញុំប្រាថ្នា ចង់ឱ្យ មនុស្ស នៅក្នុង 
សហគមន៍យល់ ថា ពេលវេលា ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុង សាលា រៀន វា
យ៉ាង ណា ដែរ និង របៀប ដែលថា ការនៅក្នុង ថ្នាក់ រៀននៅក្នុង សាលា
គួរឱ្យ ពេញចិត្ត ប៉ុនណា។

តើ អ្វីទៅជា ឧបសគ្គ ដែលសិស្ស របស់ អ្នក បាន ជំនះ ក្នុង ឆ្នាំនេះ ដែល 
អ្នក មាន មោទនភាពទៅលើ?
ខ្ញុំនឹង និយាយ ថា របៀប ដែលពួកគេ ប្រាស្រ័យទាក់ទង ជាមួយ គ្នា។ មាន 
ការលំបាក យ៉ាង ពិតប្រាកដ  បន្ទាប់ពី ការសិក្សា ពីចម្ងាយ និង ជាមួយ នឹង 
ម៉ាស់។ ឥឡូវនេះ ខ្ញុំឃើញពួកគេបង្កើត ជាក្រុម ដែល ពួកគេ កំពុង ធ្វើ 
ការ ជាមួយ គ្នា លេង ជាមួយ គ្នា និយាយ ជាមួយ គ្នា  និង មាន ភាព រីករាយ
ក្នុង សភាពជាកូនក្មេង ។ ហើយ ពេល ពួកគេ  ប្រកាន់ យក ផ្នត់ គំនិត នោះ 
ពួកគេ អាច ទាក់ ទង ជាមួយ គ្រួបានយ៉ាង ងាយ ស្រួល  ហើយ យើង អាច និយាយ 
អំពីអ្វីមួយ  ដែលជារឿង សំខាន់ ខ្លាំង។

ដ ំណ ឹង ល្អ៖ PPSD នៅក្ន ុង សារព ័ត ៌មាន

សម្គាល់ទ ុកក្ន ុងប្រត ិទ ិនរបស់អ ្នក!

 c ថ្ងៃការអភិវឌ ្ឍវ ិជ ្ជាជ ី វ ៈ 
ថ្ងៃពុធ ទី11 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2022

 c ក្រ ុម ប ្ រ ឹក ្សាយោបល់ សម្រ ាប ់ឪពុក
ម្តាយ 
ថ្ងៃចន្ទ ទី16 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2022 
ម៉ោង 6:00 p.m.

 c ជំន ួប ប ្ រជ ុ ំ  ក ្ រ ុម ប ្ រ ឹក ្សា សាលា 
ថ្ងៃពុធ ទី  18 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2022 
ម៉ោង 6:30 p.m.

មកស្គាល់ បុគ្គលិក  ឆ្នើម ដែលធ្វើ ការ ជាមួយ
កូន របស់យើង រៀងរាល់ថ្ងៃ!

វេជ្ជបណ្ឌិត 
JAVIER MONTAÑEZ

អគ្គនាយក

បច្ច ុប ្បន្នភាព របស់មណ្ឌលសិក ្សា
 កម្មវ ិធ ីស ិក ្សាក ្ន ុង រដ ូ វក ្តៅ 
ការចុះឈ្មោះសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាក្នុង រដូវ ក្តៅរបស់ PPSD បានបើក
ហើយ!  កម្មវិធីសិក្សាក្នុង រដូវក្ដៅគឺឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សិស្ស PPSD 
ទាំងអស់។ នៅឆ្នាំនេះ កម្មវិធីដែលបានពង្រីកនឹងបន្ថែម ពេលវេលា 
ដំណើរការ ជាច្រើនម៉ោងបន្ថែមទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់សិស្ស
បឋមសិក្សា។ ដើម្បីបន្តការបង្កើនការគាំទ្រដល់អ្នកសិក្សាពហុភាសា 
PPSD ក៏បានរៀបចំ វគ្គសិក្សាកម្មវិធីសិក្សាក្នុង រដូវក្ដៅឆ្នាំ 2022 
ទាំងអស់ ឱ្យ មានការរួមបញ្ចូលយ៉ាងពេញលេញសម្រាប់សិស្សពហុភាសា។ ថ្មីផង
ដែរនៅឆ្នាំនេះ សិស្សវិទ្យាល័យនឹងអាចចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធីអប់រំផ្នែក
បច្ចេកវិទ្យា និង ការងារ (CTE) អំឡុងពេលនៃកម្មវិធីសិក្សាក្នុង រដូវក្ដៅ។ 
ជាថ្មីម្តងទៀត កម្មវិធីសិក្សាក្នុង រដូវក្ដៅនឹងរួមបញ្ចូលការបង្កើន
ល្បឿននៃការសិក្សារបស់សិស្សបន្ថែមពីលើកា រផ្តល់ជូន នូវ ការ ស្តារក្រ
ឌីតឡើងវិញ។ ក៏មានឱកាសសម្រាប់អាហារពេលព្រឹក និងអាហារថ្ងៃត្រង់ដោយ
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សិស្សគ្រប់វ័យ។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពកីាលបរិច្ឆេទ

កម្មវិធី និងព័ត៌មានលម្អិតនៅទីនេះ។

សប្តាហ៍នៃការរ ំល ឹកគុណគ្រ ូ
ថ្ងៃទី 2 ដល់ថ្ងៃទី 6 ខែឧសភា គឺជាសប្តាហ៍នៃការរំលឹកគុណគ្រូ! ត្រូវប្រាកដ
ថាអ្នកចំណាយពេលដើម្បីថ្លែងអំណរគុណ និងទទួលស្គាល់អ្នកអប់រំដែល
ខិតខំប្រឹងប្រែង និង មានការប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់យើង។  ប៉ុន្មានឆ្នាំ
កន្លងមកនេះ មានការពិបាកខ្លាំងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា ប៉ុន្តែការ
បង្រៀនគឺជាវិជ្ជាជីវៈមួយដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយសារជំងឺរាតត្បាត។ 
ឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវ ទាំងនេះ គ្រូបង្រៀន PPSD របស់យើងបន្តទាញយក 
ការចូលរួមជាមួយសិស្សរបស់យើង និងជួយពួកគេឱ្យរីកចម្រើន។ នេះ ជា 
ការណែនាំ មួយ ចំនួន សម្រាប់ វិធី ដែល អ្នក អាច ឱ្យ គ្រូ ដឹង ថា ពួកគេ ត្រូវ បាន គេ 
កោតសរសើរ៖

• ពាក់ ពណ៌ ក្រហម ក្នុង ទិវា គ្រូបង្រៀន ជាតិ (ថ្ងៃទី 3 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2022) 

• ឱ្យ សិស្សជាកូន របស់ អ្នក សរសេរ សំបុត្រ មួយ ច្បាប់ ទៅកាន់ គ្រូ
បច្ចុប្បន្ន ឬអនាគត ណាម្នាក់

• ប្រសិនបើ សិស្ស ជាកូន របស់ អ្នក ជាកុមារ  វ័យ ក្មេង ឱ្យ ពួក គេ គូររូប
ភាព សម្រាប់ គ្រូរបស់ ពួក គេ

• ទាក់ទ ងទៅកាន់ អ្នក អប់រំមួយ រូប ដែលមានឥទ្ធិពល មក លើ ជីវិតរបស់
អ្នកផ្ទាល់

• បរិច្ចាគសៀវភៅទៅឱ្យ បណ្ណាល័យ ថ្នាក់ រៀន របស់ គ្រូអ្នក

• ស្វែងយល់ អំពីអាហារសម្រន់ ដែលគ្រូរបស់អ្នកចូលចិត្ត ជាងគេ ហើយ 
ធ្វើឱ្យ ពួក គេភ្ងាក់ផ្អើលជាមួយ អាហារសម្រន់ នោះ

• ត្រូវ មានភាពច្នៃប្រឌិត - មិនមាន របៀប ខុស នៃការ បង្ហាញអំពី

អំណរគុណ របស់អ្នក នោះទេ!  

សាលា ដ ៏ល ្អបំផ ុត ម ួយថ្នាក ់ជាត ិ
សូម អបអរសាទរ ដល់ បុគ្គលិក និង សិស្សានុសិស្ស ដ៏ឧស្សាព្យាយាម នៅសាលា 
Classical High School ចំពោះការជាប់ឈ្មោះជាថ្មីម្តងទៀត ជា សាលា
វិទ្យាល័យ សាធារណៈ ដ៏ល្អបំផុត មួ យ ក្នុង ចំណោម សាលាវិទ្យាល័យ ដ៏ល្អបំផុត 
នានា ក្នុង ប្រទេស  ដោយរបាយការណ៍ U.S. News and World Report! វិទ្យាល័យ 
Classical ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាសាលាវិទ្យាល័យ ល្អបំផុត នៅរដ្ឋ Rhode Island 
និង ជាប់លេខ  91 ពីក្នុង ចំណោម សាលា ជាង 18,000 សាលា នៅទូទាំងប្រទេស
ទាំងមូល។ ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ នេះ ផ្អែកទៅលើ ការវាស់វែង ទាំងនេះ៖ ភាព
រួចរាល់ សម្រាល់ ចូលថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ ភាពទូលំទូលាយ នៃ កម្មវិធីសិក្សា
សម្រាប់មហាវិទ្យាល័យ  លទ្ធផល រង្វាយតម្លៃ របស់ រដ្ឋ ភាពស្ទាត់ជំនាញ
ក្នុង ជំនាញអំណាននិង គណិតវិទ្យា លទ្ធផល ក្នុង មុខវិជ្ជា អំណាននិង
គណិតវិទ្យា លទ្ធផល របស់ សិស្ស ដែលមិន សូវទទួលបាន ជំនួយ និង អត្រានៃការ
បញ្ចប់ការសិក្សា។ 

ការត ្ រលប់ទៅកាន់សាលា វ ិញទា ំង
សុខភាពល្អ
សាលា Providence Public Schools បន្ត តាមដានករណីរបស់ COVID-19 យ៉ាង ដិត 
ដល់ នៅទូទាំង មណ្ឌលសិក្សា។ ម៉ាស់បានក្លាយ ជាជម្រើសតាមចិត្ត សម្រាប់ 
សិស្សនិង បុគ្គលិកនៅដើមខែនេះ ហើយសិស្ស ទាំងអស់ បានត្រលប់មកពី
វិស្សមកាល ខែ មេសាវិញ នៅថ្ងៃទី 25 ខែមេសា។ អំឡុង សប្តាហ៍ នៃការ ត្រលប់ 
មក វិញពីវិស្សមកាលនេះ PPSD បាន បន្ត មាន ករណីវិជ្ជមាន ជាមធ្យម ចំនួន 
ប្រហែល 10  ករណី ក្នុង មួយ ថ្ងៃនៅទូទាំងមណ្ឌលសិក្សា ទាំងមូលដែលមាន
សិស្សជាង 20,000 នាក់  –  ជាអត្រា ដូចគ្នា  ដែល មណ្ឌលសិក្សា មាន ជាមធ្យម 
សម្រាប់ ប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកហើយមកដល់ ពេលឥឡូវ។ វត្តមាន ក្នុ ងអំឡុង 
សប្តាហ៍នៃការត្រលប់ មក វិញពីពេលសម្រាក ក្នុង ខែមេសាក៏មាន ចំនួន ច្រើន 
ជាង វត្តមាន ជាមធ្យម ក្នុង ឆ្នាំ សិក្សា ទាំងមូល បន្តិ ចផងដែរ  គិតមកដល់ 
ពេល ឥឡូវ។

ស ិស ្សថ្នាក ់ម ុនមតេ ្តយ្យ 
សិក ្សាបង្ហាញភាពលេចធ្លោ

សិស្ស ថ្នាក់ មុ នចូលមត្តេយ្យ   
និង គ្រួសារ របស់ ពួកគេបានចូល រួម 
ក្នុងរាត្រី  Make and Take Night 
សម្រាប់ ថ្នាក់មុនចូលមតេ្តយ្យ 
នៅសាលាបឋមសិក្សាPleasant 
View Elementary School នៅថ្ងៃ
ចន្ទ ទី 11 ខែមេសានេះ។ កម្មវិធីកុមារវ័យក្មេងក៏បាន រៀបចំ
កម្មវិធីក្នុង មជ្ឈមណ្ឌលបើកចំហសម្រាប់ ថ្នាក់មុនចូលម
តេ្តយ្យ ផងដែរ នៅបឋមសិក្សាYoung Woods
  នៅថ្ងៃអង្គារ ទី 5  ខែមេសា ដោយផ្តល់ ជូន សិស្ស នូ វ
ឱកាស បង្ហាញ  ថ្នាក់រៀន  និង ការងាររបស់ពួក គេ ដល់ គ្រួសារ
របស់ ពួក គេ។ ស្វែងយល់ បន្ថែមអំពី កម្មវិធីកុមារវ័យ ក្មេង 
របស់យើង នៅទីនេះ។ 

ការអប់រំ គឺជាគន្លឹះ

ពេលដែលអ្នក មាន វាហើយ គ្មាន 
នរណាម្នាក់

អាច យក វាចេញពីអ្នក បាន នោះទេ។

• សិស្សានុសិស្ស នៃសាលា ក្នុង ទីក្រុង Providence  កំពុង វិវឌ្ឍទៅជាអនាគត និយោជក និង ទទួលបាន ប្រាក់ ឈ្នួល ក្នុង ការ ធ្វើ 
ដូច្នោះ 
សារព័ត៌មាន  Boston Globe ចុះថ្ងៃទី 11 ខែមេសា ឆ្នាំ 2022

• អភិបាលក្រុង Elorza ដៃគូសហគមន៍ និង មន្ត្រីរបស់ ទីក្រុង ប្រកាសផ្សាយ នូវ ឱកាស នៃកម្មវិធីរដូវក្តៅនៃការ ញ៉ាំ លេង និង សិក្សា 
របស់ PVD ប្រចាំឆ្នាំ 2022 
សារព័ត៌មាន Public Now ចុះថ្ងៃទី 19 ខែមេសា ឆ្នាំ 2022

• ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាលា Providence អំពាវនាវឱ្យ មាន ការ គាំទ្រ ដល់ អគ្គនាយក Javier Montañez  
សារព័ត៌មាន Boston Globe ចុះថ្ងៃទី 13 ខែមេសា ឆ្នាំ 2022

• មន្ត្រីផ្នែកអប់រំ Elorza ប្រារព្ធពិធីបើក  ការដ្ឋានសាងសង់ មជ្ឈមណ្ឌល សិក្សាថ្មី ក្នុង ក្រុង Providence 
សារព័ត៌មាន ABC 6 ថ្ងៃទី13 ខែមេសា ឆ្នាំ 2022

• ថ្ងៃចុះកម្មសិក្សា ក្នុង មហាវិទ្យាល័យ នៅ Brown ផ្តល់ ឱ្យ សិស្ស នៅវិទ្យាល័យ Providence នូវ ទិដ្ឋភាពសង្ខេប នៃជីវិត 
ក្នុង បរិវេណសាលានិង ការសិក្សា។ 
សារព័ត៌មាន Brown News ថ្ងៃទី 14 ខែមេសា ឆ្នាំ 2022

ព ិព ័ រណ៌ការងារ
PPSD  នឹង ប្រារព្ធពិព័រណ៌ការងារ ក្នុង
និទាឃរដូវលើកទីពីរនៅអនុវិទ្យា ល័យ  
DelSesto នៅថ្ងៃទី 5 ខែឧសភា ពីម៉ោង 
5-7:00 p.m. ។ បុគ្គលិកខាងក្នុង ដែល
កំពុង ស្វែងរក មុខដំណែង នៅឡើយ
នៅក្នុង មណ្ឌលសិក្សា ត្រូវ បាន ស្វាគមន៍ 
និង លើកទឹកចិត្ត ឱ្យ មក ចូល រួម។ សូម 
ចុះឈ្មោះ និងទាក់ទងមកកាន់  jacqueline.
duarte@ppsd.org ជាមួយ នឹង សំណួរ ណាមួយ ។

ការងារ  យ ុ វជន
ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់ឱកាសការងារ
យុវជនជាមួយនាយកដ្ឋានឧទ្យាន និង
ទីកម្សាន្តរបស់ទីក្រុងឥឡូវនេះបានបើក
ហើយ → ស្វែងយល់បន្ថែម៖  
http://pvdsummerjobs.com

ថ ្នាក ់ម ុនចូលមតេ ្តយ្យ 
របស់  PPSD
ឆ្នោតកម្មវិធីថ្នាក់មុនមតេ្តយ្យ 
សិក្សារបស់ RI និង ថ្នាក់មុនមតេ្តយ្យ 
សិក្សា ដែលបានបញ្ចូល គ្នា ក្នុង ឆ្នាំ
សិក្សា 2022-2023 បាន បើក ហើយ។ 
កម្មវិធីទាំងនេះ ផ្តល់ ជូនការអប់ រំ 
កម្រិត ថ្នាក់ មុន ចូលមត្តេយ្យសិក្សា 
ប្រកបដោយ គុណភាពខ្ពស់ ដោយ មិន 
គិតថ្លៃដល់ កុមារ អាយុ 3, 4 និង 5 ឆ្នាំ
ក្នុង ក្រុង Providence ។ ស្វែងយល់ ព័ត៌មាន
បន្ថែមនៅទីនេះ >

ច ូរផ្សព្វផ្សាយ ពាក្យ

ថ្ងៃទ ី  29 ខែមេសា ឆ ្នា ំ  2022

ជម្រាបសួរគ្រួសារ PPSD ហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការបោះពុម្ពចុង ក្រោយគេបំផុតនៃព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន
ប្រចាំរាល់ពីរសប្តាហ៍របស់យើង! ប្រសិនបើអ្នក ឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់ខកខានមិន បា នទទួល 
ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានទាំងនេះណាមួយ នោះ អ្នកអាចស្វែងរកការបោះពុម្ពកន្លងមកនៅលើគេហទំព័រ 
PPSDជាភាសាជាច្រើន។ 

ផ្នែកសំខាន់នៃគម្រោង សកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរសហគមនរ៍បស់យើងសម្រាប់សាលា Providence Schools គឺការ
បង្កើនភាគរយនៃថ្នាក់រៀនដែលមានបុគ្គលិក ពេញលេញរបស់យើងនៅដើមឆ្នាំសិក្សានីមួយៗ។ និង
ដោយមានហេតុផលសមរម្យ  ក្នុងនាមជាអតីតគ្រូបង្រៀននៅ PPSD ជាជំនួយការនាយកសាលា និងជានា
យកសាលា ខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកពីបទពិសោធន៍ថាអ្នកអប់រំនៅក្នុងសាលាដែលមានចំនួនបុគ្គលិក  សមស្រប 
មានប្រសិទ្ធភាពជាង។ ហើយ ចំណុច នោះជួយ ឱ្យសិស្សរបស់យើងឱ្យ រីកចម្រើន។ 

ដូច្នេះ ខ្ញុំ បាន ជំរុញ ក្រុម របស់ ខ្ញុំ ឱ្យ ចាត់យក វិធីសាស្ត្រ   យ៉ាង ម៉ឺងម៉ាត់ លើ ការ ជួលបុគ្គលិក   សម្រាប់ ឆ្នាំ សិក្សា 
បន្ទាប់។ យើងមានការលើកទឹកចិត្តថ្មីៗជាច្រើនដើម្បីផ្តល់ជូនបេក្ខជន ហើយយើងបានប្រកាស
មុខតំណែងនៅថ្ងៃទី 7 ខែមីនា ដែលលឿនជាងធម្មតាមួយ ខែ។

ហើយរយៈពេល មួយ ខែពិតជាផ្តល់លទ្ធផល ខុសប្លែកពីគ្នា ! គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ យើងបានជួលបុគ្គលិក 206 នាក់
សម្រាប់មុខតំណែង PTU នៅឆ្នាំក្រោយរួចហើយ។ នេះ ជា ការវិភាគ លម្អិត នៃ ការ ជួល បុគ្គលិកទាំង នោះ៖ 

• អ្នកអប់រំមាន 102 នាក់ដែល បាន ជំនួស ដំណែងចាស់

• ការជួលបុគ្គលិកពីខាងក្រៅ និងថ្មីសម្រាប់ PPSD មាន ចំនួន 53 នាក់។ 

• អ្នកអប់រំដែលផ្លាស់ទៅតួនាទីថ្មី ឬដែលត្រូវបានតម្លើងឋានៈមាន 47 នាក់។ 

• អ្នកជំនួសដែលនឹងចូលរួមជាមួយយើងពេញម៉ោង មាន 11  នាក់។ 

បច្ចុប្បន្នយើងក៏មានការផ្តល់ជូនការងារចំនួន 15 ផ្សេងទៀតសម្រាប់បេក្ខជនផងដែរ។ សរុបមក យើង
នៅឆ្ងាយជាងកន្លែងដែលយើងទៅកាលពីឆ្នាំមុន ដោយសារឆ្នាំមុន នៅពេលនេះយើងស្ទើរតែមិនបាន
ចាប់ផ្តើមដំណើរការនេះផង។ 

ខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាយើងមិនបានបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះទេ។ ការជួលបុគ្គលិកនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើង
ត្រូវតែដោះស្រាយ ហើយ នឹង ដោះស្រាយ។ ប៉ុន្តែយើងកំពុងមានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ឆ្ពោះទៅ
រកការធ្វើឱ្យប្រាកដថាអគាររបស់យើងពោរពេញទៅដោយអ្នកអប់រំដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដែលត្រៀមខ្លួន
ជាស្រេចដើម្បីជួយសិស្សរបស់យើងឱ្យទទួលបានជោគជ័យ។

 c បុណ្យ EID AL-FITR - សាលាប ិទ 
ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃទី 3 ខែមេសា ឆ្នាំ 2022

 c ពេលកំណត់ សម្រ ាប ់  ការ  ច ុ ះឈ្មោះ
ក្ន ុង កម្មវ ិធ ីស ិក ្សា ក ្ន ុង រដ ូ វ 
ក ្ដៅ 
ថ្ងៃពុធ ទី 4 ខែមេសា ឆ្នាំ 2022

 c ពិព ័ រណ៍  ការងារ  នៅ PPSD 
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី 5 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2022 
ម៉ោង 5:00 p.m. - 7:00 p.m.

 c ទិវ ានៃក ្ត ី រ ំល ឹក - សាលាប ិទ 
ថ្ងៃចន្ទ ទី 30 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2022 


