
    ព័ត៌មានពីសាលាបឋមសិក្សាសម្រមាប់ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

សេចក្តីជូនដំណឹងពីសាលា
បឋមេិក្ាេម្រាបខ់ែេីហា  

ឆ្ន ២ំ០១៨ 
វុល៖៣ 
ស ោះផ្សាយសលើក្ទី១ 

សាអនតរជាតិ ISSR តម្រមវូឲ្យេិេានុេិេសទងំអេ់ញុអំាហារេម្រមនណ់ាខដលានផាេុក្ភាពប ុសណាណ ោះ។ េូមសលាក្-សលាក្ម្រេីផ្សតល់ជូន
អាហារេម្រមនណ់ាខដលានផាេុក្ភាពដល់កូ្នៗ សពលមក្សាលាសរៀន។ 

សូមគោរព និងសាា គមន៍ការមក្សកាន់សាលាអនតរជាតិគ ើងែ្ញាំ  

សាា គមនេ៍ម្រាបឆ់្ន េិំក្ាថ្មីសៅសាលាអនតរជាតិ ISSR ជាមយួអាគារេិក្ាថ្មីដធំ៏។ គិតម្រតឹមមយួរយៈែលីប ុសណាណ ោះខដលសលាក្-
សលាក្ម្រេីក្ដូ៏ចជាសលាក្ម្រគូអនក្ម្រគូ  នសាា ល់ថ្នន ក្ស់រៀន ម្រពមទងំតំបនម់យួចំននួក្នុងបរសិវណសាលា ចំស ោះសលាក្ម្រគូ អនក្ម្រគួក្៏
 នសរៀបចំថ្នន ក្ស់រៀន នរចួរាល់ជាសម្រេច។ សទោះជាយ ងណា ការសាងេងគឺ់សៅខតបនតជាបសណតើ រៗ ដូចជាដំបូលអាងខែល
ទឹក្គឺសៅបនត សែើយអាចនឹងរចួរាល់ក្នុងខែក្ញ្ញា សនោះ។ ដូសចនោះសែើយេិេសទងំអេ់គឺម្រតូវបនតរសា ងអបរ់កំាយរបេ់ពកួ្សគជាបនតរ
សទៀត។ សលាក្-សលាក្ម្រេីម្របខែលជាទទលួ នពត័ា៌នអំពីក្មមវធីិេិក្ា កាលវភិាគេិក្ា និងពត័ា៌នអំពីសលាក្ម្រគូ អនក្ម្រគូ
បនទុក្ថ្នន ក្ ់រចួរាល់សែើយ។ ក្នុងស ោះ នសរៀបរាបអំ់ពីពត័ា៌នច ំចេ់ម្រាបក់ារេិក្ារបេ់កូ្នៗសលាក្-សលាក្ម្រេី។ ម្របេិនសបើ
សលាក្-សលាក្ម្រេីពំុទនទ់ទលួ នពត័ា៌នទងំសនោះេូមសធាើការសាក្េួរខផ្សនក្រដឋ លសដើមបទីទលួយក្ឯក្សារ។  ងែំុ្ក្េូ៏ម
សាា គមនដ៍ល់សលាក្ម្រគូអនក្ម្រគូថ្មី បុគាលិក្ទងំអេ់ក្នុងកិ្ចចេែការលអទងំអេ់គាន  សែើយក្េ៏ងឈមឹថ្នម្រគប់ៗ គាន  នឹងានភាព
រកី្រាយ សាន មញញឹមក្នុងសាលា ក្ដូ៏ចជាបនតផ្សតល់ពត័ា៌ន េែការលអជាមយួសលាក្-សលាក្ម្រេីសលើកិ្ចចការអបរ់ជំាបនតប ទ ប។់  

ការជូនកូ្សនៗមក្សសាលាគរៀន 

សាលាានទីតងំទទលួកូ្នៗសលាក្-សលាក្ម្រេីធំទូលាយជាងមុន សដើមបឲី្យពកួ្សគអាចចុោះសដើរចូលសាលាសោយេុវតថិភាព។ េូមសលាក្-សលាក្ម្រេីសមតត ោក្កូ់្
នៗចុោះ សោយសបើក្រថ្យនតសៅខផ្សនក្ខាងចុងឲ្យ នឆ្ា យសដើមបាីតបិតខដលសបើក្ពីសម្រកាយអាចោក្កូ់្នៗចុោះជាបនតប ទ ប ់ សដើមបងីាយម្រេួលចរាចរសែើយកូ្នៗ
អាចសដើរចូលសាលា នសលឿន។ កាលណារថ្យនតសលាក្-សលាក្ម្រេីានការឈប ់ឬចតខដលមនិានជាទីតងំចុោះនឹងបងកឲ្យានការយឺតយ វដល់អនក្សបើក្បរ
ពីសម្រកាយ ដូចសនោះេូមសមតត បនតសបើក្រថ្យនតសៅមុែជាបសណតើ រៗ។ ម្រកុ្មអនក្ម្រគូជំនយួការម្រគូបសម្រងៀន ម្រពមទងំេនតិេុែ នឹងមនិសបើក្ទា ឡានសទលុោះម្រតខតរថ្យនត
 នសបើក្មក្ខាងមុែឲ្យ  នឆ្ា យគរួេមេិន។ ការចូលរមួេែការពីេំណាក្ស់លាក្-សលាក្ម្រេី នឹងជយួ ឲ្យចរនតននការចុោះចត នសលឿនជាងមុន។ េម្រាប់
ម ូតូ ក្ង ់សលាក្-សលាក្ម្រេីអាចចតសៅខផ្សនក្ខាងសាត ំសពលចូលមក្សាលា ឬអាចបនតមក្ចតសៅខផ្សនក្ខាងសវាង ទល់មុែទីតងំទទលួេិេស។ 

អាំពីក្សមមវិធី Class Dojo  

ក្មមវធីិ Class Dojo សាលានឹងបនតសម្របើសដើមបសីធាើការទំ ក្ទំ់នងមក្កានា់តបិតឬអាណាពា លេិេសបនតសៅសទៀត។ កាល
ពីឆ្ន មុំន សាលាទទលួ នការគាមំ្រទវជិជានពីេំណាក្ស់លាក្-សលាក្ម្រេីសោយសារពកួ្គាតទ់ទលួ នរូបភាព េក្មមភាពថ្មីៗ
ក្នុងថ្នន ក្ស់រៀនរបេ់េិេស ម្រពមទងំអាចេរសេរសារតមោនការេិក្ារបេ់កូ្នៗសៅក្នុងក្មមវធីិ Class Dojo សនោះផ្សងខដរ។ ក្មម
វធីិ Class Dojo គឺជាមសធា យដល៏អក្នុងការទំ ក្ទំ់នងរវាងអាណាពា ល និងពត៍ា៌នពីសាលា។ ម្របេិនសបើសលាក្-សលាក្
ម្រេី នបសងកើតមតងសែើយកាលពីឆ្ន មុំន គឺពំុច ំចប់សងកើតមតងសទៀតសទ។ កាលណាេិេសខដលបញ្ចូ លក្នុងថ្នន ក្ថ់្មី អាេ័យោឋ នអីុ
ខម លរបេ់សលាក្-សលាក្ម្រេីពីមុន នឹងបញ្ចូ នសារភាជ បម់ក្ថ្នន ក្ស់រៀនថ្មីស ោះ។ ម្របេិនសបើសលាក្-សលាក្ម្រេីពំុ នចុោះស ម្ ោះសៅ
ស ើយ សលាក្ម្រគូអនក្ម្រគូ នឹងសផ្្សើលិែិតមយួចាបស់ដើមបផី្សតល់ពត័ា៌នជូនក្នុងការចុោះស ម្ ោះបសងកើតក្មមវធីិសនោះ។   

អាំពីអាហារថ្ងៃម្រតង់ 

ទីធ្លល េម្រាបញុ់ំអាហារនថ្ាម្រតងធំ់ទូលាយ ានែយល់អាកាេសចញចូល ខដលេិេសទងំអេ់រកី្រាយក្នុងសា ងពិសាអាហារនថ្ាម្រតងរ់បេ់ពកួ្សគ។  ងែំុ្ក្េូ៏ម
ខថ្លងអំណរគុណដល់សលាក្-សលាក្ម្រេីខដលជាាតបិត និងអាណាពា លេិេសថ្នន ក្ ់ Reception 2 ខដល នចូលរមួជយួ េម្រមួលដល់កូ្នៗក្នុងសា ង
អាហារនថ្ាម្រតងស់នោះ។ សាលានឹងបនតអនុញ្ញា តសលាក្-សលាក្ម្រេីម្រតឹមនថ្ាទី៣១ ខែេីហាសនោះប ុសណាណ ោះ។ ចបពី់នថ្ាទី៣ ខែក្ញ្ញា  សាលានឹងទទលួែុេម្រតូវក្នុងការ
េម្រមបេម្រមួលេិេសញុំអាហារនថ្ាម្រតងស់ោយែលួនឯង ដូសចន ោះសលាក្-សលាក្ម្រេីពំុ នអនុញ្ញា តឲ្យចូលក្នុងក្ខនលងញុំ យសទៀតស ើយ។  ងែំុ្េូមខថ្លងអំណរ 
គុណដល់សលាក្-សលាក្ម្រេីខដល នជយួ េម្រមបេម្រមួលដល់កូ្នៗញុំអាហារនថ្ាម្រតងក់្នុងរយៈសពលក្នលងមក្សនោះ។ 



ទំពរ័ទ២ី សេចក្តជូីនដណឹំងពសីាលាបឋមេិក្ា 

ក្សមមវិធី Star of the Month 

េូមសលាក្-សលាក្ម្រេីអសញ្ច ើញ ចូលរមួសៅសពលម្រពឹក្សវលាសា ង៨:00  ទី៖ 
              - នថ្ាអងាា រ ៍ទី០៤ ខែក្ញ្ញា  ថ្នន ក្ ់ Nursery ដល់ថ្នន ក្ ់ទី1 (ថ្នន ក្ ់Reception2B  សធាើការេខមតង) 

             - នថ្ាពុធ ទី០៥ ខែក្ញ្ញា  ថ្នន ក្ទី់២ ដល់ថ្នន ក្ទី់៦ (ថ្នន ក្ទី់ 6A សធាើការេខមតង ) 
េិេសទងំអេ់កំ្ពុងខតអនុវតតនក៍ារេខមតងរបេ់ពកួ្សគម្របក្បសោយក្តីរកី្រាយសដើមបេីខមតងជូនសលាក្-សលាក្ម្រេីក្មានត។ 

 

ក្មមវធិសីមើលខថ្សក្មងសពលរសេៀល
េម្រាបថ់្នន ក្ ់Reception1 និង
ថ្នន ក្ ់Nursery  នចបដ់ំសណើ រ
ការសែើយ។ ម្របេិនសបើសលាក្អនក្
ានច ំណាបអ់ារមមណ៍េូម

អសញ្ជ ើញមក្សាក្េួរពត័ា៌នសៅ
ការយិល័យរដឋ លសាលា។ 

អាំពីការណាត់ជួបមាតាបិតា ឬអាណាពាបាលសិសស អាំពីការចូលគរៀនបខនែមគមា៉ោ ង (After-School Clubs) 

អាំពីការ ឺតយ៉ោ វមក្សសាលាគរៀន 

ការណាតជ់បួាតបិត ឬអាណាពា លេិេសនឹងម្របម្រពឹតតសៅសៅនថ្ា
េុម្រក្ ទី៧ ខែក្ញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ សវលាសា ង ៥:០០លាា ច។ េូមសលាក្-
សលាក្ម្រេីសមតត អសញ្ច ើញចូលរមួឲ្យ នម្រគប់ៗ គាន  ពីសម្រ ោះការជបួជំុសនោះគឺ
ានសារៈេំខានណ់ាេ់ សដើមប ីនជបួផាទ ល់ជាមយួសលាក្ម្រគូ អនក្ម្រគូបនទុក្
ថ្នន ក្ ់ក្ដូ៏ចជា នស ើញថ្នន ក្ស់រៀនរបេ់កូ្នៗសលាក្-សលាក្ម្រេី។ ប ទ បពី់
ការអសញ្ច ើញជបួជាមយួសលាក្ម្រគូ អនក្ម្រគូ និងពិនិតយថ្នន ក្ស់រៀនរចួរាល់សែើយ 
សលាក្-សលាក្ម្រេីអាចអសញ្ច ើញពិសារអាហារេម្រមន ់និងសេេជជៈ ខដល
សាលាផ្សតល់ជូន។ ដូច នជម្រាបជូនសលាក្-សលាក្ម្រេីខាងសលើ េូម
សលាក្-សលាក្ម្រេីអសញ្ច ើញចូលរមួសៅសាលាអនតរជាតិ ISSR បឋមេិក្ា 
ទងំអេ់គាន  សដើមបជីាឱកាេលអក្នុងការជបួជាមយួជំុសលាក្ម្រគូ អនក្ម្រគូ របេ់ 
កូ្នៗ សរៀងៗែលួន។   

ពត័ា៌នអំពីការេិក្ាបខនថមសា ងេម្រាបេិ់េសថ្នន ក្ទី់១ ដល់េិេសថ្នន ក្ ់
ទី៦នឹងម្រតូវ នេរសេរពត័ា៌នបខនថមរចួសផ្្សើរជូនសលាក្-សលាក្ម្រេី
េម្រាបវ់គាេិក្ាឆ្ន សំនោះ។ ការេិក្ាបខនថមសា ងគឺានការកំ្ណតចំ់ននួ
េិេស ពិសេេេិេានុេិេសជាសម្រចើនានចំណាបអ់ារមមណ៍ក្នុងការ
េិក្ាបខនថមសា ង (Club) ដូចសនោះ េូមសលាក្-សលាក្ម្រេីសធាើការចុោះ
ស ម្ ោះកូ្នៗឲ្យ នឆ្បស់ដើមបសីជៀេវាងការអាក្ខ់ានមនិ នចូលសរៀន។ 
េូមសលាក្-សលាក្ម្រេីម្រជាបថ្នេិេសខដលចុោះស ម្ ោះមុន នឹងទទលួ ន
ក្ខនលងេិក្ាមុន។ ថ្នន ក្ប់ខនថមសា ងនឹងចបស់ផ្សតើមពីនថ្ាចនទ ទី៣ ខែក្ញ្ញា ។ 

ចបពី់នថ្ាចនទ ទី៣ ខែក្ញ្ញា សាលានឹងសរៀបចំសេៀវសៅកំ្ណតម់្រត ការមក្សាលាយឺតយ វ (សម្រកាយសា ង៨:០០ម្រពឹក្)។ សេៀវសៅកំ្ណតម់្រតនឹងដំក្ល់ទុក្
ក្ខនលងទទលួេិេសសៅម្រចក្ទា ខាងមុែសដើមបឲី្យសលាក្-សលាក្ម្រេីអាចេរសេរអំពីមូលសែតុខដលកូ្នៗមក្សាលាមនិ នទនស់ពលសវលា។ ការមក្សរៀនយឺត 
នឹងបងកការរខំានដល់េិេសខដលកំ្ពុងេិក្ា នឹងសមសរៀនខដលសលាក្ម្រគូ-អនក្ម្រគូកំ្ពុងបសម្រងៀន ពិសេេវាជាសគាលការក្នុងថ្នន ក្ស់រៀនខដលមនិចងឲ់្យានការយឺត
យ វក្នុងការេិក្ា។ ដូច នសរៀបរា បអំ់ពីការមក្យឺត េូមសលាក្-សលាក្ម្រេីសមតត ជយួ េែការសដើមបបីងកភាពងាយម្រេួលដល់ថ្នន ក្ស់រៀនរបេ់កូ្នៗសលាក្- 
សលាក្ម្រេី ដូសចន ោះេូម កូំ្នៗមក្សាលាឲ្យ នទនស់ពលសវលា ឬឲ្យ នមុនក្ណតឹ ងសាលាសរាទិ៍។  

អាំពីការនាំ ក្សថ្ន ាំគពទ្យឲ្យកូ្សនៗញញ ាំ 

អំពីការផ្សតល់ថ្នន សំពទយដល់កូ្នៗសលាក្-សលាក្ម្រេី។ សយើងែំុ្ដឹងថ្នសពលែលោះកូ្នៗសលាក្-សលាក្ម្រេីម្រតូវការថ្នន សំពទយ ប ុខនតពកួ្គាតក់្អ៏ាចសៅបនតរការេិក្ាផ្សងខដរ។ 
ចំស ោះការផ្សតល់ថ្នន សំពទយដល់កូ្នៗសលាក្-សលាក្ម្រេី េូមអសញ្ច ើញយក្មក្សផ្្សើទុក្តមរយៈការយិល័យរដឋ លសាលា។ ខាងខផ្សនក្រដឋ លនឹងសធាើការទំ ក្ទំ់នង
សលាក្ម្រគូអនក្ម្រគូសដើមបផី្សតល់ពត័ា៌នបនត។ ដូច សនោះេូមាតបិតឬអាណាពា លទងំអេ់ម្រ បអំ់ពីសា ង ឬសពលសវលាខដលកូ្នៗម្រតូវទទលួទនថ្នន សំពទយផ្សង។ 
ចំណាំ៖ ការផ្សតល់ថ្នន សំពទយដល់កូ្នៗសលាក្- សលាក្ម្រេីគឺម្រតូវានការអនុញ្ញា តិពីេំណាក្ស់លាក្-សលាក្ម្រេីជាមុនេិន។ ការផ្សតល់ថ្នន េំងកូវ ឬទទលួថ្នន  ំេងកូវពី
េំណាក្ស់លាក្-សលាក្ម្រេីគឺខតងានការក្តម់្រតម្រតឹមម្រតូវក្នុងបញ្ជ ីកំ្ណតម់្រតសៅខផ្សនក្រដឋ ល សដើមបជីាឯក្សារដំក្ល់ទុក្។ 

េិេសស ម្ ោះជីងជីង និងេិេសស ម្ ោះ  
មញិ កំ្ពុងខតអានសេៀវសៅក្នុងថ្នន ក្ ់
ខដលជាក្មមវធីិសាលាស ម្ ោះ “ក្មមវធីិ

ម្រជុងមយួននការអាន”។  

េិេសថ្នន ក្ទ់១ីB ក្ំពុងខតសធាើការក្នុងថ្នន ក្ជ់ាគូរ 
សដើមបសីរៀបតមសមសរៀន “ម្របាញ់ េតាខាល  មុ ”ំ។  

ដបទឹ្ក្ស 

េិេសទងំអេ់ច ំចម់្រតូវានដបទឹក្ផាទ ល់ែលួនមយួខដលាន
គុណភាពលអេម្រាបយ់ក្មក្សាលា។ ដបទកឹ្ម្របសេទខក្វគឺមនិម្រតូវ
 នអនុញ្ញា តិឲ្យយក្មក្សាលាសទ។ េូមសលាក្-សលាក្ម្រេីពនិិតយ
និងជយួ ផ្សតល់ដបទកឹ្ខដលានេុវតថភិាពដល់កូ្នៗសពលមក្សាលា 

សយើងែំុ្ទនទឹងរងចកំារចូលរមួ និងសាា គមនស៍លាក្-សលាក្ម្រេីសៅនថ្ាទី៧ 
ខែក្ញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ខាងមុែ។ បញ្ញជ ក្៖់ ការជបួម្របជុសំនោះ េម្រាបខ់ត
ាតបិត ឬអាណាពា លខតប ុសណាណ ោះ។ 


