
                                                    ការណែនាំសាលា NESE ជាសាលា 
តែូវបានទទួលសា្គែល់សមែែប់ឧត្តមភាពរបស់ខ្លួន



ឱកាសអសា្ចែរែយ

ដើមែបីរៀនភាសាអង់គ្លែស

♦	ការប្តេជ្ាចិតតេប្ពាះប�ាឧតតេមភាពក្នុងថ្ាក់បរៀន

♦	ការផតេល់កម្មវិធីសិកសាបលើកទឹកចិតតេ និងការប្កួតប្ជែង

♦	មានការទទួលស្ាល់ថាសិស្សនីមួយៗមកដល់ NESE ជាមួយនឹងសមត្ថភាពពិបសស 
តបមរូវការ និងប�ាលប�ារ្ស់�ាត់ផ្ាល់, ទាំងអស់បនះគឺសំខាន់ណាស់ចំប�ាះ 
ភាពបជាគែ័យរ្ស់�ាត់

♦	ការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នន្រិស្ថានប�ើងកប្តេា និងសិកសាអំពីរប្ៀ្ការ�ារ

♦	ែំបនឿបលើសមត្ថភាពរ្ស់សិស្សម្ាក់ៗ បដើម្ីទទួលបានបជាគែ័យ

♦	ការបកាតសរបសើរចំប�ាះអំណាច និងតនមលៃននបសចក្ីស្្នុរស និងបមត្ាធម៌

♦	ចំបេះដឹងបលើការបរៀនភាសាជតមួយមុខគឺមិនបពញបលញបទ ប្ើ�្មានការយល់ដឹងពី 
វ្្ធម៌ជដល ភាសាប�ាះកំពុងបតរូវបានបប្ើបបាស់

♦	ការសនយាក្នុងការ្បងកើតឱកាសអស្ារ្យមួយបដើម្ីបរៀនភាសាអង់បគលៃស

 ទសែសនវិជា្ជែ

years



ពានរង្វែន់ និងការទទួលសា្គែល់
បកុមប្ឹកសាសាលា NESE 

រួម មាន អ្ក ប្ក្ វិជ្ា ែីវៈ 

ទទួលបាន បជាគ ែ័យ  

ជា បបចើន �ាក់ ក្នុង វិស័យ អ្់រំ 

សិល្ៈ អាែីវកម្ម និង 

វិទយាសាបសតេ។ ទីប្ឹកសា រ្ស់ 

NESE ពួក បគ បាន ផតេល់នរូវ 

ទិស ប�ាែំ�ាញ និង 

្ទពិបសាធន៍  រួម �្ា បដើម្ី  

រួម ចំជេក ដល់  

ភាព បជាគ ែ័យ រ្ស់ 

NESE។

	♦Mr. Robert Bier, MBA 
Harvard Graduate School of Business

	♦Mr. Brian Buckley, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

	♦Ms. Hye-Jin Choi, M. Arch. 
Yale Graduate School of Architecture

	♦Mr. Julio C. S. Dimer, B.A. 
Unisinos - School of Social Communication

	♦Ms. Susan B. J. Dobson, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

	♦Mr. Richard Downing, A.B. 
Harvard University,  Faculty of Arts and Sciences

	♦Mr. Jeff François, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

	♦Mr. Mark S. Gurecki, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

	♦Ms. Martha M. Hall, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

	♦Mr. Todd Hannig, M.A. 
Teachers College, Columbia University

	♦Mr. John Hartman, M.Ed. 
Boston University School of Education 
Harvard University, Apprentice Teacher Program

	♦Dr. Christian Hollenberg, Ph.D. 
University of Bonn 
MBA; Harvard Graduate School of Business

	♦Mr. Panos Philandrinos, A.B. 
Harvard University, Faculty of Arts and Sciences

	♦Mr. Edward B. Quigley, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

	♦Dr. Ian B. Shine, M.D. 
Cambridge University

	♦Mr. Thomas A. S. Shine, M. Arch. 
Yale Graduate School of Architecture

	♦Ms. Frances Tsakonas, CAS 
Harvard Graduate School of Education 

♦	2016 [UED Agency Awards] 
បតរូវបានចាត់ចរូលក្នុងចំណាត់ថ្ាក់ “សាលាភាសាអង់បគលៃស 
ល្អ្ំផុត - សហរដ្ឋអាបមរិក”

♦	2015 [សកលវិទយាល័យ Harvard] 
្ុគ្លិកទទួលបានរង្ាន់កិតតេិយសសកលវិទយាល័យ Harvard  

“វីរៈ្ុរស Harvard”

♦	2014 [The Boston Globe & The Commonwealth 
Institute] 
#11 ក្នុងចំបណាមស្ថា្័នកំពរូលទាំង 100 ប�ាម៉ាសាឈរូបសត 
ជដលដឹក�ាំប�ាយបសតេី

♦	2012 [ACCET] 
ការ្នតេការទទួលស្ាល់ - ពិន្នុល្អឥតបខ្ាះ

♦	2011 [Veja Magazine] [Viagem e Turismo Magazine] 
សាលាភាសាអង់បគលៃសកំពរូលទាំង 5 - ទរូទាំងពិភពបលាក

♦	2010 [Veja Magazine] [Viagem e Turismo Magazine]
សាលាភាសាអង់បគលៃសកំពរូលទាំង 5 - ទរូទាំងពិភពបលាក

♦	2010 [US Center for Citizen Diplomacy] 
កម្មវិធីប្្ើមកំពរូលទាំង 10

♦	2002 [MATSOL] 
រង្ាន់លក្ខខេ្ឌការងារល្អ

♦	2001 [Language Travel Magazine] (April & August) 
សាលាជដលជេ�ាំប�ាយភ្ាក់ងារ - សហរដ្ឋអាបមរិក

♦	2000 [Language Travel Magazine] 
សាលាជដលជេ�ាំប�ាយភ្ាក់ងារ - សហរដ្ឋអាបមរិក

♦	1999 [Language Travel Magazine] 
សាលាជដលជេ�ាំប�ាយភ្ាក់ងារ - សហរដ្ឋអាបមរិក

♦	1996 [Exame] 
វគ្ភាសាអង់បគលៃសល្អ្ំផុតសបមា្់ថ្ាក់បគ្់បគង - ទរូទាំងពិភពបលាក

♦	1995 [Exame] 
សាលាមួយក្នុងចំបណាមសាលាកំពរូលទាំង្ួន ជដលបស្ើប�ាយ 
ភ្ាក់ងារ - សហរដ្ឋអាបមរិក 

♦	1993 [Language Travel Magazine] 
សាលាជដលជេ�ាំប�ាយភ្ាក់ងារ - សហរដ្ឋអាបមរិក

សាលា NESE បតរូវបានទទួលស្ាល់ប�ាយ ACCET និងរកសាបានសមព័ន្ធភាពវិជ្ាែីវៈជាមួយនឹងជផ្ក TESOL, MATSOL, NAFSA អង់បគលៃស 
សហរដ្ឋអាបមរិក IIE និងមែ្ឈមេ្ឌលភាពបកីបកចបា្់ភាគខាងត្បូង។ បលើសពីបនះបទៀត NESE បតរូវបានទទួលស្ាល់ប�ាយ Bildungsurlaub 
ប�ាប្បទសអាលលៃឺម៉ង់ និងប្សកកម្មវ្្ធម៌អារ៉ា្៊ីសាអរូឌីតក្នុងចំបណាមទីភ្ាក់ងាររ�្ឋាភិបាលបផ្សងបទៀត។

Photos by Rose Lincoln

 កែុមបែឹកែសា



វិធីសាបសតេជតមួយគត់រ្ស់សាលា NESE គឺជផ្អកបលើការបសាវបជាវ 
ជផ្កអ្់រំ លទ្ធផលននអ្កវិភាគជដលអ្កស្ថា្និក NESE 
(និងជាប្ធាន្ច្នុ្្ន្) បានបធ្ើប�ើង ប�ាបពលជដលបាន្ញ្្់ 
សញ្ា្បត ននការសិកសារ្ស់�ាងប�ាសាកលវិទយាល័យ Harvard។ 
ការសិកសារ្ស់�ាងននសាលាបរៀនជដលមានប្សិទ្ធិភាព និង 
្រិស្ថានថ្ាក់បរៀនល្អ�ាំឲ្យ�ាង្បងកើតបានសាលា NESE បនះប�ើង 

សាលារៀនតែូវបង្កើតឡើង & 
គែប់គែងដោយកែុមគែូបងែៀន

បលាកបសី Anna Shine, Ed.M.,

សកលវិទយាល័យ Harvard

ស្ថា្និកា & ប្ធានសាលា NESE

លលលលលលល Martha Hall, Ed.M.,

សាកលវិទយាល័យ Harvard

�ាយកសាលា NESE

លលល Ashim Shanker, Ed.M.,

សកលវិទយាល័យ Harvard

�ាយកសាលា NESE

ជាសាលាមួយបតរូវបានដឹក�ាំប�ាយមាន ការប្តេជ្ាចិតតេ បដើម្ីឧតតេមភាព 
ប�ាក្នុងថ្ាក់បរៀន និង ការប�ារព រ្ស់ ខលៃលួនចំប�ាះ ប្ជាែនទាំងអស់ 
ែំបនឿរ្ស់ខលៃលួនប�ាបលើសមត្ថភាព រ្ស់សិស្ស ម្ាក់ៗ បដើម្ីទទួល បាន 
បជាគែ័យ និងកាទទួលស្ាល់ រ្ស់ខលៃលួន ជដលជាតបមរូវការ និង 
ប�ាលប�ា ជាក់លាក់ រ្ស់ សិស្សម្ាក់ៗ គឺជាចំេុចសំខាន់បដើម្ី 
ទទួលបានបជាគែ័យ។

Photos by Rose Lincoln

កែុមគែូបងែៀន



វិធីសាសែ្ត

សាលាបរៀនល្អបធ្ើឲ្យមានលទ្ធភាពដល់សិស្សក្នុងការសបបមចបាននរូវ  
ការ សិកសា រ្ស់ពួកបគបានល្អ្ំផុត។ សាលាបរៀនទាំងបនះ បលើកទឹកចិតតេ សិស្ស 
យ៉ាងខលៃាំង ផង ជដរបដើម្ីអភិវឌ្ឍភាពខលៃាំងរ្ស់ខលៃលួន។ ដរូបច្ះ ្ ជន្ថម ពីបលើ ការបផតេាត 
រ្ស់ NESE ប�ាបលើការផតេល់ែរូននរូវវគ្សិកសា ជដល មាន គុេភាព ខពស់ ្ ំផុត 
និង បគរូ្បបងៀន មានែំ�ាញ បយើង បែឿជាក់ថា បដើម្ី យល់ ចបាស់ លាស់ និងែួយ 
សិស្ស ឲ្យឈាន ដល់ប�ាលប�ារ្ស់ខលៃលួន បយើងបតរូវជតបធ្ើ ដំបេើរ ្ នតេ ប�ាមុខ 
បទៀត។

ចំប�ាះបហតុផលបនះ សាលា NESE បានអភិវឌ្ឍវិធីសាបសតេទទួលបាន ភាសា 
ផ្ាល់រ្ស់ខលៃលួន ជដលជាប្ព័ន្ធមួយជដលទទួលស្ាល់សិស្សម្ាក់ៗ 
ជា ្ ុគ្លម្ាក់ ជាមួយនឹងវិធីសាបសតេបរៀនសរូបត តបមរូវការ និងប�ាលប�ា 
 ផ្ាល់ ខលៃលួនរ្ស់ �ាត់បផ្សងៗ�្ា។

ប�ាយមិនគិតពីកបមិត វ្្ធម៌ អាយុ ឬ តបមរូវការពិបសស រ្ស់ ពួក�ាត់ ប�ើយ, 
វិធីសាបសតេទទួលបានភាសាផ្ាល់រ្ស់ NESE បានផតេល់នរូវការ�ាំបទ 
ជដលសិស្ស ម្ាក់ៗបតរូវការបដើម្ីបរៀនភាសាអង់បគលៃស និងយល់ពីវ្្ធម៍ អាបមរិក 
បាន្ា្់រហ័ស និងមានប្សិទ្ធិភាព។

វិធីសាសែ្តទទួលបានភាសាផ្ទែល់របស់
សាលា NESE

“NESE ផតេល់នរូវការរួម្ញ្បូល�្ាល្អ្ំផុតប�ាក្នុងប្ព័ន្ធអ្់រំមួយជដលមានលក្ខេៈបគ្់ប�ាន់  បគរូមានចំបេះដឹង 

និងមានបកុមរដ្ឋបាលមួយជដលមានប�ាល្ំេងសំខាន់រ្ស់បកុមបនះគឺបដើម្ី ែួយបលាកអ្ក”  

Alex Sandro Dos Santos Bastos | ែំ�ាញឯកបទសខាងព័ត៌មានវិទយា ប្បទសបប្សុីល
 វិធីសាបសតេបនះមាន្ួនដំណាក់កាល៖ 

♦	ការវាយតនមលៃែំ�ាញរ្ស់សាលា NESE

♦	ដំណាក់កាលលក្ខេៈ្ុគ្ល

♦	ផតេល់ប្ឹកសាបបរាថ្ាក់បរៀន

♦	ការវាយតនមលៃកបមិតថ្ាក់្នតេ

ដើមែបីស្វែងយល់បន្ថែម 
សូមចូលទៅកាន់ WWW.NESE.EDU



កម្មវិធីសិកែសា

កម្មវិធីសិកែសារបស់សាលា NESE
“បគរូ្បបងៀន និងជផ្ករដ្ឋបាលគឺមានលក្ខេៈល្អ និងអត់ធ្មត់។ �្មានបហតុផលណាមួយបធ្ើឱ្យមានអារម្មេ៍ 

ភ័យបពួយប�ាះបទប�ាសាលា NESE ប�ាយសារពួក�ាត់បធ្ើឲ្យមានភាពកក់បរតេានិង ស្ាគមន៍” ។
 
ECE Gundogan | សិស្សវិស្កម្មសំេង់សុីវិល ប្បទសតួគី

មុខវិជា្ជែបនា្ទែប់បនែសំ (1) & វគ្គ បនា្ទែប់ ពី ការ សិកែសា នៅ សាលា (2)

្ជន្ថមបលើថ្ាក់សិកសារ្ស់បយើង សិស្សអាចបបែើសបរើសមុខវិជ្ា សិកសា 
្�្ា្់្ន្សំ និងវគ្្�្ា្់ពីការសិកសាប�ា រួមមាន TOEFL “ 
ការបបតៀមប្�ង ភាសាអង់បគលៃសធុរកិច្ ភាសាអង់បគលៃសធុរកិច្ 
សបមា្់   អ្កប្ក្វិជ្ាែីវៈ ភាសាអង់បគលៃសជផ្កចបា្់ ការ្បញ្ញ 
សំប�ង ការបបតៀមប្�ងសាកលវិទយាល័យ និងការ ទំ�ាក់ទំនង 
ប�ាកជនលៃងបធ្ើការ។ សិស្សអាច្នតេវគ្មុខវិជ្ាសិកសា ្ �្ា្់  ្ ន្សំ ជា មួយ 
នឹង វគ្សិកសាទរូប�ារ្ស់ពួកបគ បដើម្ី ្ បងកើត កម្មវិធី ជដល សាកសម នឹង
តបមរូវការរ្ស់ពួកបគបានល្អ្ំផុត។ សិស្ស កបមិត ខពស់ អាចទទួលបាន
វគ្សិកសាបលើជផ្កជដលពួកបគ ចា្់អារម្មេ៍ ជាពិបសស ប�ាសាលា 
Harvard School (2) និងមហាវិទយាល័យប�ា តំ្ន់បផ្សងបទៀត។.

វគ្គសិកែសាភាសាអង់គ្លែស

សិស្សសាលា NESE ទាំងអស់អាចចរូលបរៀនវគ្សិកសា ភាសា 
អង់បគលៃសបលើមុខវិជ្ាបវយយាករេ៍ និងកបមងបវាហារស័ព្ ការ សន្�ា & 
ការស្ា្់ និងការសរបសរ & ការអាន។ វគ្សិកសា ទាំងបនះមាន១០ 
កបមិត បហើយសិស្សជាធម្មតាបរៀនបានមួយកបមិតក្នុងមួយជខ។ 
ដរូបច្ះសិស្សម្ាក់ៗជដលមកដល់សាលា NESE ជាមួយ នឹង 
ចំបេះដឹង តិចតួច ឬ �្មានចំបេះដឹង ភាសាអង់បគលៃស បសាះ អាច រំពឹង
ថានឹង្ញ្្់កម្មវិធីសិកសា10កបមិតប�ាសាលា NESE បាន  
ក្នុងរយៈបពល 10ជខ។ សិស្ស ជដលបាន ្ ញ្្់ កបមិតទី10 
ពួកបគអាចបប្ើ ភាសា អង់បគលៃស បានប�ាយបជាគែ័យ ក្នុង លំ�ា្់ 
ននអ្កប្ក្វិជ្ាែីវៈ និង្រិស្ថាន។

កបមិតសិកសា

វគ្សិកសា 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ការបបតៀមប្�ង TOEFLល

ភាសាអង់បគលៃសធុរកិច្

ភាសាអង់បគលៃសធុរកិច្សបមា្់អ្កប្ក្វិជ្ាែីវៈ

ភាសាអង់បគលៃសជផ្កចបា្់

ការបបតៀមប្�ងសាកលវិទយាល័យ

ការទំ�ាក់ទំនងប�ាកជនលៃងបធ្ើការ

ការប្�ង TOEFLល   តាមជផ្ក

ការ្បញ្ញសំប�ង

ការបរៀនភាសាប�ាយមានែំនួយពីកុំព្យបូទ័រ

វាក្យសព្

ការបសរបសរ & ការអាន

ការសន្�ា & ការសតេា្់

បវយយាករេ៍ & កបមងបវាហារសព្

វគ្បបែើសបរើសគឺឥតគិតន្លៃ “វគ្បបកាយបម៉ាងសិកសា នឹងបតរូវគិតន្លៃ្ជន្ថម “។

ដើមែបីស្វែងយល់បន្ថែម , 
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ប�ាយសារសាលា NESE យល់ពី្ញ្ាប្ឈមទាំងការដឹក�ាំ និង ការអនុវតតេ 
ជដលអ្កប្ក្វិជ្ាែីវៈបានែួ្ប្ទ ប�ាបពលជដល សិកសា ប�ា បបរា ប្បទស 
វាផតេល់នរូវរច�ាសមព័ន្ធប�ាយជ�កមួយ បដើម្ី្ំបពញ តបមរូវការ រ្ស់ពួកបគ។ 
ថ្ាក់បរៀន ប្បភទបគរូ្បបងៀន សកម្មភាព លំប�ា�្ឋាន ្ន្្់ ពិបសាធន៍កុំព្យបូទ័រ 
និង កជនលៃងអង្នុយលំជហកាយបតរូវបានបរៀ្ចំប�ើងជា លក្ខេៈ អនតេរជាតិបដើម្ី 
្ំបពញ នរូវលក្ខេៈបរៀនសរូបតរ្ស់អ្កប្ក្វិជ្ា ែីវៈ មានបពលបវលាកំេត់ 
និងតបមរូវការជាក់ជសតេង។ បលើសពីបនះបទៀត សាលា NESE ផតេល់ែរូននរូវែបបមើស
ននកាលវិភាគបដើម្ីឲ្យសមបស្្ំផុត នឹង ប�ាលប�ារ្ស់អ្កប្ក្វិជ្ាែីវៈ 
ដរូចខាងបបកាម៖
♦	បដើម្ីអនុវតតេតាមកម្មវិធី�ាក់កណតេាល និងធម្មតារ្ស់បយើង

♦	បដើម្ីទទួលបានវគ្សិកសាែំ�ាញរ្ស់សាលា NESE 

ដរូចជាភាសាអង់បគលៃសធុរកិច្ អង់បគលៃសភាសាអង់បគលៃសចបា្់ 
ការ្បញ្ញសំប�ង និងការបរៀនបបតៀមប្�ង TOEFL®

♦	 បដើម្ីទទួលបានការ្បបងៀនឯកែន

♦	 បដើម្ីចរូលរួមបមបរៀនបកុមពិបសស

♦	បដើម្ីចរូលរួមបានក្នុងវគ្ណាមួយជដលបរៀ្រា្់ខាងបលើ

កម្មវិធីសមែែប់អ្នកបែកបវិជា្ជែជីវៈ
"ខ្នុំនឹងបបា្់បលាកអ្កប្សិនប្ើបលាកអ្កចង់បរៀនភាសាអង់បគលៃស វាជាគំនិតល្អក្នុងការបរៀនភាសាអង់បគលៃស 

ប�ាសាលា NESE។ បលាកអ្កទទួលបាននរូវអ្ីជដលបលាកអ្កចង់បាន "។ 

Heinz Hawreliuk | �ាេិែ្ករ ប្បទសអាលលៃឺម៉ង់

ការសិកែសា

ដើមែបីស្វែងយល់បន្ថែម 
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“ ខ្នុំបានផ្ល់អនុសាសន៍ បហើយនឹង្នតេផតេល់អនុសាសន៍ឱ្យសាលា NESE ដល់សិស្សណាជដលចង់មានបាន 

្ទពិបសាធន៍បរៀនភាសា អង់បគលៃសអស្ារ្យ! “ 

Bander Alnogaithan | បមធាវី ប្បទសអារ៉ា្៊ីសាអរូឌីត

ប�ាយសារជតសិស្សរ្ស់បយើងជាបបចើនមាន្ំេងចង់ចរូលបរៀនសាកល 
វិទយាល័យ មហាវិទយាល័យ ឬ សាលាបរៀន្ញ្្់ការសិកសាប�ាសហរដ្ឋ អាបមរិក 
សាលា NESE បផតេាតសំខាន់បលើការផតេល់នរូវែំ�ាញ និងការជេ�ាំដល់សិស្ស 
ជដលពួកបគបតរូវការសបបមចប�ាលប�ាអ្់រំរ្ស់ពួកបគ។

បបរាពីែបបមើសវគ្បរៀនបបតៀមប្�ង TOEFL® រ្ស់បយើង និងវគ្បបតៀម បរៀ្ 
ប្�ង សាកលវិទយាល័យ្�្ា្់្ញ្្់ពីសាលា, សាលា NESE 
ផតេល់ែរូនពិបសស នរូវ ការប្�ង TOEFL® ដល់សិស្សមានកបមិតខពស់

សបមា្់ជខនីមួយៗ និងផតេល់ែរូននរូបសវាកម្ម្ជន្ថម បដើម្ីែួយសិស្សចង់បរៀន្នតេ
ប�ាសាកលវិទយាល័យតាមរយៈកម្មវិធ ីNUPS រ្ស់ខលៃលួន។

កម្មវិធីសមែែប់សិសែស

ការសិកែសា

ដើមែបីស្វែងយល់បន្ថែម , 
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សែវាកម្មមាននៅតាម
សាកលវិទែយាល័យ NESE(NUPS)
សាលា NESE ផតេល់ែរូននរូវបសវាកម្មមានប�ាតាមសាកលវិទយាល័យ (NUPS) បដើម្ី ឲ្យ 
សិស្សសាលា NESE ជដលមានគបបមាងប�ាសិកសាប�ា មហាវិទយាល័យ និង សាកលវិទយាល័យ 
អាបមរិក។

ប�ាលប�ារ្ស់ NUPS គឺបដើម្ីបធ្ើធា�ាថា តបមរូវការផ្ាល់ខលៃលួន និងលទ្ធភាព រ្ស់ បលាកអ្ក 
ឲ្យ បស្ប�ាតាមតបមរូវការរ្ស់ស្ថា្័នអ្់រំននែបបមើសរ្ស់អ្ក ជដលអ្កមាន 
ការ�ាំបទែំនួយ និងការជេ�ាំតាមរយៈដំបេើរការកម្មវិធីទាំងមរូល។

្ទពិបសាធន៍បបចើន្្ាំក្ងការផតេល់បយា្ល់តាមសាកលវិទយាល័យរ្ស់ សាលា NESE 
មានន័យថា វានឹងងាយបសួលក្នុងការអនុវតតេ និង បតរូវ បាន ទទួលយកចំប�ាះកម្មវិធីមួយ 
សបមា្់ ែបបមើសរ្ស់បលាកអ្ក។ បសវាកម្ម (NUPS) រ្ស់សាលា NESE និង ចា្់ពី 
សិក្ខាសាលាវគ្សិកសា និងកម្មវិធី បផ្សងៗជដលបតរូវបានផតេល់ែរូនប�ាសាលា NESE 
បានែួយសិស្សសាលា NESE ្នតេការសិកសាប�ាសាកលវិទយាល័យក្នុងតំ្ន់ជាបបចើន 
បផ្សងបទៀត។

” សាលា NESE គឺជាសាលាល្អ្ំផុតននសាលាបរៀនល្អ្ំផុត�ា�ា !!! ប្សិនប្ើបលាកអ្កចា្់អារម្មេ៍ 

ក្នុងការសិកសាភាសាអង់បគលៃស និង ចរូលបរៀនកម្មវិធី្ញ្្់ការសិកសា ឬ កម្មវិធី្រិញ្ា្បតប�ាសាកលវិទយាល័យមួយ 

ដរូបច្ះសាលា NESE ផតេល់ឱកាសយ៉ាងសបម្ើម បដើម្ីបធ្ើដរូចប�ាះបាន! ”
Gulnara Ilyassova | បមធាវី ប្បទសកាហសាក់ស្ថាន

សែវាកម្មមាននៅតាមសាកលវិទែយាល័យ NESE (NUPS)

ដើមែបីស្វែងយល់បន្ថែម 
សូមចូលទៅកាន់  WWW.NESE.EDU
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Harvard University
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International
Airport

ទីតាំង

បរិសា្ថែនដែលបង្កើនដំណើរការរៀនសូតែ “ សិស្សប�ាសាលា NESE ងាយបសួលចរូលរួមក្នុងបពឹតតេិការេ៍មួយចំនួនប�ា្ណតេាសាកលវិទយាល័យ 

ជដលប�ាជក្រៗ ប�ាះប�ាយសារជត ទីតាំងល្អក្នុងនផ្កាបរ៉ Harvard " 

Eva Du | វិទយាសាបសតេវិែ្សាបសតេជផ្កែំងឺជស្ក ប្បទសចិន
តំបន់ Harvard Square  ទី  តាំង របស់ 
យើង

សាលា NESE មានទីតាំងស្ថិតប�ាក្នុងតំ្ន់ 
Harvard Square ក្នុងបកុង Cambridge 
ជា្់នឹងសាកលវិទយាល័យ Harvard បហើយ 
ប�ាន់ជតបដើរពីរ្ី�ាទីពីទបនលៃ Charles ។

តំ្ន់ Harvard Square ជាចំេុចរួមនន 
សកម្មភាពសិស្ស និងជាមែ្ឈមេ្ឌលសិស្ស
មួយននមែ្ឈមេ្ឌលជាបបចើនបទៀតមាន 
ការចា្់អារម្មេ៍និងសកតេានុពលប�ាក្នុង 
សហរដ្ឋអាបមរិក។ "តំ្ន់ Harvard Square 

បនះ" សមបស្នឹងតបមរូវការរ្ស់សិស្ស និង 
ជាកជនលៃងកមសាន្ បតរូវបានព័ទ្ធែុំវិញប�ាយ 
ហាងកាបហ្ បភាែនីយ�្ឋាន ហាងលក់ 
បសៀវប�ា និងហាងលក់ទំនិញបផ្សងៗ។ 
បាឋកថារ្ស់សាកលវិទយាល័យគឺប�ា 
ជក្រប�ាះ ភាពយនតេ្្មីៗ និង្ុរាេគឺប�ាន់ជត 
បដើរ្លៃងផលៃបូវ, បរាងបល្ខាន និងការប្គំុតននតេី 
ប�ាបែុងម្ខាង និងតននតេីគឺប�ាបលើប�ាតាមផលៃបូវ 
និងក្នុងឧទយាន។

អ្ីក៏ប�ាយឱ្យជតបលាកអ្កចា្់អារម្មេ៍ 
ចរូលចិតតេ បលាកអ្កអាច្នតេបានប�ាតំ្ន់ 
Harvard Square។

Cambridge៖ ទី កែុង សាកល វិទែយា 
ល័យរំភើបមួយ

ទីបកុងននតំ្ន់ Cambridge បនះគឺជា ផ្ះនន 
សាកល វិទយាល័យ Harvard និងវិទយាស្ថាន 
MIT  (វិទយាស្ថាន Massachusetts នន 
្បច្កវិទយា) ពីរននសាកលវិទយាល័យល្អ្ំផុត 
រ្ស់ពិភពបលាក និងក្នុងចំបណាម 
មែ្ឈមេ្ឌលបលចបធលៃា្ំផុតរ្ស់ អាបមរិក 
សបមា្់សិស្ស និងអ្កប្ក្វិជ្ាែីវៈ។

ក្នុងអំ�នុង្្ាំសិកសា(ពីជខកញ្ាដល់ 
ជខឧសភា) មានសិស្ស ជាង 300.000�ាក់ 
ប�ាក្នុង តំ្ន់បនះ។

កជនលៃងបផ្សងបទៀតមួយចំនួនប�ាក្នុង 
សហរដ្ឋអាបមរិកផតេល់ែរូនសិស្សជាមួយ នឹង 
ភាពចបមុះ គួរឱ្យរំបភើ្ននវ្្ធម៍ប្នពេី និង 
ប្វតតេិសាបសតេ និងបគរូែនជាតិអង់បគលៃស 
ក្នុង្រិ្ទននរប្ៀ្រស់ប�ាប�ាយថាមពល 
និងទាន់សម័យ។

.

Boston៖ មជែឈមណ្ឌលវបែបធម៍និង
សិកែសាអប់រំរបស់អង់គ្លែសថ្មី

ក្នុងទីបកុង Boston បលាកអ្កនឹងបានប�ើញ 
សារមន្ីរធំៗជាបបចើន និងការសជមតេងសិល្ៈ 
ប�ាខាងបបរា ឧទយានមានសភាពស្ង្់ស្ងាត់ 
និងការកមសានតេបពលរាបតី រស់របវើកមានវង់បភលៃង 
លំ�ា្់ពិភពបលាក និងបកុម ចង្ាក់ jazz 

impromptu ទីតាំងប្វតតេិសាបសតេ និង 
បកុមហ៊ុន មាន្បច្កវិទយាខពស់�ាំមុខ 
ជាបបចើន។ បលាកអ្កនឹងមានឱកាសចរូលរួម 
ក្នុង្ឋកថា ជខ្សភាពយនតេ ការប្គំុតននតេី 
ការបលង និងបពឹតតេិការេ៍កីឡាឧ្ត្ថម្ភប�ាយ 
្ណតេាមហាវិទយាល័យ និងសាកលវិទយាល័យ 
រ្ស់បកុង។ ជាចុងបបកាយបលាកអ្កនឹង 
មិនអាច ្ ំបភលៃចបាននរូវភាព្ុិនប្ស់ជផ្កចិតតេ
សាបសតេជាបបចើនរ្ស់ទីបកុង Boston។

�្មានការមន្ិលសង្ស័យបទថា បលាកអ្កនឹង 
រីក រាយជាមួយ្រិយាកាសបរៀនសរូបតជ្្បនះ 
ជដល្ញ្បូល�្ានរូវការប�ារពសបមា្់ 
អតីតកាល មួយស្បាយរីករាយសបមា្់ 
្ច្នុ្្ន្ភាព និងការសមលៃឹងបមើលប�ារក 
អ�ាគតកាល។

ដើមែបីស្វែងយល់បន្ថែម 
សូមចូលទៅកាន: WWW.NESE.EDU



លំនៅដ្ឋែន

សាលា NESE ទទួលស្ាល់ថា តបមរូវការខុសៗ�្ារ្ស់សិស្សក៏មាន
ការបបែើសបរើសលំប�ា�្ឋានបផ្សងៗ�្ាជដរ។ NESE ទទួល ស្ាល់ 
ផងជដរថា ប្សិនប្ើសិស្សម្ាក់មិនមានផាសុខភាពប�ាក្នុង 
លំប�ា�្ឋានរ្ស់�ាត់ �ាត់នឹងមិនអាចបផតេាតប�ាបលើការបរៀនសរូបត 
បានល្អបទ។ ជាលទ្ធផល បយើងបានយកចិតតេទុក�ាក់យ៉ាងខលៃាំងប�ាបលើ
ែបបមើសលំប�ា�្ឋានជដលសិស្សបតរូវបបែើសបរើស។ ដរូបច្ះ NESE 
ផតេល់ែរូន ផ្ះស្ាក់តាមជ្្អាបមរិក (ផ្ះទាំងអស់មាន្ន្្់ជតមួយ 
រួម្ញ្បូល ការផតេល់ែរូនអាហារបពលបពឹក និងអាហារបពលល្ងាច) 
អបនតេវាសិក�្ឋាន �ាច់ប�ាយជ�កសបមា្់អ្កប្ក្វិជ្ាែីវៈ និង សិស្ស 
(ផ្ះស្ាក់នីមួយៗមានែបបមើសជា្ន្្់ជតមួយ ឬ ្ន្្់ពីរ រួម ្ ញ្បូល 
ការផតេល់ែរូនអាហារបពលបពឹក និងអាហារបពលល្ងាច)។ ែបបមើស 
ទាំងអស់បនះ បតរូវបានបគរច�ាប�ើងបដើម្ី្ំបពញតាម្ទ�្ឋាន 

កបមិតខពស់ រ្ស់ NESE បដើម្ីផតេល់ែរូនសិស្សនរូវភាពសុខ បសួល និង
ភាពរីករាយបពលរស់ប�ា្្ងាយពីផ្ះរ្ស់ខលៃលួន។ បសបដៀង �្ាប�ានឹង 
ទីតាំងល្អ្ំផុត រ្ស់ NESE ជដរ លំប�ា�្ឋានNESEទាំងអស់មាន 
ទីតាំងងាយបសួល ប�ាក្នុងសងកាត់ភាគកណតេាល និងមានការទាក់ទាញ 
ែិតកជនលៃងដឹកែញ្បូនសាធារេៈ និងកជនលៃងទាក់ទាញសំខាន់ៗរ្ស់ 
ទីបកុង Boston។

សាលា NESE បធ្ើការបរៀ្ចំលំប�ា�្ឋាន មុនបពលសិស្សចាកបចញ 
ពីប្បទសកំបេើតរ្ស់ខលៃលួន។ បនះមានន័យថា ពួកបគអាច មកដល់ មុន 
បហើយបធ្ើដំបេើរ ប�ាកជនលៃងស្ាក់ប�ាជតមតេងពីបពលានយនតេបហាះ។ 
្�្ា្់មកប�ាន្្ងចុះបឈ្មាះ ពួកបគ នឹងស្ាល់ តំ្ន់ Boston 
បានល្អប្បសើរ និងបានឈ្់ សបមាក សបមា្់ន្្ងដំ្រូង រ្ស់ពួកបគ ប�ា 
NESE ។

បែភែទផែសែងគ្នែនែលំនៅដ្ឋែនសមែែប់
បែភែទសិសែសខុសៗគ្នែ

“ប�ាសាលា NESE ខ្នុំមានមិតតេភកតេិមិនបតឹមជតប�ាក្នុងចំបណាមសិស្ស្៉ុបណណាះបទ្៉ុជនតេជ្មទាំងក្នុងចំបណាម 

្ុគ្លិកល្អៗរ្ស់សាលាផងជដរ។ មនុស្សល្អៗទាំងបនះបធ្ើឲ្យខ្នុំមានអារម្មេ៍ស្ាគមន៍ និងបធ្ើឲ្យខ្នុំស្បាយចិតតេ

ជាបរៀងរាល់ន្្ង!” 
Alice Macedo | និស្សិត ប្បទសបប្សុីល

ដើមែបីស្វែងយល់បន្ថែម 
សូមចូលទៅកាន: WWW.NESE.EDU



ជីវិតនៅសាលា NESE

ប�ាសាលា NESE បយើងបលើកទឹកចិតតេឲ្យអ្កជស្ងរកកជនលៃង្្មីៗ ែួ្ មនុស្ស ្ ្មីៗ 
និងពយាយាមអ្ីៗជដល្្មី។ សកម្មភាពបបរាកម្មវិធីសិកសារ្ស់ NESE  រួមមា ន  
ការែួ្ែុំ�្ា បមើលភាពយនតេប្ចាំសបតេាហ៍ សកម្មភាពប�ាកលៃឹ្ (ដរូចជា 
“កលៃឹ្និយាយ�្ាប�ាយចំហ” បពញនិយម្ំផុតរ្ស់ NESE) កម្មវិធី នដ គរូ  
ភាសា រ្ស់ NESE និងការបធ្ើដំបេើរប�ាកាន់សារមន្ីររ្ស់ទីបកុង Boston  

បរាងកុនបល្ខាន និងបពឹតតេិការេ៍កីឡា បពមទាំងដំបេើរប�ាកាន់ តំ្ន់ 
ប្វតតេិសាបសតេល្ីលបាញ រ្ស់តំ្ន់បនះ សាកលវិទយាល័យ�ា�ា និង អង្ការ 
ក្នុងបសុកជាបបចើនបទៀត។ សាលា NESE ក៏បាន បរៀ្ ចំរ ការ បធ្ើ  ដំ បេើរ  
ចុងសបតេាហ៍ ញឹកញា្់ ប�ាកាន់ទីបកុងញបូវយ៉ក, ទឹកធលៃាក់ Niagara, និង 
កជនលៃងបពញនិយមបផ្សងបទៀតផងជដរ។

ចាប់ផ្តើមទទួលបទពិសោធន៍វបែបធម៍
អាមែរិក

“ការសិកសាភាសាអង់បគលៃសប�ា NESE គឺជាជផ្កមួយនន្ទពិបសាធន៍វិជ្ាែីវៈ ជផ្កសិកសាអ្់រំ និង្ទពិបសាធន៍ 

ផ្ាល់ខលៃលួន ល្អ្ំផុតជដលខ្នុំពុំធលៃា្់មាន” ។
Karem Ivette Lora Kesie | បមធាវី ប្បទសករូ�នុំ្៊ី

♦	កលៃឹ្សិស្ស & អ្កប្ក្វិជ្ាែីវៈ

♦	កម្មវិធីវាគ្មិនជាបភ្ៀវ

♦	កម្មវិធីនដគរូភាសា

♦	ការបធ្ើដំបេើរ�ាន្្ងចុងសបតេាហ៍ និងន្្ងធម្មតា រ្ស់ 
សាលា NESE

♦	សមាែិកកលៃឹ្សុខភាព

ដដើមែបីសស្វងយល់បែន្ថម 
សូមចូលែៅកាន់  WWW.NESE.EDU
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