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សាលាអនតរជាតិ ISSR តម្រមូវឲ្យេិេានុេិេសទាំងអេ់ញ ាំអាហារេម្រមន់ណាខដលានផាេុក្ភាពប ុសណាណ ោះ។ េូម

សលាក្-សលាក្ម្រេីផ្តល់ជូនអាហារេម្រមន់ណាខដលានផាេុក្ភាពដល់កូ្នៗ សពលមក្សាលាសរៀន។ 

អាំពីការជួបជុំាតាបិតា និងអាណាពាបាលេិេស 

ការជបួជញំាតាបិតាេិេសម្របម្រពឹត្តសៅសោយរលូន នាងែ្ញ ំេូមខលែងអំណរគញណចំស ោះការអស ច្ ើញចូលរមួពីេំណាក្់
សលាក្-សលាក្ម្រេីកាលពីទី៧ ខែក្ញ្ញា ក្នែងសៅ។ សយើងែ្ញ ំទងំអេ់គ្នន េបាយចិត្តខដលស ើញសលាក្-សលាក្ម្រេីាន
ចំណាបអ់ារមមណ៍សដើរពិនិត្យថ្នន ក្ស់រៀន ស ើយបានជបួជាមយួសលាក្ម្រគូ អនក្ម្រគូក្នញងឆ្ន េិំក្ាលមីសនោះ។ សោយខែក្សលាក្ម្រគូ 
អនក្ម្រគូក្ា៏នភាពរកី្រាយសម្រកាយបានទទលួជបួជាមយួាតាបិតា អាណាពាបាលេិេសស ើយទទលួបានគំនិត្
សោបល់លអៗេម្រាបស់ វ្ើការខក្លំអសលើក្មមវ ិ្ ីេិក្ាក្នញងសពលខាងមញែ។ ក្នញងឱកាេជបួជញំសនោះសាលាក្ទ៏ទលួបានគំនិត្
សោបល់ម្រពមទងំការសកាត្េរសេើរជាសម្រចើនពីេំណាក្ា់តាបិតាេិេសផង។ ក្មមវ ិ្ ីជួបជញំាតាបិតាគឺជាឱកាេលអមយួ
ខដលអាចឲ្យសលាក្ម្រគូអនក្ម្រគូ និងអាណាពាបាលទងំអេ់អាចពិភាក្ាសោបល់គ្នន កំ្ែញងសពលញញ ំអាហារ េម្រមន ់
ខដលបសងកើត្ភាពេនិទសាន លជាងសៅក្នញងថ្នន ក្ស់រៀន។ នាងែ្ញ ំេងឃមឹថ្ននឹងអាចជបួសលាក្-សលាក្ម្រេីក្នញងក្មមវ ិ្ ីរបេ់
សាលាអនតរជាតិ្ ISSR សទៀត្ក្នញងសពលឆ្ប់ៗ ។ 

អាំពីក្មមវិធីបណាណ ល័យេិក្ា ថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

សាលាអនតរជាតិ្ISSR នឹងសរៀបចំក្មមវ ិ្ ីបណាា ល័យេិក្ាម្របចឆំ្ន  ំ ខដលាន
ការបង្ហា ញេក្មមភាពសផសងៗក្នញងបណាា ល័យ ម្រពមទងំក្មមវ ិ្ ីអានសេៀវសៅ។ 
ម្របធានបទក្នញងឆ្ន េិំក្ាលមីសនោះគឺ “មូលស ត្ញខដលែ្ញ ំម្រេលាញ់បណាា ល័យក្នញង
សាលា”។ េក្មមភាពេិក្ាសផសងៗនឹងានការសរៀបចំពីម្របភពែែឹមសាររបេ់សេៀវសៅ ស ើយសាលានឹងានការ
សរៀបចំសេែៀក្ ក្ស់ៅតាមត្រួអងគក្នញងសាចស់រឿងសេៀវសៅមយួថ្លៃ។ ដូចសនោះេិេសអាចសម្រជើេសរ ើេត្រួអងគាន ក្ ់ ឬេក្មម 
ភាពមយួពីសេៀវសៅខដលពកួ្សគអានមក្ស វ្ើការសេែៀក្ ក្។់ េក្មមភាពបនាា បេិ់េសនឹងស វ្ើការម្របែងអានសដើមប ី រក្
អនក្ខដលានេមត្ថភាពសលើការអាន។ ក្នញងថ្លៃសនោះខដរ សលាក្-សលាក្ម្រេីអាចអស ជ្ ើញចូលរមួអានសេៀវសៅដល់េិេស
ក្នញងថ្នន ក្ ់ ស ើយសលាក្-សលាក្ម្រេីអាចសម្រជើេសរ ើេជាភាសាអងស់គែេ ឬជាភាសាខែមរក្ប៏ាន។ េម្រាបព់ត័្ា៌នលំអិត្ 
សាលានឹងសចញជាលិែិត្សដើមបផីតល់ដំណឹងជូនសលាក្-សលាក្ម្រេីក្នញងសពលដែ៏ែីខាងមញែ។ 

អាំពីការចាក្សចញាតុភាពរបេ់នាយក្បឋមេិក្ា 

ជូនចំស ោះសលាក្-សលាក្ម្រេីជាទីសគ្នរព ការឈបេ់ម្រាក្ាត្ញភាពរបេ់នាងែ្ញ ំក្ប៏ានែិត្ជិត្មក្ដល់ស ើយ។កូ្នម្រេីែ្ញ ំនឹងម្របេូម្រត្សៅចញងខែត្ញលា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
សនោះ ដូចសនោះថ្លៃឈបេ់ម្រាក្របេ់នាងែ្ញ ំគឺសៅថ្លៃទី០៥ ខែត្ញលា មញនថ្លៃបញណយភជញបិំណឌ ។ ក្ញំែញងខដលែ្ញ ំអវត្តាន កិ្ចចការជាសម្រចើនែ្ញ ំបានម្របគល់ជូនអនក្តំ្ណាង 
ខដលនាងែ្ញ ំានទំនញក្ចិត្តថ្នអាចដឹក្នាកិំ្ចចការបានលអ។ អនក្ម្រេី CHRIS ម្របធានម្រកុ្មេិេសថ្នន ក្តូ់្ច សលាក្  PHILIP ម្របធានម្រកុ្មេិេសថ្នន ក្តូ់្ចកំ្រតិ្២ និង
សលាក្ GLEN ម្របធានម្រកុ្មេិេសថ្នន ក្់្ ំ ពកួ្គ្នត្ទ់ងំបីនាក្គឺ់ានេមត្ថភាពសពញសលញក្នញងការដឹក្នាកិំ្ចចការជំនេួនាងែ្ញ ំបសណាត ោះអាេនន។ ពកួ្គ្នត្ប់ានជបួ
ជាមយួែ្ញ ំនឹងពិភាក្ាអំពីកិ្ចចការនានាអេ់រយោះសពល១ខែសៅ២ខែរចួរាល់ស ើយ។ ម្របេិនសបើសលាក្-សលាក្ម្រេីចងដឹ់ងឬានជាេំណួរសផសងេូមសាក្េួរពកួ្
គ្នត្ ់ម្រគបស់ពលសវលា។ េំខណក្ខាងខផនក្រដឋបាលក្អ៏ាចផតល់ពត័្ា៌នជូនសលាក្-សលាក្ម្រេីបានដូចគ្នន ។ ជាចញងសម្រកាយ នាងែ្ញ ំក្េូ៏មខលែងអំណរគញណដល់ាតា
បិតា និងអាណាពាបាលទងំអេ់ខដលបានផតល់ការខណនាលំអៗ អំពីការខលទេំញែភាព នឹងរក្ាែែួនកំ្ែញងសពលានថ្ផាស ោះ។ នាងែ្ញ ំនិងសាវ មពិីជាអរគញណនូវ
បំណងលអទងំសនោះ។ នាងែ្ញ ំក្ម៏និសភែចសទដល់នាយក្ នាយិកា ម្រពមទងំបញគគលិក្ ISSR ទងំអេ់ខដលបានជយួ គ្នមំ្រទក្នញងខែក្នែងសៅសនោះ។ សពលេម្រាល
រចួរាល់ និងកូ្នានេញែភាពលអស ើយ នាងែ្ញ ំនឹងម្រត្ែបម់ក្បសម្រមើការជា្មមតាវញិ។  



ទំពរ័ទ២ី សេចក្តីជូនដណឹំងពសីាលាបឋម 

 
Star of the Month 

 
ការសរៀបចំ Star of the Month ខែសម្រកាយគឺចប់សផតើមពីសា៉ោ ង ៨:០០ម្រពឹក្ 

                           - ថ្លៃអង្ហគ រទ៍ី០២ ខែ ត្ញលា ឆ្ន ២ំ០១៨៖  ថ្នន ក្ ់Nursery និងថ្នាក់ទី១ (ថ្នន ក្ ់R1A េខមតង) 
               - ថ្លៃពញ្ ទី០៣ ខែត្ញលា ឆ្ន ២ំ០១៨៖ ថ្នន ក្ទ់ី២ ដល់ថ្នន ក្ទ់ី៦ (ថ្នន ក្២់B េខមតង) 

ដំណឹងលអ! 
ថ្នន ក្ប់ខនថមសា៉ោ ង ឬក្មមវ ិ្ ីបខនថម
សា៉ោ ង (After School Clubs) 
នឹងបសងកើត្សែើងវញិសៅក្នញងខែ
មក្រា ឆ្ន ២ំ០១៩។ នាងែ្ញ ំនឹងផត
ល់ពត័្ា៌នបខនថមអំពីក្មមវ ិ្ ីសនោះ 

អាំពីកី្ឡាខែលទឹក្  

កិ្ចចការខដលេិេសម្រតូវបាំសពញសៅផ្ទោះ 

អាំពីម្រកុ្មម្របឹក្ាតាំណាងេិេស និងម្រកុ្មបរសិាា នសាអ ត (Green Team) ក្ន  ងសាលា 

ដំណឹងដ៏ក្រៀម្រំរបស់មន្ទីរកេទ្យគន្ឋបុប្ផា   
សាលាអនតរជាតិ្សេៀមរាប ISSR ានក្តីរនធត្ក់្នញងចិត្តោ៉ោ ងថ្ម្រក្ខលងនិងានការ 
សសាក្សាត យជាទីបំផញត្ខដលបានទទលួដំណឹងអំពីមរណភាពរបេ់ Dr. MED. 
BEAT RICHNER សៅថ្លៃទី៩ ខែក្ញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ជាបិតាសាថ និក្ថ្នមនាីសពទយ
គនធបញបាា   ក្នញងជនាម យញ ៧១ ឆ្ន  ំ សោយសរាគ្ន ្។ សាលាអនតរជាតិ្ISSR ខត្ង
ានទំនាក្ទំ់នងលអ ម្រពមទងំសកាត្េរសេើរនូវេក្មមភាពេបបញរេ្មរ៌បេ់
សលាក្ ។ សាលាខត្ងសរៀបចំក្មមវ ិ្ ីេបបញរេ្មស៌ផសងៗក្នញងការចលួរមួផតល់មូល
និ្ិដល់មនាីររបេ់សលាក្ផងខដរ។ សាលាបានចូលរមួេខមតងនូវេានទញក្ខដ៏
ខេនសម្រក្ៀមម្រក្មសៅឯមនាីរសពទយកាលពីថ្លៃពញ្ក្នែងសៅសនោះ។ ក្ញារទងំអេ់  
ម្រពមទងំាតាក្នញងម្របសទេក្មពញជានឹងសៅខត្ចងចគំញណម្រេ័យជាសម្រចើនខដល
សលាក្បានជយួ  ស ើយសលាក្គឺជាវរិៈបញរេក្នញងសបោះដូងរបេ់ម្របជាពលខែមរជា
សរៀងរ ូត្។ 

េិេសថ្នន ក្ទ់៤ីA ក្ំពញងេិក្ាអពំីទម្រមងខ់ាន ត្របេ់ 
3D កាលពេីបាត  ៍មញន។ 

ថ្នន ក្ ់R2A ក្ំពញងខត្េិក្ាសលែពសីលែ០ ដល់
សលែ២០! េូមេរសេើរខដលពួក្សគអាចស វ្ើ

បាន! 

សាលាអនតរជាតិ្ ISSR នឹងបសងកើត្ម្រកុ្មម្របឹក្ាតំ្ណាងេិេស និងម្រកុ្មបរសិាថ នសាអ ត្ ខដលសម្រជើេយក្ពីថ្នន ក្ទី់៣ ដល់េិេសថ្នន ក្ទី់៦។ េិេសនឹងម្រតូ្វបាន
សម្រជើេសរ ើេពីការសបាោះសឆ្ន ត្សដើមបបីានអនក្តំ្ណាងក្នញងម្រកុ្មនីមយួៗក្នញងេបាត  ៍សនោះ រចួនឹងស វ្ើការម្របកាេក្នញងកិ្ចចម្របជញំម្របចេំបាត  ៍សដើមបេីសម្រមចអនក្ខដលម្រតូ្វ
ជាបជ់ាម្រកុ្មតំ្ណាងទងំសនាោះសៅក្នញងសាលា។  

កិ្ចចការផាោះេិេសម្រតូ្វស វ្ើចំននួ៣ដងក្នញងមយួេបាត  ៍ ស ើយពកួ្សគម្រតូ្វបំសពញកិ្ចចការទងំសនោះ។ េិេសនឹងម្រតូ្វចំណាយសពលជាម្យមគឺ៖ 
 ថ្នន ក្ទី់១ និងថ្នន ក្ទី់២ ចំនួន ២០នាទី សៅ៣០នាទី 
 ថ្នន ក្ទី់៣ និងដល់ថ្នន ក្ទី់៦ ចំននួ ៣០នាទី សៅ៤០នាទី  
សបើតាមការម្រសាវម្រជាវបានបញ្ញជ ក្ថ់្នសក្មងៗខដលអាចទាែ បស់ វ្ើកិ្ចចការបានសទៀងទត្ ់ ចាេ់លាេ់ ានការកំ្ណត្ម់្រតឹ្មម្រតូ្វ នឹងស វ្ើឲ្យពកួ្សគអាចរក្ាពត័្ា៌ន
ខដលបានេិក្ាពីសាលាបានលអ។ ចំស ោះកិ្ចចការផាោះ (homework) ខដលពកួ្គ្នត្ព់ាោមស វ្ើសៅសពលយបគឺ់ មនិានផលប៉ោោះ ល់សទ ពិសេេេិេសខដល
ានវយ័ម្រតឹ្មកំ្រតិ្បឋមេិក្ាខបបសនោះ។ ម្របេិនសបើសលាក្-សលាក្ម្រេីស ើញថ្នកូ្នៗស វ្ើកិ្ចចការផាោះចំណាយសពលសវលាយូរសពក្ ឬានផលវបិាក្ក្នញងការផាង់
អារមមណ៍ េូមស វ្ើការទំនាក្ទំ់នង ឬផតល់ពត័្ា៌នជូនម្រគូបនាញក្ថ្នន ក្ស់ដើមបឲី្យពកួ្គ្នត្ជ់យួ េម្រមួលសាថ នភាពតានតឹ្ងទងំសនោះ។ 

ខាងសម្រកាមសនោះគឺជា សគ ទំពរ័ឯក្សារ និោយអំពីការជយួ កូ្នៗក្នញងការបំសពញកិ្ចចការផាោះបានលអ៖ 
https://www.theschoolrun.com/10-top-tips-helping-your-child-homework  

អាងខ លទឹក្ដ៏្ ំរបេ់សាលានឹងរចួរាល់ទនស់ពលសវលា
េម្រាបកី់្ឡាខ លទឹក្។ ម្រគូបងវឹក្ សលាក្ Didy បានសម្រត្ៀមរចួ 
រាល់ជាសម្រេចសដើមបបីសម្រងៀនេិេស ស ើយកី្ឡាសនោះនឹងចបស់ផតើម 
សៅថ្លៃចនា ទី១៥ ខែត្ញលា ឆ្ន ២ំ០១៨។ សលាក្ម្រគូអនក្ម្រគូបនាញក្ 
ថ្នន ក្នឹ់ងសផ្ើរលិែិត្ពត័្លំ៍អិត្ មក្កានស់លាក្-សលាក្ម្រេីសៅក្មមវ ិ្ ី 
ខ លទឹក្មញនថ្លៃបញណយភជញបិំណឌ ។  

 
សត្ើសលាក្-សលាក្ម្រេីចងជ់ួយ កូ្នៗអានសៅផាោះម្របក្បសោយ

ភាពរលូនខដរឬសទ? 
ជួបជាមួយអនក្ម្ររូ Chris ខដលនឹងសធវើបទបង្ហា ញជូន 

សម្រកាមម្របធានបទ “ អានផាទ ល់ ជាមួយកូ្នៗ” 

កាលបរសិចេទ៖ ថ្លៃពញ្ ទី០៣ ខែត្ញលា ឆ្ន ២ំ០១៨, បនាា បព់ីក្មមវ ិ្ ី 
Star of The Month រចួរាល់ (សវលាសា៉ោ ង៨:៣០នាទីម្រពឹក្)។ 
ទីតាងំ៖ សៅបនាបក់្ញំពយូទរ័អាគ្នរ A ជានទ់ី២ ជាបន់ឹងបណាា ល័យ 

 


