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ថ្ងៃទី ៣០ ខែ សីហា ឆ្ន ាំ ២០២២ 
 

ជូនចាំព ោះ ក្រុមក្រួសារ និងសិសានុសិសសរបស់ក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា៖ 
 

កាលពីមសលិមញិ ថ្នន រែឹ់រនាំសាលា និងពលារក្រូអនរក្រូរបស់ព ើង រមួជាម ួនឹងសមាជិរបុរគលិរជា
ពក្ចើននរព់ទៀត បានបនលឺរណ្ដឹ ងរនុងឆ្ន ាំសិរាងមី ពោ ជួ  ពរមងរបស់ព ើងឱ្យមានអារមមណ៍្ថ្នមានការ
សាវ រមន ៍អាំណ្ររុណ្ និង និងនឹររលឹរ។ ជាថ្ងៃចូលពរៀនែាំបូងែអ៏សាា រយខមន! 
 

ែុ្ាំបានចាបព់ ត្ើមថ្ងៃរបស់ែុ្ាំពៅយានោា នរង នដសាលាម ួ រនុងចាំពោមយានោា នជាពក្ចើនរបស់ព ើង 
ពហ្ើ បានឮពោ ផ្ទា ល់ពីអនរពបើរបររង នតសាលា និងក្រុមែឹរជញ្ជូ នរបស់ព ើងថ្ន ពួរពរមានការ
រ ាំព ើបចិតតយា៉ា ងខ្ល ាំងរនុងការសាវ រមន ៍និងគាំក្ទសិសសរបស់ព ើងរនុងឆ្ន ាំសិរាងមីពនោះ។ ពួរពរបាននិយា 
អាំពីការទនាឹងរងច់ាាំសាន មញញឹមពៅពលើទឹរមុែពរមងរបស់ព ើង និងពសចរតីររីរា របស់សិសានុសិសស
ខែលក្តឡបម់រជួបគន វញិ បនា បពី់បានឈបស់ក្មារយា៉ា ង ូររនុងរែូវពតត ពនោះ។ ែុ្ាំ ល់ក្សបទាំងក្សុង
ពហ្ើ ពនោះរឺជាអវីខែលែុ្ាំបានព ើញយា៉ា ងចាស់ពៅថ្ងៃពនោះ។ 

ពពញម ួថ្ងៃ ែុ្ាំររីរា ខែលបានពៅកានស់ាលាចាំនួនក្បាាំម ួ ខែលសាលានីម ួៗមានពរឿងខបលរៗ និង
អសាា រយ។ សាលា Paul Dunbar ខែលជាសាលាងមីម ួរបស់ព ើងពៅរនុងសហ្រមន ៍រនុងចាំពោមសា
លាងមីព្សងៗពទៀត បានក្កាលរក្មាលក្ពាំក្រហ្មសក្មាបសិ់សានុសិសស ខែលបានចូលរមួពោ  មា៉ា ស់
សកត ់(mascot) ក្រុមរាាំពលើរទឹរចិតត (cheerleaders) និងរីឡាររបាល់ពអាប របស់សារលវទិាល័  
Temple ។ សាលាបឋមសិរា Gloria Casarez ខែលបានបតូរព ម្ ោះងមី (ពីមុនពៅថ្ន សាលាបឋម
សិរា Sheridan) មានពិធីក្បារពធការែូរព ម្ ោះពនោះ ពោ ពយួរទងជ់ ័ ពមាទនភាព (PRIDE) ពៅខ្ង
ពក្តជាម ួបុរគលិរ សិសស និងក្រុមក្រួសារ រនុងពិធីក្បារពធពនោះ និងជារិតតិ សចាំព ោះការរមួចាំខណ្រ
ទាំងអស់ថ្នព ម្ ោះងមីរបស់សាលា។ ការមរកានស់ាលាបីបនា បព់ទៀតរបស់ែុ្ាំ បានបង្ហា ញរមមវធីិអបរ់ ាំែ៏
ទូលាំទូលា ខែលក្រសួងអបរ់ ា្ំ តល់ឱ្យសិសស៖   

● សាលាបឋមសិរា Thurgood Marshall មានរមមវធីិពក្តៀមសិសសឱ្យមានពជារជ ័រនុងការ
សិរា និងរនុងជីវតិ សញ្ញា បក័្តខែលពរទទួលសាគ ល់រនុងអនតរជាតិ (International 

Baccalaureate Middle Years Programme) ងមី ពៅសាលា 
● Strawberry Mansion មានរមមវធីិពរៀនពធវើមាូប សិលបៈក្កាហ្វិរ និង្លិតរមមតន្តនតី។ 



 

Translation and Interpretation Center (8/2022)  1st Day Reflections (Khmer) 

 

● និង Academy at Palumbo មានរមមវធីិពរៀនពធវើមនុសស នត (robotics) និងការពផ្ទត តពលើ  
វទិាសាន្តសត បពចារវទិា វសិវរមម និងរណិ្តវទិា (STEM) ។  

ែុ្ាំបានឆ្លងកាតថ់្ងៃរបស់ែុ្ាំពោ មានការពសើចសបា ជាម ួសិសសរនុងអាំឡុងពពលពចញពីពរៀនពៅ
សាលា John Patterson ។ សាលាទាំងពនោះក្គនខ់តជាឧទហ្រណ៍្ម ួចាំនួនតូចថ្នការសបា ររី
រា ខែលបានបង្ហា ញឱ្យព ើញពៅតាមសាលាទូទាំងក្រសួង។ ែុ្ាំរងច់ាាំចាំោ ពពលខងមពទៀតពៅ
សាលារបស់ព ើងរនុងសបាត ហ៍្ពនោះ។  

និយា ឱ្យក្តងព់ៅ សាលាម ួចាំនួនខែលែុ្ាំបានពៅពៅថ្ងៃពនោះ មានភាពពតត ខ្ល ាំង ពោ សារសាលា
ទាំងពនោះជាសាលារនុងចាំពោមសាលា ១០០ ពៅរនុងក្រសួងរបស់ព ើង ខែលគម នក្បពន័ធមា៉ា សីុន
ក្តជារក់្របក់្គន។់ ែណ្ៈពពលខែលក្រុមក្បតិបតតិការរបស់ព ើងបានែាំពឡើងមា៉ា សីុនក្តជារច់ាំនួន 
៥០០ ពក្រឿងរនុងរែូវពតត ពនោះ ព ើងនឹងបនតពក្បើក្បាស់ធនធានរបស់ព ើងខែលមានពែើមបែីាំពឡើងបខនែម
ពទៀត និងពិនិតយពឡើងវញិ និងខរសក្មួលពិធីការសក្មាបអ់ាកាសធាតុខែលពតដ  ឬក្តជារហ់្ួសរក្មតិ
របស់ព ើង។  
 

ែុ្ាំរម៏ានពសចរតីពសាមនសសររីរា ្ងខែរខែលព ើងបាន្នែល់ែាំពោោះក្សា ពលើរិចាក្ពមក្ ង
ជាម ួសហ្ជីព 32BJ ខែលតាំោងឱ្យបុរគលិរខ ន្រែឹរជញ្ជូ ន ពបាសសមាា ត និងជួសជុល ចាំនួន 
2,000 នររ់បស់ព ើង។ ពនោះមានន ័ថ្ន ភាពខែលអាចនាំឱ្យមានរូែរមមក្តូវបានពចៀសវាង។ ែុ្ាំ
មានការពគរព និងទទួលសាគ ល់យា៉ា ងមហ្ិមាចាំព ោះបុរគលទាំងពនោះ ពហ្ើ ពជឿជារថ់្នរិចាក្ពមក្ ងពនោះ
អោះអាងជាងមីនូវការរមួចាំខណ្រ និងតថ្មលរបស់ពួរពរចាំព ោះក្រសួងរបស់ព ើង។  

ជាម ួនឹងការចាបព់ ត្ើមឆ្ន ាំសិរាងមីពនោះ ព ើងទាំងអស់គន ទនាឹងរងច់ាាំអវីៗខែលសាំខ្នប់ាំ្ុត - រឺការសាវ  
រមនសិ៍សសរបស់ព ើងពៅពពលពួរពរក្តឡបម់រពរៀនវញិ និងបពងកើតបរយិាកាសសិរាខែលក្បរបពោ 
ភាពវជិជមាន និង រចិតតទុរោរស់ក្មាបពួ់រពរពរៀងរាល់ថ្ងៃ ជាពរៀងរហូ្តពៅ។ ែុ្ាំរងច់ាាំពធវើែូពចនោះតាមការ
សហ្ការជាម ួពលារអនរ។ 

ពោ ពសចរតីពសាម ោះសម័ក្រ! 

 
 

Tony B. Watlington Sr., Ed.D.  

អរគន រក្រសួងអបរ់ ាំ 
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