
ថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើការសិក្សាអាជីព និងបច្ចេកទេសរបស់ព្រូវីដិន
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ការផ ្សារភ ្ជាប ់

សូមស្វ ាគមន ៍ ស ិស ្សរបស់យ ើង ប ុគ ្គល ិករបស់យ ើង ព ័ត ៌មាន

មតិរបស់អគ្គនាយក

ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា

ការរៀបចំការបញ្ចប់ការសិក្សា

សិស្សច្បងនៃសាលារៀនសាធារណៈព្រូវីដិន គឺនៅកំពុងស្ថិតក្នុង

ថ្ងៃចុះហត្ថលេខានៅទូទាំងមណ្ឌល។ PCTA បានប្រារព្ធថ្ងៃ

ចុះហត្ថលេខារបស់ពួកគេនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី 5 ខែឧសភា។ វិទ្យាល័យ

ម៉ោន ផ្លេសិន ដែលមានរូបភាពខាងលើ បានរៀបចំថ្ងៃសម្រេចចិត្តរបស់

ពួកគេនៅថ្ងៃចន្ទ ទី 2 ឧសភា។  សិស្ស បាន សរសេរ ផែនការ អនាគត 

របស់ ពួកគេ លើទង់ជ័យ ដែល ត្រូវ បាន ព្យួរ ក្នុង សាល។ ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃ

ចុះហត្ថលេខា និស្សិតប្រកាសពីផែនការរបស់ពួកគេសម្រាប់អនាគត - 

មហាវិទ្យាល័យ យោធា ជំនួញ។ល។ 

សិស្សថ្នាក់ទីដប់នៅក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈក្រាហ្វិចនៃវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល

អាជីព និងបច្ចេកទេស (PCTA) បានបង្កើតអាវយឺតបញ្ចប់ការសិក្សាសម្រាប់មិត្តរួម

ថ្នាក់របស់ពួកគេ។ 

ការអបអរសាទរដល់សិស្សានុសិស្ស
សិស្សដ៏ឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងប្រកបដោយទេពកោសល្យរបស់យើងកំពុងតែធ្វើរឿងរ៉ាងដ៏អស្ចារ្យនានាជារៀងរាល់ថ្ងៃ!នេះគ្រាន់តែ

ជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់
បុគ្គលិក

Plinio “Ed” German
ធនធានគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សា,សាលាបឋមសិក្សាវីលលាមដាប់បេត

នាយកសាលារដូវក្តៅ

ប្រធានគ្រូបង្វឹកចំបាប់,វិទ្យាល័យហប

មានទីតាំងនៅក្នុង៖សាលាបឋមសិក្សា វីលលាម ដាប់បេត

បានចូលរួមជាមួយPPSDក្នុងឆ្នាំ៖2005

រឿងអស្ចារ្យកំពុងកើតឡើងទូទាំងមណ្ឌលហើយយើងចង់ឱ្យអ្នកបានដឹង!ប្រសិនបើអ្នកមានកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍
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តើអ្នកនឹងពណ៌នាអំពីតួនាទីរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តាច?
ខ្ញុំជាគ្រូអប់រម្នាក់ ទោះគ្រាន់ជាគ្រូបង្វឹកក៏ដោយ។ ខ្ញុំបានពាក់មួកជាច្រើននៅរហូតមកដល់

ពេលនៅទីនេះ - នេះជាឆ្នាំដំបូងរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាធនធានគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សា ហើយ

មុននោះខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយសិស្សវិទ្យាល័យ ក្នុងនាមជាព្រឹទ្ធបុរសរបស់សិស្ស។

 ប៉ុន្តែទោះបីជាកុមារមានតម្រូវការផ្សេងៗគ្នា ឬពួកគេកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផ្សេង

ៗក៏ដោយ ខ្ញុំនៅតែនៅទីនេះដើម្បីជួយពួកគេឱ្យក្លាយជាសិស្ស/បុគ្គលដែលមាន

សមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់។

តើអ្វីជាផ្នាកដ៏ល្អបំផុតនាការងាររបស់អ្នក?
ម៉ាស់ត្រូវបានដកចេញ ហើយខ្ញុំអាចឃើញក្មេងៗញញឹម!  ទឹក មុខរបស់ពួកគេមានភាព រីករាយ 

ជា ខ្លាំង។ សូម្បីតែរឿងតូចតាច - នៅពេលសម្រាកនៅថ្ងៃមុន ក្មេងម្នាក់បានចាប់បាល់មួយ

 ហើយអ្នកអាចឃើញសុភមង្គលដ៏បរិសុទ្ធនៅក្នុងពេលនោះ។ ហើយ វា ពិតជា សំណាង ណាស់ 

ដែល ឃើញ កុមារ រីកចម្រើន និង អភិវឌ្ឍ។ ខ្ញុំ មាន សិស្សធ្វើប្រមាណវិធី គុណ ធ្វើ ការ ចែកលេខ

វែង និង ធ្វើ ប្រភាគ ដោយ មាន ទំនុក ចិត្ត ឥឡូវ នេះ ហើយ ពួក គេ មិន អាច ធ្វើ បាន ទេ នៅ ពេលដើម ឆ្នាំ

។ ប៉ុន្តែ ពួក គេ បាន ខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង ដើម្បីធ្វើ

វាឱ្យបាន!

តើអ្នកចង់ឲាយមនុសាសចាើនដឹងអ្វីខ្លះអំពី
ការធ្វើជាគាូ?
ការ ធ្វើ ជា អ្នក អប់រំ គឺមាន ការងារ ជាច្រើន

 ប៉ុន្តែ វា ផ្តល់ រង្វាន់ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ។ ខ្ញុំ 

ជួយសិស្ស ដែលជាសិស្សពិការភាព និង

មាន ចន្លោះ ប្រហោង ក្នុង ការ អាន ការ 

សរសេរ និង គណិតវិទ្យា។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំ

មានសិស្សចំនួន 5 នាក់ដែលបានប្រលង

គណិតវិទ្យា ហើយខ្ញុំឃើញពួកគេមានភាពជឿជាក់ និងល្អចំពោះខ្លួនឯង។ វាពិតជាធំធេង

ណាស់! ខ្ញុំត្រូវផ្តល់ការថ្លែងអំណរគុណដល់សាលាបឋមសិក្សាដាប់ បេត សម្រាប់

ការបង្កើតវប្បធម៌ដ៏ល្អបែបនេះសម្រាប់ការសិក្សានៅក្នុងសាលា។ សហគមន៍ទាំងមូល

នៅទីនេះធ្វើការយ៉ាងក្លាំងក្លា ហើយវាពិតជាល្អណាស់ក្នុងការឃើញទំនាក់ទំនង និង

ការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះសិស្សម្នាក់ៗ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ ការលះបង់ចំពោះ

សហគមន៍បែបនេះ ធ្វើឱ្យក្មេងៗមានការលើកទឹកចិត្ត ហើយពួកគេពិតជាទទួលបាន និង

យកវាដើម្បីខិតខំ! 

តើវាមានន័យយ៉ាងណាក្នុងការតាូវបានដាក់ឈ្មាះថាជាគាូបង្វឹកបុរសសម្ព័ន្ធ
កីឡាអន្តរកម្មសិកាសាបាចាំឆ្នាំ2022RhodeIslandសមាាប់គាប់កីឡា
ទាំងអស់?
ខ្ញុំជាឪពុកម្នាក់ ហើយខ្ញុំស្រលាញ់រហ័សនាមនោះបំផុត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ

 គ្រូបង្វឹកគឺជារហ័សនាមទីពីរ ដែលល្អបំផុតដែលត្រូវមាន តាមគំនិតរបស់ខ្ញុំ។ ក្នុងនាម

ជាគ្រូបង្វឹក ខ្ញុំអាចណែនាំសិស្សក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវ ឱ្យពួកគេផ្តោតអារម្មណ៍ និង

លើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវឱកាសដ៏ល្អបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ខ្ញុំទទួលបាន

រង្វាន់នេះដោយសារសិស្ស និងគ្រូបង្វឹកទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយក្នុងរយៈពេល

 18 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ ខ្ញុំ សំណាង ណាស់ ដែល បាន ចូល រួម កម្មវិធី ចំបាប់ នៅ Hope 

កាល ពី  13 ឆ្នាំ មុន ដែល មាន កុមារចំនួន 6  នាក់។ ឆ្នាំដំបូងរបស់ខ្ញុំ យើងមានកុមារចំនួន

 44 នាក់ ហើយបានក្លាយជាផ្នែកជើងឯករួម។ Hope គឺជាសាលារៀន ផ្នែក 1 តែមួយគត់

នៅក្នុង Providence សម្រាប់កីឡាចំបាប់។ ឆ្នាំនេះយើងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខបី ជាក្រុម

មួយនៅក្នុងរដ្ឋ យើងមានជើងឯករដ្ឋ 2, អ្នកប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ 2, មានយុវជនម្នាក់

ដែលទៅ New Englands និងវិទ្យាល័យជាតិ។ 

ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល ខ្ញុំ មាន មោទនភាព បំផុត  និង អ្វី ដែល កំណត់ ភាព

ជោគជ័យសម្រាប់ អ្វី គ្រប់ យ៉ាង  គឺ ការ ផ្ដោត សំខាន់របស់ យើង ទៅ លើ 

ការ សិក្សា ។ យើងមានអត្រាបញ្ចប់ការសិក្សា 100% សម្រាប់

ក្នុងរយៈពេលប្រាំបីឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ 100% នៃកូនៗរបស់

យើងបានធ្វើដំណើរទៅមហាវិទ្យាល័យ និងជាច្រើនបានបន្តកីឡា

ចំបាប់នៅមហាវិទ្យាល័យ។ ជាពិត ជា ពិសេសណាស់។ ដើម្បីដឹងថា

ពួកគេមកពីទីណា ភាពលំបាកដែលពួកគេត្រូវប្រឈមមុខ និងដើម្បី

ជម្នះអ្វីៗទាំងអស់ ហើយនៅតែទទួលបានជោគជ័យគឺធំធេងណាស់

សម្រាប់សហគមន៍កីឡាចំបាប់របស់យើង។ អ្នកចំបាប់ Blue Wave 

របស់យើងក៏អាចត្រលប់មកវិញ និងបង្វឹកនៅសាលាមធ្យមសិក្សា

របស់យើងនៅទីនេះក្នុងទីក្រុងព្រូវីដិន ហើយពួកគេក៏បានចាប់ផ្តើម

អាជីវកម្មចំនួន 3 ដែលខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះ៖ Wavy Lawn Care, Wavy 
Bounce Inflatables and Party Rentals, និង Wavy Trucking។ អ្នកទាំងបីត្រូវបាន

ដាក់ឈ្មោះតាមបុគ្គលសំណាង "Blue Wave" របស់ Hope។ យើងជំរុញសិស្ស-

អត្តពលិករបស់យើងឱ្យក្លាយជាកីឡាករល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេ ហើយខ្ញុំមានមោទនភាព

ចំពោះការពិតដែលថា ពួកគេបន្តធ្វើដូច្នេះសូម្បីតែបន្ទាប់ពីក្លាយជាអតីតសិស្ស

ក៏ដោយ។ ក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំ នោះជាឥទ្ធិពលដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងមាន។

ដំណឹងល្អ៖PPSDនៅក្នុងសារព័ត៌មាន

សម្គាល់ទុកក្នុងប្រតិទិនរបស់អ្នក!
 c កាុមបាឹកាសាយោបល់សមាាប់ឪពុក
មា្តាយ
ថ្ងៃចន្ទ ទី16 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2022 

ម៉ោង 6:00 p.m.

 c ជំនួបបាជុំកាុមបាឹកាសាសាលា
ថ្ងៃពុធ ទី  18 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2022 

ម៉ោង 6:30 p.m.

 c ទិវានាក្តីរំលឹក-សាលាបិទ
ថ្ងៃចន្ទ ទី 30 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2022

មកស្គាល់បុគ្គលិកឆ្នើមដែលធ្វើការជាមួយ

សិស្សរបស់យើងរៀងរាល់ថ្ងៃ!

វេជ្ជបណ្ឌិត 
JAVIER MONTAÑEZ

អគ្គនាយក

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់មណ្ឌល
នាយកប្រចាំឆ្នាំ
សូមអបអរសាទរដល់ Scott Barr នាយកវិទ្យាល័យក្លាស៊ីខល សម្រាប់ការជាប់

ជានាយកសាលា Rhode Island ឆ្នាំ 2022 ដោយសមាគមនាយកសាលា Rhode 

Island! លោកនាយក Barr បានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់គាត់កាលពី 32 ឆ្នាំមុន

 ដោយធ្វើការនៅសាលារៀនសាធារណៈព្រូវីដិន ជាគ្រូបង្រៀនប្រវត្តិសាស្រ្តម្នាក់។ 

ចុងក្រោយគាត់បានក្លាយជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៅវិទ្យាល័យក្លាស៊ីខល។ បន្ទាប់ពី

ការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាល ធ្វើជាជំនួយការនាយកសាលារៀន នៅ

វិទ្យាល័យក្រែនស្តុន អែស, លោក Barr បានត្រលប់ទៅព្រូវូដិនវិញ ដើម្បីបម្រើក្លា

ស៊ីខល ក្នុងនាមជានាយកទី 16 របស់សាលារៀន។ ក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់ ក្លា

ស៊ីខលបានទទួលពានរង្វាន់ជាច្រើន ហើយរក្សាចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមសាលារៀន

សាធារណៈល្អបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋ និងទូទាំងប្រទេស។

ការប្រកួតប្រជែងជំនាញ
សហរដ្ឋអាមេរិក
ការសិក្សាអាជីព និងបច្ចេកទេសរបស់ព្រូវូដិន (PCTA) មានសិស្សចំនួន 89 នាក់

 ចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែង SkillsUSA របស់រដ្ឋយើងនៅឆ្នាំនេះ

។ SkillsUSA គឺជាអង្គការសិស្សសម្រាប់ផ្នែកអាជីព និងបច្ចេកទេសនៅទូទាំង

ប្រទេស ដែលបម្រើដល់សិស្សវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ និងមធ្យមសិក្សាជិត

 400,000 នាក់ ដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលលើមុខជំនាញ

ពាណិជ្ជកម្ម បច្ចេកទេស និងជំនាញសេវាកម្ម។ សិស្សរបស់យើងទទួលបាន

មេដាយចំនួន 34 ក្នុងការប្រកួតឆ្នាំនេះ រួមមានមាស 18 ប្រាក់ 8 និងសំរឹទ្ធ 7! 

ម្ចាស់មេដាយមាសចំនួន 18 របស់យើងនឹងជាផ្នែកមួយនៃគណៈប្រតិភូជើងឯករដ្ឋ

 SkillsUSA ដែលតំណាងឱ្យរ Rhode Island ក្នុងការប្រកួត SkillsUSA ថ្នាក់

ជាតិនៅទីក្រុងអាត្លង់តាខែមិថុនានេះ។

ការបញ្ចប់ការសិក្សារបស់សាលារៀន
សាធារណៈព្រូវីដិនឆ្នាំ2022
នៅឆ្នាំនេះ ការបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ PPSD ទាំងអស់នឹងធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌល

សន្និបាត Rhode Island។ ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រតិទិនបញ្ចប់ការសិក្សានៅ

ឆ្នាំនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីពិធីរបស់សាលារៀននីមួយៗ សូមចូលទៅកាន់

គេហទំព័រ www.providenceschools.org/graduations2022។ សូម

អបអរសាទរដល់សិស្សច្បងដែលបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងអស់របស់យើង!

អ្នកនិពន្ធទស្សនានៅBROAD STREET
សិស្សថ្នាក់ទី 4 នសាលាបឋមសិក្សាអាឡាន សន ហ្វីនស្តែន នៅ 

Broad Street មានសំណាងដែលមានអ្នកនិពន្ធ Evan Glasson 
មកពីក្រុមហ៊ុន American Reading Company មកទស្សនាថ្នាក់

របស់ពួកគេ! សិស្ស បាន សរសេរ កថាខណ្ឌ អំពី អ្វី ដែល ពួកគេ បាន រៀន អំពី 

គំនិត របស់ អ្នកនិពន្ធ អំឡុង ពេល សិក្សា។

 y កម្មវិធីបន្ទាប់ពីចេញពីសាលារៀនផ្តល់ឱ្យសិស្សវិទ្យាល័យព្រូវីដិន នូវកន្លែងមួយតាមរយៈសិល្បៈ  

WPRI ថ្ងៃទី 6 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2022

 y អ្នកគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យក្លាស៊ីខលមា ជ្រើសរើសនាយកសាលាប្រចាំឆ្នាំ Rhode Island 

ABC6 ថ្ងៃទី 29 ខែមេសា ឆ្នាំ 2022

 y សាលារៀនព្រូវីដិន ផ្តល់កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលអាជីពរដូវក្តៅសម្រាប់សិស្ស  

WPRI ថ្ងៃទី 26 ខែមេសា ឆ្នាំ 2022

 y វិទ្យាល័យក្លាស៊ីខល, បារីងតុន, អីជី នៅតែស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង 3 របស់រដ្ឋ សម្រាប់ចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយបំផុតរបស់

សារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិក 

ព័ត៌មានអាជីវកម្មព្រូវីដិន ថ្ងៃទី 26 ខែមេសា ឆ្នាំ 2022

 y ព្រូវីដិន ផ្តល់នូវកម្មវិធីយុវជនរដូវក្តៅ ការងារតាមរយៈ 'Eat, Play Learn PVD' 

ព័ត៌មានអាជីវកម្មព្រូវីដិន ថ្ងៃទី 19 ខែមេសា ឆ្នាំ 2022

ថ្ងាទី13ខាឧសភាឆ្នាំ2022

"ក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹក ខ្ញុំអាចណែនាំ

សិស្សក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវ ឱ្យពួកគេ

ផ្តោតអារម្មណ៍ និងលើកទឹកចិត្ត និង

ផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវឱកាសដ៏ល្អបំផុតដែល

អាចធ្វើទៅបាន"។

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការបោះពុម្ភចេញថ្មីបំផុតនៃព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានប្រចាំពីរសប្តាហ៍របស់មណ្ឌលសាលារៀនសាធារណៈព្រូវី

ដិន (PPSD)! ប្រសិនបើអ្នក ឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់ខកខានមិន បា នទទួល ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានណាមួយរបស់ពួកយើង នោះ 

អ្នកអាចស្វែងរកការបោះពុម្ពកន្លងមកនៅលើគេហទំព័រ PPSDដែលមានជាភាសាជាច្រើន។

នៅពេលដែលអ្នកស្ថិតនៅលើផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយ ឬមានការប្រកួតប្រជែង វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការបញ្ឈប់ក្នុងពេលឥឡូវនេះ

 និងបន្ទាប់មកទទួលស្គាល់អំពីវឌ្ឍនភាពរបស់អ្នក។ គោលដៅរបស់អ្នកប្រហែលជានៅឆ្ងាយ ប៉ុន្តែវានៅជិតជាងពេលដែល

អ្នកចាប់ផ្តើម។ ខ្ញុំ បាន  រំឮក អំពី រឿង នេះ ខណៈ ដែល ខ្ញុំ បាន ពិនិត្យ មើលឡើងវិញនូវ ការ វាយ តម្លៃ ពាក់ កណ្តាល ឆ្នាំ សម្រាប់ 

សិស្ស PPSD ចាប់ពី ថ្នាក់  K ដល់ ទី 8។ យើងមានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅឆ្នាំនេះក្នុងផ្នែកគណិតវិទ្យា សិល្បៈ

ភាសាអង់គ្លេស (ELA) និងការអាន៖  

 y នៅក្នុងគណិតវិទ្យា យើងមានសិស្ស K-8 ជាមធ្យម 21% បន្ថែមទៀតបានបំពេញ ឬបំពេញជាផ្នែកតាមការរំពឹងទុក

សម្រាប់កម្រិតថ្នាក់របស់ពួកគេ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងដើមឆ្នាំសិក្សានេះ។

 y នៅក្នុង ELA យើងបានចាប់ផ្តើមឆ្នាំសិក្សាដោយគ្រាន់តែមាន 10% នៃសិស្ស K-8 បានបំពេញ ឬលើសពីការរំពឹងទុក

សម្រាប់កម្រិតថ្នាក់របស់ពួកគេ។ តាមរយៈការវាយតម្លៃពាក់កណ្តាលឆ្នាំ យើងបានកើនឡើងច្រើនជាងបីដងរហូតទៅ 

35% នៃសិស្សដែលបានបំពេញ ឬលើសពីការរំពឹងទុក។

 y ថ្នាក់ទី 1 ដល់ទី 8 សុទ្ធតែបានបំពេញ ឬលើសពីគោលដៅកំណើនការអានឯករាជ្យរបស់ពួកគេសម្រាប់ចំណុចនេះក្នុង

ឆ្នាំសិក្សា។ សាលាមត្តេយ្យបានបង្កើនអត្រាការអានរបស់ពួកគេប្រហែល 33% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននៅពេល

នេះ។

តើការងារបានបញ្ចប់ហើយមែនទេ? ជាការពិតណាស់ មិនទាន់នោះទេ។ យើងចង់ឱ្យសិស្សទាំងអស់បំពេញ ឬលើសពីកម្រិតថ្នាក់

។ ប៉ុន្តែការវាយតម្លៃពាក់កណ្តាលឆ្នាំទាំងនេះបង្ហាញថាយើងកំពុងកសាងសន្ទុះក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវ។ ខ្ញុំគិតថាវាជារឿង

សំខាន់ដែលយើងត្រូវអបអរសាទរចំពោះគ្រូបង្រៀន និងសិស្សដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើង សម្រាប់ការរីកចម្រើនដែលពួកគេបានធ្វើ

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំសិក្សាដ៏លំបាកមិនគួរឱ្យជឿនេះ។ 

ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្នាឱ្យទទួលស្គាល់ការឈ្នះតូចៗដូចនេះ ដូចដែលយើងធ្វើការដើម្បីដឹកនាំ PPSD។ វា

អនុញ្ញាតឱ្យគ្រូបង្រៀន និងសិស្សរបស់យើងដឹងថាការងាររបស់ពួកគេមានសារៈសំខាន់ ទទួលបានការកោតសរសើរ និងត្រូវបាន

មើលឃើញ។ ទាំងនោះនឹងជួយជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមរបស់យើង ដូច្នេះយើងអាចបន្តកសាងសន្ទុះវិជ្ជមាននេះ។ ហើយ

ឆាប់ៗនេះ យើងនឹងរកមើល និងឃើញការឈ្នះតូចៗទាំងអស់នេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នាទៅជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំមួយនៅក្នុងព្រូវីដិន។

វិទ្យាស្ថាន E-Cubed 

ថ្ងៃចន្ទ ទី 13 ខែមិថុនា  

ម៉ោង 7:00 p.m. ដល់ម៉ោង 8:30 p.m. 

JSEC  

ថ្ងៃអង្គារ ទី 14 ខែមិថុនា 

ម៉ោង 3:30 p.m. ដល់ម៉ោង 4:30 p.m. 

វិទ្យាល័យក្លាស៊ីខល 

ថ្ងៃអង្គារ ទី 14 ខែមិថុនា  

ម៉ោង 7:30 p.m. ដល់ម៉ោង 8:30 p.m. 

PCTA   

ថ្ងៃពុធ ទី 15 ខែមិថុនា 

ម៉ោង 3:30 p.m. ដល់ម៉ោង 4:30 p.m. 

វិទ្យាល័យហប 

ថ្ងៃពុធ ទី 15 ខែមិថុនា  

ម៉ោង 7:30 p.m. ដល់ម៉ោង 8:30 p.m. 

វិទ្យាល័យ 360 

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី 16 ខែមិថុនា  

ម៉ោង 3:30 p.m. ដល់ម៉ោង 4:30 p.m. 

វិទ្យាល័យសែនត្រាល ់

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី 16 ខែមិថុនា  

ម៉ោង 7:30 p.m. ដល់ម៉ោង 8:30 p.m. 

វិទ្យាល័យអាល់វ៉ារ៉េ 

ថ្ងៃសុក្រ ទី 17 ខែមិថុនា  

ម៉ោង 4:30 p.m. ដល់ម៉ោង 5:00 p.m. 

វិទ្យាល័យម៉ោន ផ្លេសិន 

ថ្ងៃសុក្រ ទី 17 ខែមិថុនា  

ម៉ោង 7:30 p.m. ដល់ម៉ោង 9:00 p.m.

ថតរូបដោយ Nate Suatrito

គណៈកម្មាធិការកម្មវិធី
សិក្សាARC
គ្រូបង្រៀន PPSD អ្នកត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួម

ជាគណៈកម្មាធិការកម្មវិធីសិក្សា ARC K-5 ដើម្បី

ជួយពិនិត្យ និងពង្រឹងកម្មវិធីសិក្សារបស់ ARC។ 

គ្រូបង្រៀន K-8 បច្ចុប្បន្ន ដែលបានអនុវត្តកម្មវិធី

សិក្សា ARC នៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់ពួកគេ ឬ

គ្រូបង្វឹក ELA ដែលមានសិទ្ធិ។ សូមប្រើតំណភ្ជាប់

ខាងក្រោមដើម្បីដាក់ពាក្យ!

មធ្យមសិក្សា នៅទីនេះ > 

សាលាបឋមសិក្សា នៅទីនេះ >

ឱកាសការងាររដូវក្តៅ

យើងកំពុងស្វែងរកជំនួយក្នុងការសិក្សារដូវក្តៅ និង

មានឱកាសជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចូលរួម។ 

បេក្ខជន ខាង ក្រៅ សូម ចុច  ត្រង់ នេះ  សម្រាប់ ទទួល

បានការ ប្រកាស ការងារ នៅ រដូវ ក្តៅ របស់ យើង។  

បេក្ខជនផ្ទៃក្នុង សូមចុចទីនេះ។ 

សេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់

គ្រួសាររបស់ PPSD មតិយោបល់របស់អ្នក មាន 

សារៈសំខាន់ មិនថាអ្នក និយាយ ភាសា ណានោះទេ! 

សេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់ ដោយផ្ទាល់ និងមិន គិតថ្លៃ

មាន ក្នុង គ្រប់ សាលា រៀន។ សូមរកមើលនៅក្នុងតំបន់

ការិយាល័យសំខាន់សម្រាប់ផ្ទាំងរូបភាពដែលមានការ

ណែនាំជាភាសារបស់អ្នក អំពីរបៀបចូលប្រើសេវាកម្ម

ឥតគិតថ្លៃទាំងនេះ។

LEARNING
 APRENDIZAJE DE VERANO

Spanish   Español

¿Habla Español? Le proveeremos un interprete por teléfono. 
Este servicio es gratis.

Portuguese  Português

Você fala Português? Vamos fornecer um intérprete para você 
por telefone. Não há custos para este serviço.

Swahili   Kiswahili

Je, unazungumza Kiswahili? Tutakupa mkalimani atakayekusaid-
ia kwa njia ya simu. Huduma hii ni ya bila malipo.

            
   

Arabic

Haitian Creole  Kreyòl Ayisyen 

Èske ou pale Kreyòl Ayisyen? Nou pral bay yon entèprèt pou ou 
nan telefòn. Ou p ap bezwen peye anyen pou sèvis sa a.

Khmer រែមខ្ាសាភ   
ែខែរ � ើង ែ�ប �

�ូរសា។ មិ � ះ�។

ផ្តល់សេវាកម្មបកប្រែ
ផ្ទាល់មាត់

ប្រសិនបើអ្នក ឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់ចង់បានអ្នកបកប្រែ
នៅពេលទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិកសាលារៀន សូមប្រាប់យើងឱ្យ
បានដឹង។ យើងនឹងផ្តល់អ្នកបកប្រែផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកតាមទូរស័ព្ទ
។ មិនគិតថ្លៃលើសេវានេះទេ។

ចូរផ្សព្វផ្សាយពាក្យ
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