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ថ្មីៗនេះ សិស្សសាលា Providence Public School ចំនួន 10 នាក់
ត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍ $1,000 ពី 
Sodexo  ក្រុមហុ៊នគ្រប់គ្រងអាហារ និងគ្រឿងបរិក្ខារប្រើប្រាស់
ដោយ District។ សិស្សត្រូវបានវាយតម្លៃ និងជ្រើសរើស
ដោយគណកម្មាធិការនៃអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពីគ្រប់
សាលារៀនជាច្រើន។ សូមអរគុណដល់ Sodexo សម្រាប់ការ
ប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នកចំពោះសិស្សរបស់យើង និងសម្រាប់
ការផ្តល់មូលនិធិអាហារូបករណ៍ទាំងនេះ។

សាលាមួយក្នុងចំណោមសាលាដ៏ល្អ
បំផុតនៅក្នុងទីក្រុង Rhode Island
សូមអបអរសាទរដល់ក្រុមថ្នាក់ត្រៀមមត្តេយ្យនៅ 
សាលាបឋមសិក្សា Young Woods សម្រាប់ជាកម្មវិធីថ្នាក់ត្រៀម
មត្តេយ្យដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងស្រុកដើម្បីទទួលបាន
ចំណាត់ថ្នាក់ផ្កាយ 5 ពី BrightStars! ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសមាគម 
Rhode Island សម្រាប់ការអប់រំកុមារតូចៗ និងជួយគ្រួសារនៅទីក្រុង 
Rhode Island  ទទួលបាននូវការថែទាំកុមារប្រកបដោយគុណភាព 
ការសិក្សាដំបូង និងកម្មវិធីសម្រាប់ក្មេងគ្រប់អាយុសិក្សា។ 

ការវាយតម្លៃផ្កាយ 5 ទទួលស្គាល់កម្មវិធីដែលបង្ហាញពី
គុណភាពលើសពីស្តង់ដារអាជ្ញាបណ្ណរដ្ឋ។ កម្មវិធីត្រៀម
ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សានៅ Young Woods ត្រូវបានវាយតម្លៃលើ
ស្តង់ដារគុណភាពនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាច្រើន។

បច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុង Rhode Island មានថ្នាក់ត្រៀមថ្នាក់
មត្តេយ្យរដ្ឋ RI Pre-K ចំនួន 127 កន្លែង ក្នុង សហគមន៍ចំនួន 
18ទូទាំងរដ្ឋ បម្រើកុមារអាយុ 4 ឆ្នាំជាង 2,300 នាក់។ ដើម្បីមាន
សិទ្ធិចូលរៀន កុមារត្រូវមានអាយុ 4 ឆ្នាំត្រឹម ថ្ងៃទី1 ខែកញ្ញា 
ឆ្នាំ2022 ហើយជាអ្នករស់នៅម្នាក់ក្នុងចំណោមសហគមន៍ RI 
Pre-K ដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
ទាំងនេះសហគមន៍ និងនីតិវិធីដាក់ពាក្យចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង 
សូមចូលទៅកាន់ទំព័រ RIDE RI Pre-K Page។

ខុទ្ទកាល័យគ្រូបង្រៀនរបស់នាយក
សាលា
គ្រូបង្រៀន - សម្លេងរបស់អ្នកសំខាន់ ហើយនាយកចង់ដឹងឮ ពី អ្នក។ 
សាលារៀន Providence Public School នឹងបើកដំណើរការនៅក្នុង
ខុទ្ទកាល័យគ្រូបង្រៀនរបស់នាយកសាលា នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022។ 
ខុទ្ទកាល័យត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់ឱ្យគ្រូបង្រៀននូវ
សម្លេងកាន់តែខ្លាំងក្នុងការធ្វើឲ្យត្រូវតាម District របស់យើង។ 

កម្មវិធីនេះផ្តល់ឱកាសឱ្យគ្រូបង្រៀនបានជួបជាមួយលោកនាយក 
Montañez ជារៀងរាល់ខែដើម្បីផ្តល់គំនិតយោបល់ស្តីពី

គោលនយោបាយ District ចែករំលែកទស្សនៈរបស់ពួកគេពី
ថ្នាក់រៀននិងពិភាក្សាអំពីសេចក្តីប្រាថ្នា និងកង្វល់របស់
គ្រូបង្រៀន។ លើសពីនេះ កម្មវិធីនេះផ្ដល់ជូនគ្រូបង្រៀនមក
ពីគ្រប់ទិសទីក្នុង District  ជាមួយ ឱកាស ទំនាក់ ទំនង គ្នា ទៅ វិញ ទៅ 
មក និងបង្កើតគំនិតថ្មី។

នាយកសាលាមានគម្រោង នឹង ជ្រើសរើស បុគ្គលិក រហូតដល់ 
១០ នាក់ ដែលមាន កម្រិតនៃបទពិសោធន៍ ជំនាញ និងតួនា។ ទី។ 
ការតែងតាំងសម្រាប់ខុទ្ទកាល័យគ្រូបង្រៀនរបស់នាយកសាលាគួរតែ
ត្រូវបានដាក់បញ្ជូនតាមរយៈ ទម្រង់នេះ ត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា។

កាលវិភាគព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានរដូវក្តៅ
ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានដែលអ្នកចូលចិត្តនឹងសម្រាករយៈពេលខ្លី
នេះនារដូវក្តៅ ប៉ុន្តែកុំបារម្ភ យើងនឹងត្រលប់មកវិញមុនពេល
អ្នកដឹង! ស្វែងរកការបោះពុម្ពរដូវក្តៅរបស់យើងនៅថ្ងៃទី 
29 ខែកក្កដា មុនពេលការត្រឡប់ទៅកាន់កាលវិភាគរៀងរាល់ពីរ  
សប្តាហ៍របស់យើងនៅថ្ងៃទី 19 ខែសីហា ដើម្បីរៀបចំឱ្យ
អ្នកត្រៀមខ្លួនត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញ។ ដូចរាល់ដង ការ
ស្នើរសុំរបស់អ្នកសម្រាប់មធ្យោបាយដើម្បីកែលម្អព្រឹត្តិបត្រ
ព័ត៌មាន ឬរឿងដ៏អស្ចារ្យដើម្បីបញ្ជាក់គឺ ស្វាគមន៍មកកាន់ 
communications@ppsd.org។

កំណត់ត្រាបញ្ចប់ការសិក្សា
សូមអបអរសាទរដល់សិស្សថ្នាក់បញ្ចប់ការសិក្សាទាំងអស់របស់
យើង! យើងពិតជាមានមោទនភាពចំពោះអ្វីដែលអ្នកសម្រេច
បានក្នុងកំឡុងពេលដ៏លំបាកជាច្រើនក្នុងឆ្នាំដែលមានជំងឺរាតត្បាត 
ហើយយើងគ្មានអ្វីជូនពរអ្នក អ្វីក្រៅពីភាពជោគជ័យដូចដែល
អ្នកឆ្ពោះទៅកាន់វគ្គបន្ទាប់ទៀតទេ។ ប្រសិនបើអ្នក ឬក្រុម
គ្រួសាររបស់អ្នក ឬ 
មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកខកខានមិនបានចូលរួមពិធីបញ្ចប់ការសិក្សាមួយ
ក្នុងចំណោមពិធីបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងប្រាំបួនរបស់យើង អ្នក
អាចស្វែងយល់ពួកវានៅលើ  ទំព័រ YouTube  របស់យើង។ ពួកវាមាន
មួយចំនួនមើលរាប់ពាន់រួចហើយ! សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារសាលា
ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេស Providence (PCTA) សម្រាប់ភារកិច្ច
គ្រប់គ្រងសម្លេង/រូបភាពសម្រាប់ការបញ្ជប់កម្មវិធីសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ!

ការ ំនាក់ទំនង

សូមស្វាគមន៍ សិស្សរបស់ព ួកយើង បុគ ្គលិក ព័ត ៌មាន

សាររបស់នាយកសាលា

កម្មវិធីត្រៀមថ្នាក់វិស្វកម្ម

អាហររូបករណ៍ SODEXO

ឆ្នាំនេះ កម្មវិធីត្រៀមថ្នាក់វិស្វកម្ម អាជីព និងអប់រំ
បច្ចេកទេស(CTE) នៅសាលាជំនាណវិជ្ជាជីវៈ និង
បច្ចេកទេស Providence (PCTA) បានផ្តើមស្រឡាញ់
មនុស្សយន្តរបស់ពួកគេនៅលើមាគ៌ា ជួយដំណើរការ
ក្លឹបមនុស្សយន្តនៅសាលា West Broadway Middle 
School។ ចុចរូបភាពខាងលើដើម្បីមើលវីដេអូអំពី
ឥទ្ធិពល កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនសិស្សគ្រប់វ័យទំាងអស់។
 

អបអរសាទរសិស្ស
សិស្សដែលមានទេពកោសល្យ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាមរបស់យើងកំពុងធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យជា

រៀងរាល់ថ្ងៃ! នេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។

ការយកចិត្តទុកដាក់
របស់បុគ្គលិក

Marquitta McNair
គ្រូបង្វឹកសង្គម

ធ្វើការនៅ៖ សាលាបឋមសិក្សា Carnevale

បានចូលរួមជាមួយ PPSD នៅក្នុង ឆ្នាំ 2011 

រឿង អស្ចារ្យ កំពុង កើត ឡើង ពេញ District  ហើយយើង ចង់ប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នា! ប្រសិនបើអ្នកមានកម្មវិធី ព្រឹត្តិការណ៍
សមាជិកបុគ្គលិក ឬសិស្សដែលមានរឿងដ៏អស្ចារ្យដែលអ្នកចង់បញ្ជាក់ សូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកកាន់ communications@ppsd.org។

© 2022 សាលា Providence Public Schools ។ communications@ppsd.org ។ www.providenceschools.org

តើ ថ្ងៃ ណាដែលជាថ្ងៃចំណង់ចំណូលចិត្ត ក្នុង ជីវិត គ្រូ បង្វឹក 
សង្គម?
ខ្ញុំធ្វើការជាមួយកុមារដែលមានតម្រូវការពិសេសនៅក្នុង
ថ្នាក់ត្រៀមថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី 5 ដែលស្ថិតនៅក្នុង
មជ្ឈដ្ឋានអូទីស្សឹម ការបង្រៀន និងជួយឲ្យពួកគេមានជំនាញ
សង្គម។ នោះ រួម មានទាំង ការ ជួយ សិស្ស នៅ ក្នុង ថ្នាក់រៀន 
កំឡុងកម្មវិធីសម្តែងពិសេសៗ ដូចជា ការហាត់ប្រាណ សិល្បៈ ឬ
តន្ត្រី អាហារថ្ងៃត្រង់ និងពេលសម្រាក។ ខ្ញុំ។ ក៏គ្រប់គ្រងក្រុមសង្គម
ដែរ ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅថ្នាក់រៀន
ដែលផ្តោតនៅលើសង្គម/ការយល់
ដឹងដោយខ្លួនឯង ជំនាញទំនាក់ទំនង
និងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។ កំឡុង
ពេលក្រុមដែលយើងចូលពិនិត្យ អាន
សៀវភៅ ធ្វើសកម្មភាព ឬលេង
ហ្គេមដែលមានមេរៀន។ ខ្ញុំក៏ត្រូវ
ប្រាកដថារួមបញ្ចូលការបញ្ជាក់អះអាង 
ព្រោះវា មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់
ក្នុងការកសាងការគោរពខ្លួនឯង និងទំនុកចិត្ត បន្ទាប់មកយើង
បញ្ចប់ជាមួយនឹងការសម្រាកដ៏ស្ងប់ស្ងាត់។

តើ ការងារ របស់ អ្នក មាន ឥទ្ធិពល យ៉ាង ណា ចំពោះ ជីវិត សិស្ស?
នៅពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយ 
យើងសម្គាល់បាននូវអារម្មណ៍តាមបណ្តាញសង្គម និងអាច
ដោះស្រាយពួកវាបាន។ ប្រសិនបើវា ស្ងាត់ យើង ក៏ ចេះ ស្ងាត់ 
ដែរ។ ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាន ការដោះស្រាយ
ព័ត៌មាននោះអាចពិបាកបន្តិច។ សិស្សនៅមជ្ឈដ្ឋានប្រហែលជា
មិនដឹងអំពីអារម្មណ៍តាមបណ្តាញសង្គមទេសូម្បីតែនៅក្នុង
ការសន្ទនាក៏ដោយ។ យើងធ្វើអ្វីៗដូចជាសម្លឹងមើលមនុស្ស
ដែលអ្នកកំពុងនិយាយជាមួយ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកកំពុងប្រឈមមុខនឹង
ពួកគេ ហើយបន្តផ្តោតលើការស្តាប់។ ជំនាញទាំងអស់នេះដែល
យើងទទួលយក នឹងជួយសិស្សរបស់យើងឱ្យទទួលបានជោគជ័យ

ឆ្ពោះទៅមុខនៅពេលដែលពួកគេប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្ស 
និងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេ។
 
តើអ្វីជាផ្នែកដ៏ល្អបំផុតនៃការងាររបស់អ្នក?
ដោយឃើញ កំណើន សិស្ស ពី មួយ ឆ្នាំ ទៅ មួយ ឆ្នាំ! ខ្ញុំមាន
សិស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយតាំងពីថ្នាក់ទី5 ដែល
ទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាពី CCRI នៅក្នុងខែឧសភា។ នោះគឺជា
អារម្មណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយ។ ខ្ញុំក៏ធ្វើការជាមួយក្រុមជំនាញសង្គម

ពន្យាឆ្នាំសិក្សា (ESY)។ វាអស្ចារ្យ
ណាស់ក្នុងការជួបសិស្សទាំងនោះ
រៀងរាល់រដូវក្តៅ ពីព្រោះខ្ញុំពិតជាអាច
មើលឃើញការរីកចម្រើន និងវឌ្ឍនភាព
របស់ពួកគេ។ យើងធ្វើការលើជំនាញ
ដូចជាការគិតដែលអាចបត់បែនបាន  ដូច្នេះ
ការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់មិនធ្វើឲ្យយើង
ខាតបង់ទេ-យើងអាចប្តូរទិសដៅ និងបន្ត
រឆ្ពោះទៅមុខ។

តើអ្វីជាការងាររបស់អ្នកដែលអ្នកចង់ឱ្យមនុស្សដឹង?
វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការមិនវិនិច្ឆ័យសៀវភៅដោយ
គម្របរបស់វា។ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ច្រើនចំពោះមនុស្ស ម្នា ឃើញ 
សិស្ស ដែលអប់រំពិសេស របស់ យើង ហើយ គិតថាពួកគេមិនមាន
សមត្ថភាពធ្វើអ្វីអស្ចារ្យទេ។ ប៉ុន្តែពួកគេមានទេពកោសល្យ
ច្រើនណាស់។ កំឡុងកម្មវិធីរដូវក្តៅរបស់យើង យើងមានកម្ម
វិធីបង្ហាញទេពកោសល្យនៅទីបញ្ចប់ យើងមានសិស្សដែល
មិននិយាយអ្វីសោះ ដែលចូលរួមនិងច្រៀង។ ប៉ុន្តែ អ្នក នឹង មិន ដឹង 
ទាល់ តែ អ្នក ផ្តល់ ឱ្យ  ឱកាសឲ្យពួកគេ។ វាគ្រាន់តែអស្ចារ្យ។ ខ្ញុំ
ដឹងថាអ្វីៗអាចចំណាយពេលវេលាយូរ ប៉ុន្តែ ប្រសិន បើ អ្នក មាន ការ 
អត់ធ្មត់ វា ជាការតបស្នងដ៏ល្អ។ សូម្បីតែការសម្រេចដ៏តូចបំផុត
មានន័យចំពោះអ្វីមួយ។ មានចិត្តល្អ! ចិត្តល្អមានភាពយូរអង្វែង។

វាជាព័ត៌មានល្អ៖ PPSD មាននៅក្នុងសារព័ត៌មាន

ស្គាល់មនុស្សអស្ចារ្យដែលធ្វើការ
ជាមួយសិស្សរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ!

ការធ ្ វើបច្ច ុប ្បន ្នភាព D I S T R I C T

អបអរសាទរការបញ្ចប់គម្រោងស្រាវជ្រាវ

• សិស្សសាលា A-Venture Academy រៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីជួសជុលវិមានគោរពដល់ទាហានម៉ារីនដែលបានស្លាប់ 
 NBC 10 News, ថ្ងៃទី20 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022

• សិស្ស រៃអង្គាស ប្រាក់ ដើម្បី ជួសជុល វិមាន អនុស្សាវរីយ៍ដែលខូចខាត 
WPRI 12, ថ្ងៃទី20 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022

• ជើងឯក Recess Rocks នៅទីក្រុង Rhode Island ត្រូវបានផ្តល់កិត្តិនាម 
NBC 10 NEWS, ថ្ងៃទី20 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022

• ហេតុផលដែលភោជនីយដ្ឋាន Providence រៃអង្គាសប្រាក់បាន $12,000 ដើម្បីជួយ Mount Pleasant valedictorian 
ចូលរួម URI 
ទស្សនាវត្តី Providence ថ្ងៃទី17 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022

• Nets David Duke Jr. រៀបចំជំរុំកីឡាបាល់បោះនៅសាលារៀនរបស់គាត ់
 WPRI 12, ថ្ងៃទី18 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022

ថ្ងៃទី24 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022

“សូម្បីតែការសម្រេចដ៏តូចបំផុត
មានន័យចំពោះអ្វីមួយ។ 
មានចិត្តល្អ! ចិត្តល្អមានភាព
យូរអង្វែង”។

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការបោះពុម្ភផ្សាយចុងក្រោយបំផុតនៃព្រឹត្តិបត្ររៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍របស់
សាលា Providence Public School District (PPSD)! ប្រសិនបើអ្នកឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់
ខកខានមិនបានអានព្រឹត្តិបត្រណាមួយរបស់ពួកយើង អ្នកអាចស្វែងរកការបោះពុម្ភលើកមុន
នៅលើ គេហទំព័រសាលា PPSD ជាពហុភាសា។ 

យើងបានបង្កើតវានៅពេលចុងបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សាដែលប៉ះពាល់ដោយជំងឺរាតត្បាតដ៏លំបាក។ 
ជាថ្មីម្តងទៀត ខ្ញុំសូមអបអរសាទរចំពោះសិស្សថ្នាក់បញ្ចប់ដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់សិក្សា
ទាំងអស់របស់យើង  យើងមានមោទកភាពចំពោះអ្នកហើយយើងមិនអាចទន្ទឹងរង់ចាំមើល
ឃើញអ្វីៗដែលអស្ចារ្យដែលអ្នកនឹងធ្វើនៅពេលអនាគត។ 

ខ្ញំុក៏ចង់សម្តែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅ ចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបុគ្គលិកដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួក
យើង  ឪពុកម្តាយរបស់ពួកយើងនិងសិស្សរបស់ពួកយើង ដៃគូសហគមន៍របស់ពួកយើង ក្រុមការងារ
នៅក្រសួងអប់រំក្នុងទីក្រុង Rhode Island គណៈកម្មការនាយកសាលា Providence School សម្រាប់ការ
ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ និងគាំទ្រឆ្នាំនេះ។

ទាំងអស់គ្នា យើងប្រឹងប្រែង ហើយ វាជាពេលវេលាដ៏នឿយហត់។ ក៏ប៉ុន្តែយើងមានវឌ្ឍនភាព
ឆ្ពោះទៅកាន់សរសរស្តម  Tournaround Action Plan៖ ភាពល្អឥតខ្ចោះក្នុងការសិក្សា 
ទេពកោសល្យលំដាប់ពិភពលោក ការចូលរួមក្នុងសហគមន៍ និងប្រព័ន្ធ District ដែលមានប្រសិទ្ធិ
ភាព។

• សិស្សរបស់យើងបានបង្ហាញពីការរីកចម្រើនដ៏អស្ចារ្យឆ្ពោះទៅកាន់ ភាពល្អឥត
ខ្ចោះក្នុងការសិក្សា ជាមួយការពង្រឹង គណិតវិទ្យា ការអាន និងភាសាអង់គ្លេស ជុំវិញវគ្គសិក្សាក្នុងឆ្នាំនេះដូចដែលបានបញ្ជាក់
នៅក្នុងព្រឹត្តិបត្ររបស់យើងដែលបានចេញថ្ងៃទី 13 ខែឧសភា

• ក្រុមការងារនៅ Young Woods Elementary ក៏ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ផ្កាយ 5 ជាលើកដំបូងសម្រាប់កម្មវិធីថ្នាក់ត្រៀមមត្តេយ្យ
សិក្សានៅក្នុង District។

• អ្នកអប់រំដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងសាលារបស់យើងបន្តរតំណាងឲ្យ ទេពកោសល្យលំដាប់ពិភពលោក និងរីកចម្រើនប្រកបដោយ
វិជ្ជាជីវៈ។ ឆ្នាំនេះពួកគេបានឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរបស់ពួកគេ រួមមាន នាយកសាលាប្រចាំឆ្នាំ ជំនួយការ
នាយកសាលា RI ប្រចាំឆ្នាំ អ្នកចិត្តសាស្រ្តសាលា RI ប្រចាំឆ្នាំ បុគ្គលិកសង្គម RI ប្រចាំឆ្នា ំគ្រូបង្រៀន PPSD ប្រចាំឆ្នាំ ជើងឯក 
Recess Rocks RI Champions  ពានរង្វាន់អ្នកអប់រំ Jr. Achievement Educator  ប្រចាំឆ្នាំ  ពានរង្វាន់ RIIL Male Coach ប្រចាំឆ្នា ំ ពានរង្វាន់ RIIL 
Distinguished Service Award។

• គ្រូបង្រៀនក៏បានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគាត់ចំពោះ  ការចូលរួមក្នុងសហគមន៍ រួមមានការប្រជុំឪពុកម្តាយ និងគ្រូបង្រៀនជាប់
កិច្ចសន្យា។ ក្រុមនៅក្នុងការិយាល័យការចូលរួមក្នុងសហគមន៍និងគ្រួសារ (FACE) របស់យើងបានរៀបចំការ  ប្រជុំសហគមន៍ ជាច្រើន
លើ ប្រធានបទសំខាន់ៗ ហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានជួយបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីមួយសម្រាប់ចំនួនគ្រួសារដែលឆ្លើយតបទៅនឹង
ការស្ទង់មតិ។

• ហើយយើងមានគម្រោងជាច្រើនដែលកំពុងដំណើរការ ដែលបង្ហាញពីតម្លៃនៃប្រព័ន្ធ District ដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកែ
លម្អសាលារៀនរបស់យើង។ គម្រោងមានដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា Narducci ការជួសជុល ចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារ ដើម្បីនាំ
សាលារៀនចូលទៅក្នុងសតវត្សទី 21 បរិក្ខារកម្តៅនិងត្រជាក់នៅក្នុងអគារ និងឧបករណ៍ចម្រោះទឹកដាក់ដបនៅគ្រប់សាលា។

យើងក៏បានប ង្កើនការគាំទ្រនៅក្នុងសាលារៀនទាំងអស់របស់យើងនៅទូទាំង District នៅពេលដែលបុគ្គលិក និងសិស្សរបស់យើងត្រូវការ
វាច្រើនបំផុត។ ការគាំទ្រដូចជាជំនួយការនាយកសាលា ទីប្រឹក្សាណែនាំ និងអ្នកជំនាញសហគមន៍។ ហើយនៅរដូវក្តៅនេះ យើងនឹងបន្តបិទ
គម្លាតសមិទ្ធផលជាមួយសិស្សជាង 3,000 នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារដូវក្តៅដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ កំណត់ត្រានេះបន្តទៅមុខហើយ
ទៅមុខទៀត បុ៉ន្តែខ្ញំុមានតែកន្លែងទំនេរច្រើននៅទីនេះ!

ទីបំផុតយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ភាពជោគជ័យ។ ខ្ញុំពិតជាជឿជាក់ថារាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកមាន PPSD នៅចំណុចរបត់
មួយ។ វាជាកិត្តិយសក្នុងការធ្វើការជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា ហើយខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សន្ទុះវិជ្ជមាននេះ ពេញមួយរដូវក្តៅ 
និងឆ្នាំក្រោយ។

ច ំណា ំប ្ រត ិទ ិនរបស់អ ្នក!
 c ថ្ងៃរៀនចុងក្រោយ 

ថ្ងៃសុក្រ ទី 24 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022
 c ថ្ងៃដំបូងនៃកម្មវិធីសិក្សារដូវក្តៅ 

ថ្ងៃអង្គារ ទី 5 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2022
 c ថ្ងៃចុងក្រោយនៃកម្មវិធីសិក្សារដូវ

ក្តៅ 
ថ្ងៃសុក្រ ទី 29 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2022

Young Woods ថ្នាក់ត្រៀមមត្តេយ្យ 
ឈ្នះ ការវាយតម្លៃផ្កាយពី 5 BrightStars!

ជើងឯក RECESS ROCKS
ខែនេះ លោកគ្រូបង្រៀនអប់រំកាយ Ken Anderson និង លោកគ្រូ John 
Passerelli នៅសាលាបឋមសិក្សា Mary Fogarty បានជួយសាលារបស់
ពួកគេឲ្យក្លាយជាជើងឯក Recess Rocks RI សម្រាប ់ឆ្នាំ 2022! 
Recess Rocks នៅទីក្រុង Rhode Island គឺជាភាពជាដៃគូរយៈពេល
ប្រាំមួយឆ្នាំរបស់ Playworks New England ដែលជាសម្ព័ន្ធសាលា
សុខភាព Rhode Island និង Blue Cross & Blue Shield of  Rhode Island។ 

នៅឆ្នាំ 2021 Playworks និងសម្ព័ន្ធសាលាសុខភាព RI Healthy 
Schools បានចាប់ផ្តើមគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយដើម្បីទទួលស្គាល់
អ្នកជំនាញដែលបានបង្កើតវាជាអាទិភាពក្នុងការបញ្ចូលការប្រកួត
ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អទៅក្នុងសាលារៀន។ សូម
អបអរសាទរដល់លោកគ្រូ Ken, John និងក្រុម Fogarty ទាំងមូល!

សិក្សាជាមួយ LEGOS AT LAURO
វិចិត្រករ Lego នៃ Rhode Island លោក Andrew Grover បាន
ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសាលាបឋមសិក្សា Carl G. Lauro  នៅ 
Providence ក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីចែករំលែកការច្នៃប្រឌិត
ចុងក្រោយរបស់គាត់។ ម៉ូឌែល Lego របស់សាលាឥឡូវនេះត្រូវបាន
បង្ហាញ។ សិស្សគឺជាអ្នកដំបូងគេដែលបានមើលការបញ្ចប់
ម៉ូឌែល ហើយបានចំណាយពេលសួរសំណួរលោក Grover អំពី
ដំណើរការសាងសង់ និងប្រវត្តិនៃសាលារបស់ពួកគាត់ដែលត្រូវបាន
សាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ 1927។ ម៉ូឌែលនេះនឹងត្រូវដាក់ក្នុងករណី
ការពារនិង ដាក់ បង្ហាញ នៅ ក្នុង បន្ទប់ ទទួល ភ្ញៀវ របស់ សាលា 
នៅ ជាប់ នឹង ស្លាក មួយដែលរំលឹកដល់ការបញ្ចប់ការសាងសង់
អគារ។

ជ ុ ំ វ ិញ D I S T R I C T

ប្រារពខួបទី 50 ឆ្នាំ
កាល ពី សប្តាហ៍ មុន មិត្ត រួម ការងារ និង មិត្តភ័ក្តិ បាន ប្រមូល ផ្តុំ គ្នា
ប្រារពពិធីអបអរសាទដ៏ ភ្ញាក់ ផ្អើល នៃការចូលនិវត្តន៍របស់លោក 
Joe Prisco ដែលជាបុគ្គលិកធ្វើការយូរជាងគេបំផុតនៅសាលា 
Providence Public Schools បន្ទាប់ពីចំណាយពេលស្ទើរតែ 50 ឆ្នាំ
ជាមួយ District! លោក Joe បានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់គាត់ជាមួយ 
PPSD ក្នុងឆ្នាំ 1973។ 

គាត់បានបម្រើការជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅវិទ្យាល័យ
ជាច្រើន ហើយថ្មីៗបំផុតនេះ បានក្លាយជាទីប្រឹក្សាណែនាំនៅ
សាលាមធ្យមសិក្សា DelSesto អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ សូម
អរគុណលោក Joe សម្រាប់ការលះបង់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ និងសម្រាប់
ឥទ្ធិពលដែលអ្នកផ្តល់ចំពោះនិស្សិតរាប់ពាន់នាក់។

សូមអបអរសាទរចំពោះថ្នាក់បញ្ចប់គម្រោងស្រាវជ្រាវ
មន្ទីរពេទ្យ Miriam ឆ្នាំ 2022! គម្រោងស្រាវជ្រាវជួយ
រៀបចំឲ្យយុវជនពិការដើម្បីជោគជ័យក្នុងការងារ
សមាសហរណកម្មប្រកួតប្រជែង។ នេះគឺ ជា ថ្នាក់ បញ្ចប់
ការសិក្សាជំនាន់ ទី 8 សម្រាប់កម្មវិធីគម្រោងស្រាវជ្រាវ 
Miriam។ លោកនាយក Montañez មានកិត្តិយសក្នុង
ការចូលរួមជាមួយសិស្សក្នុងកំឡុងពិធីឆ្នាំនេះ  ដើម្បី 
ជូនពរ ពួក គេ ជួប តែ សំណាង ល្អ ក្នុង កំឡុង ពេលឈានចូលវគ្គ
បន្ទាប់របស់ពួកគេ។

តារាឆ្នើមពីកម្មវិធីពិពណ៌វិទ្យាសាស្ត្រ

ក្នុងខែនេះ  សិស្សនៅ សាលាបឋមសិក្សា Robert 
Bailey Elementary ថ្នាក់ទី៤ និងទី៥ បានចូលរួមក្នុងពិពណ៌
វិទ្យាសាស្ត្រដំបូងបង្អស់របស់សាលា! តើអ្នកធ្លាប់
ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាវត្ថុខ្លះអណ្តែត វត្ថុផ្សេងៗ
ទៀតលិច? ហើយ តើ ចង្កៀង ឡាវ៉ា ដំណើរការ ដោយ 
របៀប ណា ? សិស្សដ៏អស្ចារ្យនៅសាលាបឋមសិក្សា 
Bailey បានអនុវត្តរួចរាល់ហើយ។ ធ្វើការងារបានល្អ
ណាស់ អ្នកទាំងអស់គ្នា!

ផ្តល់សំបុត្រឥតគិតថ្លៃ
ឲ្យសិស្សទៅកាន 
DINO & DRAGON STROLL
ថ្ងៃទី 25 និង 26 ខែមិថុន
មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត RI 

សិស្សសាលា Providence Public School 
ទាំងអស់ ដែលមានអាយុ 17 ឆ្នាំនិងអាយុ
ក្រោមនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសំបុត្រដោយ
ឥតគិតថ្លៃទៅ Dino & Dragon Stroll 
ព្រឹត្តិការណ៍ ដែល ជា លក្ខណៈ គ្រួសារ ដែល 
មាន គោលដៅដល់សាលាបឋមសិក្សា 
និងមធ្យមសិក្សា។ សិស្សអាចទទួល
បានសំបុត្រដោយឥតគិតថ្លៃដោយ
ប្រើលេខកូដបញ្ចុះតម្លៃ៖ សាលា នៅ
គេហទំព័រ https://www.dinostroll.com/events/
providence-ri។ សូមចំណាំសំបុត្របន្ថែម
សម្រាប់សមាជិកគ្រួសារត្រូវតែទិញ។ 

ផ្តល់អាហាររដូវក្តៅ
ដោយឥតគិតថ្លៃដល់
សិស្ស
អាយុ 18 ឆ្នាំនិងអាយុក្រោម
ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី5 ខែកក្កដា
      
តាមរយៈកម្មវិធី EAT, PLAY, Learn PVD 
យុវជន Providence ទាំងអស់ដែលមានអាយុ 
18 ឆ្នាំនិងអាយុក្រោមមានសិទ្ធិទទួល
បានអាហាររដូវក្តៅដោយឥតគិតថ្លៃ។ 
អាហាររដូវក្តៅឥតគិតថ្លៃចាប់ផ្តើម
នៅថ្ងៃទី 5 ខែកក្កដា។  សម្រាប់ការ
បង្ហាញពេញលេញនៃទីតាំង និងពេលវេលា 
សូមមើលឯកសារភ្ជាប់ខិតបណ្ណ ឬ
ចូលទៅកាន់eatplaylearnpvd.com/
summermeals 

https://www.youtube.com/watch?v=VfxyPTQxfz4
https://www.ride.ri.gov/InstructionAssessment/EarlyChildhoodEducation/RIPre-K.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSOJXqvTh1a-OtPwuQZo4cYnr_7ASAfPsqis4YdI5PrI40pA/viewform
mailto:communications@ppsd.org
https://www.youtube.com/user/provschools
mailto:communications%40ppsd.org?subject=
mailto:communications@ppsd.org
http://www.providenceschools.org
https://turnto10.com/news/local/providence-rhode-island-a-venture-academy-students-monument-honoring-fallen-marines-fundraiser-lebanon-repair
https://www.wpri.com/dont-miss/students-raise-money-to-repair-vandalized-memorial/
https://watch.ripbs.org/video/superintendent-oainvq/
https://turnto10.com/news/local/recess-rocks-in-rhode-island-champions-named
https://www.providencejournal.com/story/news/education/2022/06/17/tomasellis-restaurant-raises-12-000-mt-pleasant-valedictorian/7658503001/
https://www.providencejournal.com/story/news/education/2022/06/17/tomasellis-restaurant-raises-12-000-mt-pleasant-valedictorian/7658503001/
https://www.wpri.com/sports/nets-david-duke-jr-hosts-basketball-camp-at-his-alma-mater/
https://www.providenceschools.org/Page/5872
https://www.providenceschools.org/Page/5872
https://www.ride.ri.gov/InstructionAssessment/EarlyChildhoodEducation/RIPre-K.aspx
https://t.co/u3LLEJPJMy
http://www.riasp.org/Assistant-Principal
http://www.riasp.org/Assistant-Principal
https://t.co/fCJ5yYODk3
https://t.co/fCJ5yYODk3
https://t.co/FLbCsX0aQp
https://t.co/CvDARAGeos
https://t.co/CvDARAGeos
https://t.co/cYXE1Bo0uA
https://t.co/MjE7bmiS0p
https://t.co/euuaFgGPv2
https://t.co/euuaFgGPv2
https://turnto10.com/news/local/virtual-providence-public-schools-meeting-to-gather-input-on-federal-spending
https://www.abc6.com/providence-schools-to-host-virtual-kindergarten-school-choice-fair/
https://www.abc6.com/mayor-elorza-education-officials-to-break-ground-on-new-learning-center-in-providence/
https://www.wpri.com/news/education/mckee-ride-release-school-building-report/
https://www.providencejournal.com/story/news/education/2022/04/01/dabate-elementary-school-providence-renovation-rhode-island/7250505001/
https://turnto10.com/news/local/recess-rocks-in-rhode-island-champions-named
https://www.wpri.com/dont-miss/ri-lego-artist-unveils-replica-of-providence-elementary-school/
https://youtu.be/loASaLFYeQ4
https://youtu.be/RQCIHy90Puo 
https://turnto10.com/news/local/educator-retires-from-providence-schools-after-50-years#:~:text=PROVIDENCE%2C%20R.I.%20(WJAR)%20%E2%80%94,tenured%20educator%20in%20the%20system.
https://www.dinostroll.com/events/providence-ri
https://www.dinostroll.com/events/providence-ri
https://www.eatplaylearnpvd.com/summermeals 
https://www.eatplaylearnpvd.com/summermeals 

