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សូូមអបអរសាទរដល់់ Marquis Buchanan  ជាសិូសូស ដែដល់បានបញ្ចចប់
ការសិូក្សាានៅ�វិទិាល័់យ Classical High School ដែដល់បានជាប់ជា
អត្តតពលិ់ក្សានៅ�ើ�មប្របចាំឆំ្នាំើ កំ្សាើ�ងក្សាមមវិធិី�ពានរង្វាា ន់ក្សា�ឡានៃនវិទិាល័់យ RI នៅ�
ឆ្នាំើ  ំ2022! នៅយ�ងសូូមជូូនពរអស់ូព�ចិិត្តត ដល់់  Marquis នៅ�នៅពល់គាត់្តបនត
នៅល់ងបាល់់ទាត់្តអានៅមរកិ្សាសូប្រ�ប់ប្រក្សាមុបាល់់ទាត់្តរបស់ូសាក្សាល់វិទិាល័់យ 
Rhode Island នៅ�រដូវិសូឹ�ក្សានៅ��ប្រជូ�ុនៅន�។

វឌ្ឍឍនភាពនៃនគេ��ងសកម្មមភាពកែកត�ម្មវូ
វឌ្ឍឍនភាពនៃនគម្រោ��ងសកម្មមភាពកែកត�ម្មវូ (TAP) របស់ូសូហគមន៍គឺជាតារានិក្សារដ�ក្សានាំំ
សូប្រ�ប់ការសាងសូង់មណ្ឌឌ ល់សិូក្សាាធិីការដែដល់សិូសូសរបស់ូនៅយ�ងសូមន�ងទទួល់បាន។ សូូម
ចិ�ចិទ�នៅន�នៅដ�មី�នៅម�ល់របាយការណ៍្ឌវិឌ្ឍឍនភាពចិ�ងនៅប្រកាយបងអស់ូនៅ�នៅល់� TAP រមួទាងំជំូហាន
សំូខាន់ៗដែដល់បាននៅធីា�នៅ��ងនៅឆ្នាំះ �នៅ�រក្សាសូសូរសូតមភនរបស់ូគនៅប្រ�ងនៅទពនៅកាសូល់យ លំ់ដាប់
ពិភពនៅ�ក្សា ឧត្តតមភាពក្សាើ�ងការសិូក្សាា សូហគមន៍ដែដល់�នការចូិល់រមួ និងប្របព័នធមណ្ឌឌ ល់
សិូក្សាាប្របក្សាបនៅដាយប្របសិូទធភាព។ អើក្សាក៏្សាន�ងដែសូាងយល់់ថានៅត្ត��នជំូហានអា�ខឹ្លះ�ដែដល់កំ្សាព�ង
ដំនៅណ្ឌ� រការ ឬកំ្សាព�ងប្រត្តវូិបាននៅប្រគាងទ�ក្សាបនាំា ប់នៅទៀត្ត នៅដ�មី�បនតសូនា��វិជិូជ�នរបស់ូមណ្ឌឌ ល់សិូក្សាា។ 

ភាពជានៃ�គូរបស់ JWU
មណ្ឌឌ ល់សិូក្សាាធិីការសាធារណ្ឌៈរបស់ូទ�ប្រក្សាងុ Providence �ននៅ�ទនភាពក្សាើ�ង
ការប្របកាសូព� ភាពជានៃដគូជាមួយសាក្សាល់វិទិាល័់យ Johnson និង Wales (JWU) 
នៅដ�មី�បនៅងើ�នដំនៅណ្ឌ� រវិវិិឌ្ឍឍនៃនការអប់រលំំ់ដាប់ពិភពនៅ�ក្សានៅ�ក្សាើ�ង PPSD។ ក្សាមមវិធិី�សិូក្សាា
ក្សាប្រមិត្តអន�បណ្ឌឌិ ត្ត និងបណ្ឌឌិ ត្ត ន�ងប្រត្តវូិបានផ្តតល់់ជូូនជាមួយន�ងការបញ្ចច��ត្តនៃមឹសិូក្សាាសូប្រ�ប
ប�គគលិ់ក្សា របស់ូ PPSD មួយចំិនួន រមួ�នអើក្សាប្រគប់ប្រគង ប្រគបូនៅប្រងៀន ប�គគលិ់ក្សា និងអើក្សា
សូម័ប្រគចិិត្តត។ និសូសិត្តថាើ ក់្សាអន�បណ្ឌឌិ ត្តន�ងទទួល់បានការបញ្ចច��ត្តនៃមឹ 50% នៅ�នៅល់�នៃ�ឹសិូក្សាា 
ខ្លះណ្ឌៈនៅពល់ដែដល់នៅបក្សាខជូនថាើ ក់្សាបណ្ឌឌិ ត្តន�ងទទួល់បានការផ្តតល់់ជំូនួយចំិនួន $15,000។ 
ប្រក្សាមុសិូសូសដំបូងន�ងប្រត្តវូិបានទទួល់យក្សានៅ�ក្សាើ�ងរដូវិសូឹ�ក្សានៅ��ប្រជូ�ុនៅន�។

សូម្មស្វាា គម្មន៍�ល់់ បុគគលិ់កថ្មីម�របស់ PPSD
មណ្ឌឌ ល់សិូក្សាា�ននៅសូចិក្សាត�រនំៅភ�បរកី្សារាយក្សាើ�ងការសាា គមន៍ប្រគបូនៅប្រងៀន និងប�គគលិ់ក្សា�ម�របស់ូ
នៅយ�ងទាងំអស់ូដែដល់បានចូិល់រមួជាមួយ PPSD សូប្រ�ប់ឆ្នាំើ សិំូក្សាានាំនៅពល់ខាងម�ខ្លះនៅន�! 

អើក្សាកំ្សាព�ងចូិល់រមួជាមួយប្រក្សាមុប្រគបូនៅប្រងៀនដែដល់�នការនៅបតជាា ចិិត្តតយ៉ាា ងប្រជាល់នៅប្រ�ក្សាើ�ងការជួូយ
សិូសូសឱ្យយទទួល់បាននៅជាគជ័ូយ។ នៅយ�ងក៏្សា�ននៅសូចិក្សាត�រនំៅភ�បផ្តងដែដរក្សាើ�ងការសាា គមន៍សូ�ជិូក្សា
�ម�នៃនប្រក្សាមុដ�ក្សានាំបំ្របតិ្តបត្តតិរបស់ូមណ្ឌឌ ល់សិូក្សាារមួ�ន៖

• Arzinia Gill នាំយក្សាជាន់ខ្លះះស់ូដែផ្តើក្សាជំូនួយការរបស់ូនាំយក្សាសា�
• Cory McCarthy នាំយក្សាប្របតិ្តបត្តតិដែផ្តើក្សាដែក្សាល់មអ ការរចិនាំនៅ��ងវិញិ និងការ

នៃចិើប្របឌិ្ឍត្តនៃនសា�នៅរៀន
• បណ្ឌឌិ ត្ត Nkolika Etell Onye ប្របធានដែផ្តើក្សាសូមធីម៌
• James Scott នាំយក្សាដែផ្តើក្សាកិ្សាចិចការអនតររដាា ភិបាល់ និងគនៅប្រ�ងពិនៅសូសូ
• Scott Sutherland នាំយក្សាប្របតិ្តបត្តតិនៃនសា�មធីយមសិូក្សាា
• Colleen Van Brunt នាំយក្សាប្របតិ្តបត្តតិនៃនការអភិវិឌ្ឍឍវិជិាជ ជូ�វិៈ 

�គបូេ�ងៀនថ្នាា ក់គរេុ�សល់យឆ្នាំា � 2022-23
មណ្ឌឌ ល់សិូក្សាាធិីការសាធារណ្ឌៈរបស់ូទ�ប្រក្សាងុ Providence (PPSD) នៅបតជាា ផ្តតល់់ជូូនដល់់
ប្រគបូនៅងៀនជាមួយន�ងការបណ្ឌត� �បណ្តាត ល់ និងការគាបំ្រទ នៅដ�មី�ធានាំបាននូវិការរកី្សាចិនៅប្រម�នក្សាើ�ង 
វិជិាជ ជូ�វិៈ។ មណ្ឌឌ ល់សិូក្សាា�ននៅសូចិក្សាត�នៅសាមនសូសរកី្សារាយក្សាើ�ងការប្របកាសូអំព�ថាើ ក់្សា�គបូម្រោ�ងៀន
ឆំ្នាំ� 2022-2023 ដែដល់ន�ងដំនៅណ្ឌ� រការចាំប់ព�នៃ�ៃទ� 15 ដែខ្លះសូ�ហាដល់់នៃ�ៃទ� 19 ដែខ្លះសូ�ហា។ 
សា�នៅ�ឆ្នាំើ នំៅន�ន�ងផ្តតល់់ជូូននូវិវិគគជាង 100 រមួជាអាទ�៍នប្របធានបទខាងនៅប្រកាម៖ 
ការនៅរៀនព�អារមមណ៍្ឌក្សាើ�ង សូងគម ការគាបំ្រទ/យ�ទធសាប្រសូតការបនៅប្រងៀនសូប្រ�ប់អើក្សានៅរៀននៅប្រចិ�ន
ភាសា ក្សាមមវិធិី�នៅប្រប� ភាសាព�រ គណិ្ឌត្តវិទិា និងអក្សាខរក្សាមមគរ �នៅកាសូល់យ សូមធីម៌ និង/ឬការអប់រំ
ឯក្សានៅទសូ។ ប្រគបូនៅប្រងៀនន�ងទទួល់បាន $40 ក្សាើ�ងមួយនៅ�ា ង និងនៅមនៅរៀន សិូក្សាាក្សាើ�ងវិជិាជ ជូ�វិៈ 
(PLUs) សូប្រ�ប់វិគគទាងំអស់ូដែដល់បានចូិល់រមួ។ វិគគន�ងផ្តាយផ្ទាា ល់់ នៅហ�យអាចិចិ��នៅ�ម �
បាននៅ� Frontline ចាំប់ព�នៃ�ៃទ� 1 ដែខ្លះសូ�ហា ដល់់នៃ�ៃទ� 10 ដែខ្លះសូ�ហា!

�រភាា ប់ ទំ�នាក់ទំ�នង

សូម្មស្វាា គម្មន៍ សិសសរបស់េ��ង បុគគលិ់ករបស់េ��ង ព័ត៌�ន

 ស្វាររបស់នា�កស្វាលា

�គប់ យ៉ាា ង ក�ពុង កែត�បេស�រេ��ង

អតតពលិ់ក�បចាំ�ឆ្នាំា �

នៅ�រដូវិនៅ�ត នៅន� សិូសូសឆ្នាំើ ចំិ�ងនៅប្រកាយដែដល់កំ្សាព�ង�ននៅក្សារ៍ន៍ៅ�ម �ល់ី�ល់ាញចំិនួន 12 
នាំក់្សានៅ�វិទិាល័់យ Central High School បានចាំប់នៅផ្តត�មការបណ្ឌត� �បណ្តាត ល់
វិគគសិូក្សាាអំព�អគគិភ័យរយៈនៅពល់ជាង 400 នៅ�ា ងជាមួយនាំយក្សាដាា នដែផ្តើក្សាអគគិភ័យ
របស់ូ Providence នៅដាយ�នភាពជានៃដគូជាមួយក្សាមមវិធិី� CTE របសូមណ្ឌឌ ល់
សិូក្សាា និង Junior Achievement of Rhode Island។  ក្សាមមវិធិី�ន�ងដំនៅណ្ឌ� រការ
រហតូ្តដល់់ឆ្នាំើ សិំូក្សាាបនាំា ប់ នៅហ�យនៅ�ចិ�ងបញ្ចចប់ឆ្នាំើ សិំូសូាន�ង�នឱ្យកាសូចូិល់នៅរៀន
នៅ�សា�អើក្សាពនឹត់្តអគគិភ័យ របស់ូ ទ�ប្រក្សាងុ  នៅដ�មី�កឹាយជាអើក្សាពនឹត់្តអគគ�ភ័យ! 

 �រ អបអរស្វាទំរ�ល់់ សិសស
សិសសដែ�លមានទេ�ពទេ�សលយ និងឧសាហ៍ព៍ាយាមរបស់ទេយើងកំពុងទេ�ើើទេរឿង�៏អស្ចាា រយជាទេរៀងរាល់ថ្ងៃ�ៃ! ទេនះគ្រា�ន់ដែ�ជាឧទាហ៍រណ៍៍មួយចំំនួនបុុទេ�ះ ះ។

  �រ�កចិិតតទុំកដាក់របស់បុគគលិ់ក

Tracy Corcoran
ប្រគ ូអប់រ ំទូនៅ� ថាើ ក់្សា មនៅត្តតយយ

នៅធីា�ការនៅ�៖ សាលាបឋមសិិក្សាា Young Woods

បានចូិល់រមួជាមួយ PPSD នៅ�ក្សាើ�ង៖ ឆំ្នាំ� 2020

នៅរឿង អសាច រយ កំ្សាព�ង នៅក្សា�ត្ត នៅ��ង នៅពញមណ្ឌឌ ល់សិូក្សាា  នៅហ�យនៅយ�ង ចិង់ប្របាប់អើក្សាប្រគប់គាើ ! ប្របសិូននៅប�អើក្សា�នក្សាមមវិធិី� ប្រព�ត្តតិការណ៍្ឌ
សូ�ជិូក្សាប�គគលិ់ក្សា ឬសិូសូសដែដល់�ននៅរឿងដ៏អសាច រយដែដល់អើក្សាចិង់រនំៅល់ចិ សូូមនៅផ្តា�អ��ដែមល់នៅ�កាន់ communications@ppsd.org។
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ម្រោតើអំ្នកនឹងពណ៌៌នាអ្ន�ពើតួនាទីើរបស់អំ្នកយ៉ាា ងដូូចម្រោម្មេច?

រាល់់នៃ�ៃ គឺ ខ្លះ�សូ គាើ ។ នៅហ�យវារវិល់់ - ពាក់្សាក្សាណ្តាត ល់នៅពល់ ដែដល់អើក្សានៅភឹចិញ៉ាំ� អំាហារនៃ�ៃប្រត្តង់! ខ្លះា�ំ
ដែត្តងដែត្តគិត្តថា 'នៅត្ត�ខ្លះា�ំបានញ៉ាំ� អំាហារនៅទនៃ�ៃន�?' នៅ�ក្សាើ�ងថាើ ក់្សាមនៅត្តតយយ ការង្វារ�នការវិវិិឌ្ឍឍ
នៅប្រចិ�នក្សាើ�ងអំ��ងនៅពល់នៃនឆ្នាំើ ផំ្តងដែដរ។ នៅ�នៅដ�មឆ្នាំើ  ំអើក្សាពាយ៉ាមឱ្យយសិូសូសដែដល់មិនធឹាប់នៅ�
ឆ្នាំៃ យព�ប្រគសួាររបស់ូពួក្សានៅគ នៅរៀនព�រនៅបៀបនៅជូឿជាក់្សានៅ�នៅល់�អើក្សា និងកឹាយជាមន�សូសឯក្សារាជូយ។ 
នៅយ�ងនៅធីា�ការង្វារផូឹ្តវិចិិត្តតនិងសូងគមជានៅប្រចិ�ន នៅដាយបនៅប្រងៀនសិូសូសអំព�អារមមណ៍្ឌរបស់ូពួក្សានៅគ និង
រនៅបៀបនៅដា�ប្រសាយបញ្ហាា ។ នៅយ�ងជាគិ�ន�បដាា យិកា 
អើក្សានៅម�ល់ដែ� អាជាា ក្សាណ្តាត ល់ ក៏្សាដូចិជាការបនៅប្រងៀន
ដែផ្តើក្សាវិទិាសាប្រសូត អក្សាខរក្សាមម និងគណិ្ឌត្តវិទិា។ �ន
ភាពហត់្តនៅនឿយដែមន បា�ដែនតជាការង្វារដែដល់ទទួល់បាន
សូមិទធផ្តល់បំផ្ត�ត្ត។ នៅដាយសារនៅហត្ត�ផ្តល់នៅន�នៅហ�យ
នៅទ�បបានជាខ្លះា�ំនៅធីា�វាអស់ូរយៈនៅពល់ 27 ឆ្នាំើ ។ំ

ម្រោតើ កែ�ំក មួ្មយ ណា កែដូល អំ្នក ម្រោពញ ចិតេ កំ�ង ការ ម្រោ�ើើ  ជា �គបូម្រោ�ងៀនកំ�ងថំ្នាក់ម្ម�ន
ម្មម្រោតេយយ និង ថំ្នាក់ ម្មម្រោតេយយ សិកា?

ភាពខ្លះ�សូគាើ រវាងកូ្សាននៅក្សាមងក្សាើ�ងដែខ្លះក្សាញ្ហាា  និងដែខ្លះមិ��នាំ។ ការរកី្សាចិនៅប្រម�នក្សាើ�ង ថាើ ក់្សាម�នមនៅត្តតយយ និង 
ថាើ ក់្សា មនៅត្តតយយ សិូក្សាា ពិត្តជាអសាច រយដែមន! ពួក្សានៅគជាក្សា��រដែដល់ចូិល់មក្សានៅដាយភាពភ័យខឹាចិ 
ពួក្សានៅគមិនដែដល់នៅ�ឆ្នាំៃ យព�ប្រគសួាររបស់ូពួក្សានៅគនៅទ អើក្សាខឹ្លះ�និយ៉ាយភាសានៅផ្តសងៗ ដូនៅចិើ�ពួក្សានៅគ
កំ្សាព�ងនៅរៀនព�ឯក្សារាជូយភាពព�ប្រគសួាររបស់ូពួក្សានៅគ និងដែសូាងរក្សាទំន�ក្សាចិិត្តដនៅដាយខួឹ្លះនពួក្សានៅគ។ បា�ដែនត
នៅ�ក្សាើ�ងដែខ្លះមិ��នាំ ខ្លះា�ំ�នសិូសូសដែដល់អាចិនៅធីា�តាមទ�ឹប់ក្សាើ�ងថាើ ក់្សានៅរៀននៅដាយឯក្សារាជូយ ពួក្សានៅគ
សាគ ល់់អក្សាសរ និងសំូនៅ�ងរបស់ូអក្សាសរ ខឹ្លះ�កំ្សាព�ងអាន ពួក្សានៅគអាចិរាប់ដល់់ 100 ពួក្សានៅគ�នទំន�ក្សា
ចិិត្តត នៅហ�យពួក្សានៅគនៅរៀនព�រនៅបៀប�នចិិត្តតនៅមតាត  និងចិិត្តតល់អ នៅហ�យពួក្សានៅគបនៅងើ�ត្តមិត្តតជានៅប្រចិ�ន។ 
នៅហ�យនៅរឿងទាងំអស់ូនៅក្សា�ត្តនៅ��ងក្សាើ�ងឆ្នាំើ សិំូក្សាាមួយ! 

កម្មមវិ�ើ ថំ្នាក់ម្ម�នម្មម្រោតេយយ និង ថំ្នាក់ ម្មម្រោតេយយ សិកាម្រោ� Young Woods ថ្មីមើៗ
ម្រោនះបានកាា យជាកម្មមវិ�ើដូ�បូងម្រោគម្រោ�កំ�ងម្មណ៌ឌ លសិកាកែដូលទីទួីលបាន
ច�ណាត់ថំ្នាក់ផ្កាា យ 5។ �នអារម្មមណ៍៌យ៉ាា ងណាកែដូរ?

នៅយ�ង�នប្រក្សាមុដ៏អសាច រយមួយ។ នៅយ�ងទាងំអស់ូគាើ បានមក្សារមួគាើ ព�មណ្ឌឌ ល់សិូក្សាា
មួយនៅផ្តសងនៅទៀត្តនៅ�ក្សាើ�ងឆ្នាំើ  ំ2020 នៅហ�យនៅយ�ងបាននិយ៉ាយថានៅន�គឺជាឱ្យកាសូដ៏អសាច រយ
មួយ។ នៅយ�ងដ�ងព�រនៅបៀបនៅធីា�ការជាមួយគាើ យ៉ាា ងល់អ នៅហ�យប្រគបូនៅប្រងៀននៅ� Young Woods 

ក៏្សាដូចិជានៅ�ក្សានៅវិជូជបណ្ឌឌិ ត្ត Reilly និង Kelly Spaziano 
ពិត្តជាបានទទួល់យក្សាពួក្សានៅយ�ង និងដែណ្ឌនាំពួំក្សានៅយ�ង។ វា
ជាប្រគសួារពិត្តនៅ�ទ�នៅន� ដែដល់�នសារៈសំូខាន់។ នៅយ�ង
�ើ ក់្សាៗ�នថាើ ក់្សានៅរៀងៗខួឹ្លះន បា�ដែនតនៅយ�ងសូហការគាើ ដែដល់
�នប្របនៅយ៉ាជូន៍ដល់់ការបនៅប្រងៀនរបស់ូនៅយ�ង នៅហ�យ
អើក្សាសូប្រមបសូប្រមលួ់របស់ូនៅយ�ង Diane Nault គឺជា
ដែផ្តើក្សាមួយដ៏ធំីផ្តងដែដរ។ ការវាយត្តនៃមឹផ្ទាើ យ 5 គឺជាការ

ទទួល់សាគ ល់់ការង្វារទាងំអស់ូនៅនាំ�។ នៅយ�ងដ�ងថានៅយ�ងកំ្សាព�ងផ្តតល់់ឱ្យយសិូសូសទាងំនៅន�នូវិការអប់រំ
ដែដល់ប្របក្សាបនៅដាយគ�ណ្ឌភាពខ្លះះស់ូ។ ក្សា��រទាងំនៅន��នសូមត្តថភាព និងទំន�ក្សាចិិត្តត នៅហ�យពួក្សានៅគ
នៅប្រត្តៀមខួឹ្លះនជានៅប្រសូចិក្សាើ�ងការផឹ្ទាស់ូបតូរ។

ម្រោតើអំ្នកទីនឹឹងរង់ចាំ�អ្នើើម្រោ�ឆំ្នាំ�ម្រោ�កាយ?

ខ្លះា�ំដែត្តងដែត្តប្របាប់ខួឹ្លះនឯងឱ្យយចិងចាំថំាក្សាើ�ងដែខ្លះក្សាញ្ហាា  សិូសូស�ម�ៗចាំប់នៅផ្តត�មព�ដំបូងនៅដាយគាម នអា�
ទាងំអស់ូ។ ពួក្សានៅគន�ងនៅរៀននៅទៀងនៅពល់ មិនដែមនទាន់នៅពល់នៅទ។ ដូនៅចិើ�ខ្លះា�ំនៅផ្ទាដ ត្តនៅ��ងវិញិ នៅហ�យចាំថំា
នៅគាល់នៅ�របស់ូខ្លះា�ំគឺបនៅងើ�ត្តប្រគសួារមួយនៅ�ក្សាើ�ងថាើ ក់្សានៅរៀនរបស់ូនៅយ�ង សូហគមន៍ដែដល់នៅយ�ងនៅគារព
គាើ នៅ�វិញិនៅ�មក្សា និងជួូយគាើ នៅ�វិញិនៅ�មក្សា។ នៅនាំ�ជាសាះ នសូប្រ�ប់ការសិូក្សាា។ នៅ�នៅពល់ដែដល់
នៅយ�ងជួូយក្សា��រឱ្យយប្រគប់ប្រគងអារមមណ៍្ឌរបស់ូពួក្សានៅគ នៅហ�យដ�ងថាពួក្សានៅគយក្សាចិិត្តតទ�ក្សាដាក់្សានៅ�ទ�នៅន� 
នៅនាំ�នៅហ�យជានៅពល់ដែដល់នៅយ�ងអាចិចាំប់នៅផ្តត�មការនៅរៀនសូូប្រត្តដ៏ពិត្តប្របាក្សាដ។ នៅយ�ងជួូយពួក្សានៅគព�
ដំបូង បា�ដែនតនៅ�ទ�បញ្ចចប់ ពួក្សានៅគ�នឧបក្សារណ៍្ឌសូប្រ�ប់នៅដា�ប្រសាយបញ្ហាា នៅដាយខួឹ្លះនឯង។

 វាជាព័ត៌�នល់អ៖ PPSD �នេ�កាុងស្វារព័ត៌�ន

ស្ចាា ល់មនុសសអស្ចាា រយដែ�លទេ�ើើ�រ
ជាមួយសិសសរបស់ទេយើងជាទេរៀងរាល់ថ្ងៃ�ៃ!

�រេ�ា�បចុុិបបនាភាពរបស់ម្មណ្ឌឌ ល់

រ�ូវ េ�ៅ �៏អសុ្វារយ

• ថាើ ក់្សា ដ�ក្សា នាំ ំទ�ប្រក្សាងុសូនៅ�ះ ធីការសាងសូង់ នៅ�ទ�ធឹា សា� បឋម សិូក្សាា Frank D. Spaziano 
WJAR នៃ�ៃ ទ� 20 ដែខ្លះ ក្សាក្សាើដា ឆ្នាំើ  ំ2022

• JWU ចាំប់នៃដគូជាមួយសា� Providence នៅដ�មី�បនៅងើ�នដំនៅណ្ឌ� រវិវិិឌ្ឍឍរបស់ូអើក្សាអប់រំ
 Providence Business News នៃ�ៃទ� 19 ដែខ្លះក្សាក្សាើដា ឆ្នាំើ  ំ2022

• រ�យនតដែវិ ែនដែដល់បានបរចិាំច គ�នន័យនៅល់�សូព�ការនៅធីា� ដំនៅណ្ឌ� រ នៅ�កាន់ប្រគសួាររបស់ូ Providence នៅ�នៅទៀត្ត  
WPRI នៃ�ៃទ� 30 ដែខ្លះមិ��នាំ ឆ្នាំើ  ំ2022

• ក្សាមមវិធិី�ថាើ ក់្សាម�នមនៅត្តតយយ និ ងថាើ ក់្សាមនៅត្តតយយ សិូក្សាា នៃនបឋមសិូក្សាា Young Woods ទទួល់បានពានរង្វាា ន់ផ្ទាើ យ 5 ព�
Providence Business News នៅ�នៃ�ៃទ� 21 ដែខ្លះមិ��នាំ ឆ្នាំើ  ំ2022

• វិចិិិប្រត្តក្សារ RI Lego បង្វាា ញរបូចិមឹងនៃនសា�បឋមសិូក្សាា Providence 
WPRI នៃ�ៃទ� 20 ដែខ្លះមិ��នាំ ឆ្នាំើ  ំ2022

នៃថ្មីៃទំ� 29 កែ�កកកដា ឆ្នាំា � 2022

"ទេយើង�ឹងថាទេយើងកំពុងផ្តតល់ឱ្យយកុមារទាងំទេនះនូវ�រអប់រថំាា ក់
មទេ�តយយ  ដែ�លគ្រាបកបទេ�ទេ�យគុុណ៍ភាពខ្ពពស់។ កុមារទាងំទេនះ
មានសម�ថភាព និង�នុំកចិំ�ត ទេហ៍ើយពួកទេគុទេគ្រា�ៀមខ្ពួនួជាទេគ្រាសចំ
កាងុ�រផួ្លាស់បតរូ។”

សូូមសាា គមន៍មក្សាកាន់ការនៅបា�ព�មះផ្តាយចិ�ងនៅប្រកាយបំផ្ត�ត្តនៃនប្រព�ត្តតិបប្រត្តនៅរៀងរាល់់ព�រសូប្តាត ហ៍របសូមណ្ឌឌ ល់សិូក្សាាធិីការសារធារណ្ឌៈរបស់ូ
ទ�ប្រក្សាងុ Providence (PPSD)! ប្របសិូននៅប�អើក្សា ឬនរណ្តា�ើ ក់្សាដែដល់អើក្សាសាគ ល់់ខ្លះក្សាខានមិន បា នទទួល់ ប្រព�ត្តតិបប្រត្តព័ត៌្ត�នណ្តាមួយរបស់ូ
ពួក្សានៅយ�ង នៅនាំ� អើក្សាអាចិដែសូាងរក្សាការនៅបា�ព�មះក្សានឹងមក្សានៅ� នៅល់�នៅគហទំព័រមណ្ឌឌ ល់សិូក្សាាដែដល់�នភាសាជានៅប្រចិ�ន។

ការ  បិទគ�ឹត្តសូមិទធិផ្តល់ និងការក្សាសាងសា�នៅរៀនក្សាើ�ងមណ្ឌឌ ល់សិូក្សាា ដែដល់សិូសូសរបស់ូនៅយ�ងសូមន�ងទទួល់បាន គឺជាការខិ្លះត្តខំ្លះ
ប្រប�ងដែប្របងនៅពញមួយឆ្នាំើ ។ំ នៅន�មិនដែដល់�នភាពចិាស់ូ�ស់ូជាងរដូវិនៅ�ត នៅន�នៅទ! �នគនៅប្រ�ង និងការដែក្សាល់មអមួយចំិនួនដែដល់កំ្សាព�ង
ដំនៅណ្ឌ� រការនៅដ�មី�ជួូយនៅយ�ងឱ្យយ ចាំប់នៅផ្តត�មឆ្នាំើ សិំូក្សាា 2022-23 ដ៏រងឹ�នំៅ�ដែខ្លះនៅប្រកាយនៅន�។ 

សិូសូសន�ងបញ្ចចប់ក្សាមមវិធិី�សិូក្សាាក្សាើ�ងរដូវិនៅ�ត របស់ូពួក្សានៅគនៅ�ប្រគប់ក្សាប្រមិត្តថាើ ក់្សាទាងំអស់ូឆ្នាំប់ៗនៅន�។ សិូសូសថាើ ក់្សាមនៅត្តតយយ ដល់់ថាើ ក់្សាទ� 8 របស់ូ
នៅយ�ងបានបនៅងើ�នការអប់ររំបស់ូពួក្សានៅគតាមរយៈការនៅរៀនតាមគនៅប្រ�ងក្សាើ�ងវិគគអក្សាខរក្សាមម គណិ្ឌត្តវិទិា STEM និងវិគគបំបានដែផ្តើក្សាសិូល់ីៈ។ 
បដែនថមព�នៅល់�ការទទួល់បាន នៅប្រក្សាឌ្ឍ�ត្តនៅ��ងវិញិ សិូសូសវិទិាល័់យរបស់ូនៅយ�ងអាចិទទួល់បាន�គា ៌នៅឆ្នាំះ �នៅ�រក្សា អាជូ�ពការង្វារតាមរយៈ
វិគគសិូក្សាា អាជូ�ព និងការអប់របំនៅចិចក្សានៅទសូ (CTE) របស់ូនៅយ�ង។ សូូមអរគ�ណ្ឌដល់់ប�គគលិ់ក្សារាប់រយនាំក់្សាដែដល់បានខិ្លះត្តខំ្លះប្រប�ងដែប្របងជួូយ
នៅធីា�ឱ្យយក្សាមមវិធិី�សិូក្សាាក្សាើ�ងរដូវិនៅ�ត របស់ូនៅយ�ងអាចិប្របប្រព�ត្តតនៅ�បាន!

ទនា�មន�ងនៅន� អគារនៅ�ទូទាងំមណ្ឌឌ ល់សិូក្សាាកំ្សាព�ងទទួល់បានប្របាក់្សាជានៅប្រចិ�ន�នដ��ឹរ ក្សាើ�ងការនៅធីា�ឱ្យយប្របនៅសូ�រនៅ��ងនៅដាយនៅប្រប�ប្របាស់ូ
�វិកិាដែដល់វិវិិឌ្ឍឍនៅចិញព�មូល់និធី�ដែដល់បានបនៅងើ�ត្តនៅ��ងជាមួយទ�ប្រក្សាងុ  Providence។ ការនៅធីា�ឱ្យយប្របនៅសូ�រនៅ��ងទាងំនៅន�រមួ�នក្សាដែនឹងបញ្ចច�
ល់ទ�ក្សានៅ�ក្សាើ�ងសា�នៅរៀនទាងំអស់ូ ការដែក្សាល់មអនៅ�នៅល់�ក្សាដែនឹងហាត់្តប្របាណ្ឌដែដល់�ននៅប្រចិ�នជាន់ ការជំូនួសូធី�ងទ�ក្សានៅ�ត  និងការដែក្សាល់មអសំូខាន់ៗនៅផ្តសងនៅទៀត្ត។  

មណ្ឌឌ ល់សិូក្សាាក៏្សា កំ្សាព�ង បនៅងើ�ត្ត ភាពជា នៃដគូ �ម� ក្សាើ�ង ការ បនៅងើ�ត្ត ដំនៅណ្ឌ� រវិវិិឌ្ឍឍនៃនការអប់ររំបស់ូប្រគបូនៅប្រងៀន ក្សាើ�ងតំ្តបន់ និង ផ្តតល់់ ឱ្យកាសូ ក្សាើ�ងការអភិវិឌ្ឍឍ វិជិាជ ជូ�វិៈ ដល់់ ប�គគលិ់ក្សា។ និសូសិត្តដែដល់នៅទ�បន�ងបញ្ចចប់
ការសិូក្សាាព� PPSD �ម�ៗជានៅប្រចិ�ននាំក់្សាបានចូិល់រមួក្សាើ�ងក្សាមមវិធិី�ភាពជានៃដគូរវាងមណ្ឌឌ ល់សិូក្សាា និងសូហជូ�ពមូល់ដាា ន 1033 ដែដល់ប្រត្តវូិបានរចិនាំនៅ��ងនៅដ�មី�ជួូយនិសូសិត្តបញ្ចចប់ការសិូក្សាាចូិល់នៅ�
ក្សាើ�ងវិជិាជ ជូ�វិៈនៃនការបនៅប្រងៀន។ មណ្ឌឌ ល់ក៏្សាបានសូហការជាមួយសាក្សាល់វិទិាល័់យ Johnson និង Wales នៅដ�មី�ផ្តតល់់ការបញ្ចច��ត្តនៃមឹជានៅប្រចិ�នសូប្រ�ប់ប�គគលិ់ក្សារបស់ូ PPSD ដែដល់បានបនតការសិូក្សាា
ថាើ ក់្សាក្សាប្រមិត្តជាន់ខ្លះះស់ូ ដូចិដែដល់អើក្សាន�ងនៅ��ញនៅ�ខាងនៅប្រកាម។ 

�នគនៅប្រ�ងនៅ�ក្សាើ�ងរដូវិនៅ�ត ជានៅប្រចិ�ននៅទៀត្តដែដល់កំ្សាព�ងដំនៅណ្ឌ� រការនៅ�នៅពល់នៅន� ដែដល់ខ្លះា�ំមិន�នក្សាដែនឹងសូប្រ�ប់រាយបញ្ចជ� បា�ដែនតខ្លះា�ំចិង់ឱ្យយសិូសូស ប្រគសួារ និងសូហគមន៍របស់ូនៅយ�ងបានដ�ងថា 
ប្រក្សាមុការង្វារនៅ� PPSD បាននៅធីា�ការខិ្លះត្តខំ្លះប្រប�ងដែប្របងក្សាើ�ងការបនតការក្សាសាងនៅ�នៅល់�សូនា��ដែដល់នៅយ�ងបានបនៅងើ�ត្តកាល់ព�ឆ្នាំើ មំ�ន។

ចិ�ណាំ��បតិទិំនរបស់អាក!
 c នៃថ្មីៃច�ងម្រោ�កាយនៃនកម្មមវិ�ើសិកាកំ�ងរដូូវម្រោ�េ  

ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ� ទីី  29 ខែ���កដា ឆំ្នាំ� 2022

 c ការអ្នភិិវឌ្ឍជវិជាជ ជីើវៈដូល់ ប�គគលិក កែដូល�តឡប់
ចូលម្រោ�ើើការវិញ  
ថ្ងៃ�ៃចន្ទទ ទីី 22 ខែ�សីុហា ឆំ្នាំ� 2022

 c នៃថ្មីៃដូ�បូងនៃនថំ្នាក់ម្រោរៀន 
ថ្ងៃ�ៃចន្ទទ ទីី 29 ខែ�សីុហា ឆំ្នាំ� 2022

សិសសេ�កាុងកម្មមវ�ិ�រ�ូវេ�ត របស់  PPSD េ�
ស្វាលាបឋម្មសិកា Young Woods។

កែ�ាកព័ត៌�ន ទាន់េ�តុ�រណ៍្ឌ
កាល់ព�សូប្តាត ហ៍ម�ន ថាើ ក់្សា ដ�ក្សានាំនំៃនទ�ប្រក្សាងុ Providence បានប្របមូល់ផ្តត�ំគាើ នៅ�
សាលាបឋម្មសិកា Frank Spaziano នៅដ�មី�ប្របកាសូព�ការសាថ បនាំនៅ��ងវិញិនូវិដែផ្តើក្សា
បដែនថម របស់ូសា� និងការសាងសូង់អគារ�ម�មួយ។ គនៅប្រ�ងដែដល់�នត្តនៃមឹចំិនួន $44 
�នដ��ឹរន�ង�នក្សាមមវិធិី�ថាើ ក់្សា ម�នមនៅត្តតយយ និ ងថាើ ក់្សា មនៅត្តតយយ រហតូ្តដល់់ថាើ ក់្សាទ�ប្របា ំក៏្សាដូចិជា
បនាប់សិូល់ីៈ និង STEM អាហារដាា ន បនាប់សិូក្សាាពិនៅសូសូ និងក្សាដែនឹងនៅល់ងខាងនៅប្រ�។

រង្វាា ន់េអ�ិចិ�តនិូក
សូូមអបអរសាទរដល់់ប្រក្សាមុព័ត៌្ត�នវិទិា (IT) របស់ូនៅយ�ង និងមន្រ្តីនត�ដែផ្តើក្សាព័ត៌្ត�នវិទិា 
Peter Santos សូប្រ�ប់ការទទួល់បានរង្វាា ន់មតងនៅទៀត្តសូប្រ�ប់ការខិ្លះត្តខំ្លះប្រប�ងដែប្របងរបស់ូ
ពួក្សានៅគក្សាើ�ងការទិញ និងនៅប្រប�ប្របាស់ូឧបក្សារណ៍្ឌនៅអ�ចិិប្រត្តនិូក្សាដែដល់មិនបា�ពាល់់ដល់់បរសិាថ ន
នៅ�ក្សាើ�ងមណ្ឌឌ ល់សិូក្សាា។ អស់ូរយៈនៅពល់ប្របាឆំ្នាំើ ជំាប់គាើ  ប្រក្សាមុ IT ទទួល់បានការទទួល់សាគ ល់់
នៅដាយ�កមុ្ម�បឹកាម្រោអ្នឡិច�តនិូកសកល (Global Electronics Council) សូប្រ�ប់
ការនៅប្រប�ប្របាស់ូឧបក្សារណ៍្ឌដែដល់�នប្របសិូទធភាពថាមពល់ នៅប្រប�ប្របាស់ូបានយូរ និងង្វាយប្រសូលួ់
ក្សាើ�ងការដែក្សានៃចិើនៅ��ងវិញិ។ នៅប�នៅប្របៀបនៅធីៀបនៅ�ន�ងជូនៅប្រម�សូដែដល់�នប្របសិូទធភាពតិ្តចិ ប្រត្ត�មដែត្ត
ឆ្នាំើ មំ�ន នៅប្រគឿងនៅអ�ចិិប្រត្តនិូក្សាដែដល់ទិញនៅដាយប្រក្សាមុ IT បានសូនសំថាមពល់ប្រគប់ប្រគាន់នៅដ�មី�
ផ្តតល់់ថាមពល់ដល់់ 71 ប្រគសួារ នៅ�សូហរដាអានៅមរកិ្សានៅពញមួយឆ្នាំើ !ំ

 េ�ជុ�វញិម្មណ្ឌឌ ល់សិកា

�តវូ�រអាកកែណ្ឌនា� និង�គបូេ�ងៀន
City Year Providence កំ្សាព�ងនៅប្រជូ�សូនៅរសីូមន�សូសវិយ័នៅក្សាមងដែដល់�នអាយ�ចាំប់ព� 17 
ដល់់ 25 ឆ្នាំើ  ំនៅដ�មី�បនៅប្រម�ជាអើក្សាដែណ្ឌនាំ ំនិងបនៅប្រងៀននៅ�ក្សាើ�ងសា�សាធារណ្ឌៈ Providence 
ចំិនួនប្របាមួំយនាំក់្សា។ ឱ្យកាសូនៅន�រមួ�នប្របាក់្សាឧបត្តថមភចំិនួន $935 នៅរៀងរាល់់ព�រសូប្តាត ហ៍ (ម�ន
កាត់្តពនធ) ការធានាំរាែប់រងសូ�ខ្លះភាពដែដល់បានបង់នៅដាយនិនៅយ៉ាជូក្សា រង្វាា ន់ការ អប់រ ំការទទួល់
បានអាហារបូក្សារណ៍្ឌ ការអភិវិឌ្ឍឍវិជិាជ ជូ�វិៈ និងការទទួល់បានឱ្យកាសូការង្វារនៅដាយផ្ទាា ល់់។ 
ម�ខ្លះតំ្តដែណ្ឌងនៅពញនៅ�ា ងនៅន�ន�ងដំនៅណ្ឌ� រការចាំប់ព�ដែខ្លះសូ�ហា ឆ្នាំើ  ំ2022 រហតូ្តដល់់ដែខ្លះមិ��នាំ ឆ្នាំើ  ំ
2023។ ដែសូាងយល់់បដែនថម ឬដាក់្សាពាក្សាយនៅ�ទ�នៅន�៖https://t.co/xRS9k04GHF

សិូសូសនៅ�ក្សាើ�ងក្សាមមវិធិី�ប្រកាហាិក្សានាំរដូវិនៅ�ត នៅ� PCTA កំ្សាព�ង អន�វិត្តត ជំូនាំញដែផ្តអក្សា 
Photoshop របស់ូពួក្សានៅគ! កាល់ព�សូប្តាត ហ៍ម�ន ពួក្សានៅគបានរចិនាំ និងផ្តលិ់ត្ត
អាវិសូប្រ�ប់សិូសូសទាងំអស់ូនៅ�ក្សាើ�ងក្សាមមវិធិី�រដូវិនៅ�ត  CTE។ នៅ�ឆ្នាំើ នំៅន� សិូសូស 
200 នាំក់្សានៅ�សា�នៅរៀនចំិនួនប�បានចូិល់រមួក្សាើ�ងក្សាមមវិធិី� CTE រមួទាងំក្សាមមវិធិី��ម�
ៗជានៅប្រចិ�នដូចិជា ការបណ្ឌត� �បណ្តាត ល់អើក្សាពនឹត់្តអគគិភ័យ វិញិ្ហាា បនបប្រត្តជំូនួយការ
គិ�ន�បដាា យិកា (CNA) ដែដល់�នការបញ្ហាជ ក់្សា និងវិគគចិ��នៅ�ម �ចូិល់នៅរៀនព�រដង
របស់ូ CCRI សូប្រ�ប់សិូសូស P-TECH។

វរីបុរស កាុង �កងុ 
Maurice Cooper ជាសិូសូស ដែដល់បានបញ្ចចប់ការសិូក្សាានៅ� Hope 
High School នាំនៅពល់�ម�ៗនៅន� ប្រត្តវូិបានបង្វាា ញជាពិនៅសូសូ ជា វិរីប�រសូ
ក្សាើ�ង ប្រក្សាងុ  តាមទូរទសូសន៍ WPRI។ កាល់ ព� ឆ្នាំើ  ំសិូក្សាា ម�ន Maurice 
បាន កឹាយ ជា អើក្សា នៅបាក្សាចំិបាប់ Hope High ដំបូង នៅគ ដែដល់ ទទួល់ បាន ពាន 
រង្វាា ន់  Division 1 All-American។ នៅ�ក្សាើ�ងរដូវិសូឹ�ក្សានៅ��ប្រជូ�ុនៅន� គាត់្ត
ន�ងបនតអាជូ�ពក្សា�ឡានៅបាក្សាចំិបាប់របស់ូគាត់្តនៅ� Johnson and Wales។ 

ទំទួំល់បាន�បូបស្វាា � និង
ស�ា រសិកាេដា�ឥតគិតនៃថ្មីៃ
នៃថ្មីៃម្រោ�រ៍ ទីើ 27 កែ�សើហា
10:00 �ពឹក - 12:00 នៃថ្មីៃ�តង់
�ពឹតេិការណ៍៌ Drive-By

ទីើតាំ�ងជាម្រោ�ចើនរមួ្ម�ន៖
• Providence Community Health Center, 

31 Atwood St.
• West End Community Center,  

109 Bucklin St.
• Providence Information & Student 

Registration, 325 Ocean St.
• Nathanael Greene Middle School,  

721 Chalkstone Ave.

�តល់់អាហារកាុងរ�ូវេ�ត
េដា�ឥតគិតនៃថ្មីៃ�ល់់សិសស
អាយ� 18 ឆំ្នាំ�ច�ះម្រោ�កាម្ម
បានចាំប់ ម្រោ�េើ  ម្ម ម្រោ� នៃថ្មីៃ ទីើ 5 កែ� កកាដា 
      
តាមរយៈក្សាមមវិធិី� EAT, PLAY, Learn PVD 
យ�វិជូនរបស់ូ Providence ទាងំអស់ូដែដល់�ន
អាយ� 18 ឆ្នាំើ ចំិ���នសិូទធិទទួល់បានអាហារនៅ�ក្សាើ�ង
រដូវិនៅ�ត នៅដាយឥត្តគិត្តនៃ�ឹ។ អាហារសូប្រ�ប់រដូវិនៅ�ត
នៅដាយឥត្តគិត្តនៃ�ឹរហូត្តដល់់ដែខ្លះសូ�ហា។  សូប្រ�ប់
ការបង្វាា ញនៅពញនៅល់ញនៃនទ�តាងំ និងនៅពល់នៅវិ� 
សូូមនៅម�ល់ឯក្សាសារភាជ ប់ខិ្លះត្តបណ្ឌណ ឬចូិល់នៅ�កាន់ 
eatplaylearnpvd.com/summermeals 

�រកែសាង�ល់់ព�មុ្ម�វជិាា  STEM េ�កាុងកម្មមវ�ិ�
សិកាកាុងរ�ូវេ�ត
កម្មមវិ�ើសិកាកំ�ងរដូូវម្រោ�េ គឺជាឱ្យកាសូមួយសូប្រ�ប់សិូសូសថាើ ក់្សាបឋមសិូក្សាារបស់ូ
នៅយ�ងនៅដ�មី�អន�វិត្តត និងពប្រង�ងជំូនាំញវិទិាសាប្រសូត និងវិសិូាក្សាមមរបស់ូពួក្សានៅគ តាមរយៈ 
STEM Accelerator Kits របស់ូ Mystic Aquarium។   ប្រគបូនៅប្រងៀនបាន
ដ�ក្សានាំសិំូសូសតាមរយៈនៅមនៅរៀននៅដាយនៃដដែដល់រមួបញ្ចចូល់គាើ នូវិការអភិវិឌ្ឍឍផូឹ្តវិចិិត្តតក្សាើ�ង
សូងគមជាមួយន�ងការពប្រង�ងការសិូក្សាា។  ចាំប់ព�ការសាងសូង់ទូក្សាដ�ឥដារហូត្តដល់់
បាម ប្របាសាទចំិនៅប�ង សិូសូសបានដែសូាងយល់់ព�អាជូ�ព STEM និងអភិវិឌ្ឍឍជំូនាំញដែដល់
ន�ងគាបំ្រទពួក្សានៅគនៅពញឆ្នាំើ សិំូក្សាា។  

https://www.youtube.com/watch?v=VfxyPTQxfz4
https://www.providenceschools.org/domain/2797
https://www.providenceschools.org/cms/lib/RI01900003/Centricity/Domain/2797/TAP Benchmarks Summer 2022.pdf
https://www.providenceschools.org/cms/lib/RI01900003/Centricity/Domain/2797/TAP Benchmarks Summer 2022.pdf
https://www.jwu.edu/news/university-press-releases/providence/06-29-2022-ppsd-partnership.html#:~:text=PROVIDENCE%2C%20R.I.%20%E2%80%94%20June%2029%2C,doctoral%2Dlevel%20education%20degree%20programs.
https://www.providenceschools.org/Page/5850
https://www.providenceschools.org/Page/5924
https://www.providenceschools.org/Page/5924
mailto:communications%40ppsd.org?subject=
mailto:communications@ppsd.org
http://www.providenceschools.org
https://turnto10.com/news/local/providence-rhode-island-frank-spaziano-elementary-school-annex-jorge-elorza-education-reconstruction-construction
https://pbn.com/jwu-partners-with-providence-schools-to-increase-educator-pipeline/
https://www.wpri.com/dont-miss/donated-van-means-more-than-just-mobility-to-providence-family/
https://pbn.com/young-woods-elementary-pre-k-program-receives-5-star-award/
https://www.wpri.com/dont-miss/ri-lego-artist-unveils-replica-of-providence-elementary-school/
https://www.providenceschools.org/Page/5872
https://turnto10.com/news/local/providence-rhode-island-frank-spaziano-elementary-school-annex-jorge-elorza-education-reconstruction-construction
https://www.providenceschools.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=8415&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=76474&PageID=1
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