
    សេចក្តីជូនដំណឹងពីសាលាបឋមេិក្ា 

ក្មមវិធីបណ្ណា ល័យ និងការបរចិ្ចា គសេៀវសៅ 

អំពីការហែក្បួនក្ន ុងក្មមវិធីបុណយ Halloween  

កម្មវធីិបុណ្យ Halloween ដែលបានប្បប្រឹត្តទៅកាលរីថ្ងៃទី៣១ ដែតុ្លា កនលងទៅ គឺែំទណ្ើ រការទោយរលូន។ សិសានុសិសសទទលួបានបទរិទោធន ៍ជា
ទប្រើនរីកនុងរីកម្មវធីិ ទលើការតុ្បដត្ងដបលកៗរីគ្នន ។ នាងែំុ្សូម្អបអរែល់អនកដែលឈ្នះទលើការតុ្បដត្ងលអជាងទគរីកម្មវធីិផងដែរ។ អនកឈ្នះរីថ្នន កតូ់្រគឺសិសស
ទ ម្ ះ Justin រំទ ះថ្នន កប់នាា បគឺ់ Sebastian រីថ្នន កទី់១។ សិសសទ ម្ ះ Haul រីថ្នន កទី់៥។  

ទសរកតីជូនែណឹំ្ងរោីលាបឋម្
សប្ាបដ់ែវរិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

វុល:៣ 

ទបាះផាយទលើកទ៤ី 

ទយើងែំុ្សូម្ដងលងអំណ្រគុណ្ែល់ទលាក-ទលាកប្សី ាតាបិតាទងំអស់ដែលបានប្បគល់ទសៀវទៅជូនោលា កនុងការបរចិ្ចា គទៅអងគការកនុងទែត្តទសៀម្រា
ប។ ទសៀវទៅដែលទទលួបានរីសំណាកទ់លាក-ទលាកប្សី គឺបានបញ្ាូ នទៅអងគការសាគម្ Cambodia Child Hope កាលរីសបាត ហ៍មុ្ន ដែលែឹកនា ំ
ទោយអនកប្គូ Evelien អម្ជាម្យួប្កុម្តំ្ណាងសិសសថ្នោលាអនតរជាតិ្ ISSR ទហើយប្កុម្ការងារថ្នអងគការ CCH រកីរាយរំទ ះទសៀវទៅទងំអស់ទនះ 
រិទសសកនុងការទប្បើប្បាស់កនុងទរលខាងមុ្ែ។ 

ខាងទប្កាម្គឺជាកាលវភិាគសប្ាក សប្ាបដ់ែវរិឆិកា ២០១៨ 
- ថ្ងៃសុប្ក ទី៩ ដែវរិឆិកា ោលាសប្ាករលឹំកថ្ងៃបុណ្យឯករាជយជាតិ្ដែមរ។ 

- ថ្ងៃសុប្ក ទី១៦ ដែវរិឆិកា ោលាសប្ាក ទែើម្បទីលាកប្គូ អនកប្គូ ដកវញិ្ញា ោប្បឡង។ 
- ថ្ងៃទី២២ និងថ្ងៃទី២៣ ោលាសប្ាក ថ្ងៃរិធីបុណ្យអំុទូក អកអំបុក សំរះប្រះដែ និងបដណ្ែ ត្ប្បទីប។  

ោលានឹងរូលទរៀនវញិថ្ងៃទី២៦ ដែវរិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
នាងខំុ្េងឃឹមថាសលាក្-សលាក្ស្េីនិងទទួលបានការឈប់េស្ាក្ដ៏រកី្រាយ! 



ទៅោលាបឋម្សិកាងមីគឺានទីធ្លល ទូលំទូលាយអារឲ្យសិសសទងំអស់រត្ទ់លងបានទោយសុវត្ថិភារ។ កដនលង
ជាទប្រើនគឺានែំបូលទែើម្បកីារ ររនលឺប្រះអាទិត្យែូរជាកដនលងញុំអាហារសប្ម្ន ់កដនលងអាហារថ្ងៃប្ត្ងជ់ាទែើម្។  
ទទះជាយ៉ា ងទនះកតី នាងែំុ្ទ ើញថ្នសិសសរត្ទ់លងទៅតាម្ទីតាងំែុសៗគ្នន  ដែលជនួកាលទៅទប្កាម្កទតត ប្រះ 
អាទិត្យ ែូរទនះោលាអនុញ្ញា ត្សិសសទងំអស់អារយកម្កួម្កោលាបាន ដត្ប្តូ្វានការសរទសរបិទទ ម្ ះ 
ឲ្យបានប្តឹ្ម្ប្តូ្វ ទជៀសវាងការប្រឡំគ្នន ។ សិសសអារទប្បើប្បាស់ម្កួរបស់រកួទគរាល់ទរល ដែលរកួទគទលង
ទរញរីតំ្បនគ់្នម នែំបូល។  
រំទ ះសាា រះដែលសិសសបានយកម្កោលា សិសសប្តូ្វានការរកាទុកោក ់ ឲ្យបានប្តឹ្ម្ប្តូ្វ ទែើម្បទីរៀន
ទទលួ ែុសប្តូ្វនូវរបស់របរ របស់ែលួន។ រិទសសរាល់ទរលដែលប្តូ្វប្ត្ឡបទ់ៅទគហោា នវញិ។ 

អំពីអនក្ស្គូថាន ក់្ទី១ A ថ្មី  គឺអនក្ស្គូ  Bronwyn   

ោលាអនតរជាតិ្ ISSR សូម្ោា គម្នក៍ាររូលរមួ្បទប្ងៀនរីអនកប្គូ Bronwyn ថ្នន កទី់១A ។ អនកប្គូម្ករីប្បទទស  
New Zealand ទហើយានបទរិទោធនប៍ទប្ងៀន ២៤ ឆ្ន កំនុងអាជិបរបស់គ្នត្ម់្កទហើយ។ អនកប្គូគឺោន កទ់ៅកនុង
ទែត្តទសៀម្រាបជាម្យួនិងឧត្តម្ោា ម្ ី របស់អនកប្គូ រំដណ្កកូនៗរបស់អនកប្គូទងំ៦នាកគឺ់រស់ទៅកនុងប្បទទស 
New Zealand ។ សូម្ោា គម្នក៍ាររូលរមួ្របស់អនកប្គូម្កកានោ់លាទយើងែំុ្។ 

អំពីមួក្ពាក់្សៅសាលា 

ទំររ័ទ២ី ទសរកតីជូនែណឹំ្ងរោីលាបឋម្សប្ាបដ់ែវរិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 
Star of the Month 

 
ការទរៀបរំ Star of the Month ដែទប្កាយគឺច្ចប់ទផតើម្រីទា៉ា ង ៨:០០ប្រឹកទៅកដនលងញំុបាយ។ 

                           - ថ្ងៃអងាគ រទី០៦ ដែ វរិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៨៖  ថ្នន ក ់Nursery និងថ្នាក់ទី១ (ថ្នន ក ់R1B សដម្តង) 
               - ថ្ងៃរុធ ទ០ី៧ ដែវរិឆកា ឆ្ន ២ំ០១៨៖ ថ្នន កទ់ី២ ែល់ថ្នន កទ់ី៦ (ថ្នន ក៤់ សដម្តង) 

ជំនបួជាម្យួទលាក-ទលាកប្សីដែលជាាតាបិតាសិសស នឹងទធាើទឡើងកនុងថ្ងៃទី៣ ែល់ថ្ងៃទី៦ ដែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
ការជបួជាម្យួទលាកប្គូ អនកប្គូ គឺជាឱកាសលអម្យួដែលទលាក-ទលាកប្សីអារោកសួរអំរីកិរាការទរៀនសូប្ត្ 
បដនថម្របស់កូនៗ និងបានទ ើញអំរីសកម្មភារែលះៗកនុងថ្នន កទ់រៀនដែលកូនៗបានទរៀនសូប្ត្អស់រីរប្តី្ាស
កនលងទៅ។ ទលាកប្គូ អនកប្គូ កអ៏ារទសនើសំុបដនថម្រាល់ជំនយួនានា ដែលទលាក-ទលាកប្សីអារជយួ បដនថម្ទៅផាះ
ទែើម្បកូីនៗអារទទលួបានការអបរ់មំ្យួែល៏អ។  ទលាក-ទលាកប្សីអារោកសួរបដនថម្អំរីទលធផលលំោបរិ់នាុ  
របស់កូនៗកនុងប្តី្ាសកនលងទៅផងដែរ។ សូម្ទលាក-ទលាកប្សីទធាើការណាត្ជ់បួ ឬសួរនារំត័្ា៌នលម្អតិ្ទៅ
ការយិល័យរែាបាលអំរីជំនបួាតាបិតាកនុងដែខាងមុ្នទនះ។ បញ្ញា ក៖់ សបាត ហ៍ជបួជាម្យួាតាបិតាគឺជាទរល
ទវលាដែលានការម្ាញឹកជាខាល ងំទោយោរានាតាបិតាជាទប្រើនទធាើការណាត្ជ់បួ ែូរទនះសូម្ទលាក-
ទលាកប្សីអទញ្ា ើញម្កជបួឲ្យបានទទៀងទត្ទ់រលទវលា ទហើយបញ្ាបឲ់្យបានទនទ់រល ទែើម្បាីតាបិតាែថ្ទទទៀត្
បានរូលជបួនិងទគផងដែរ។  

របាយការណ៍ និងការជួបជុំាតាបិតា ឬអនក្អាណ្ណពាបាលេិេស 

កម្មវធិទីម្ើលដងទកមងទរលរទសៀល
សប្ាបថ់្នន ក ់Reception1 និង
ថ្នន ក ់Nursery បានច្ចបែ់ំទណ្ើ រ
ការទហើយ។ ប្បសិនទបើទលាកអនក
ានរ ំណាបអ់ារម្មណ៍្សូម្

អទញ្ា ើញម្កោកសួររត័្ា៌នទៅ
ការយិល័យរែាបាលោលា។ 

សាអនតរជាតិ ISSR តស្មូវឲ្យេិេានុេិេសទំងអេ់ញំុអាហារេស្មន់ណ្ណហដលាន

ផាេុក្ភាពប ុសណ្ណា ោះ។ េូមសលាក្-សលាក្ស្េីផ្តល់ជូនអាហារេស្មន់ណ្ណហដលាន

ផាេុក្ភាពដល់កូ្នៗ សពលមក្សាលាសរៀន។ 

អំពីការស្បឡង និងហក្វិញ្ញា សា 
ការប្បឡងកនុងប្តី្ាសទនះគឺរីថ្ងៃទី 
១២ ែល់ថ្ងៃទី១៥ ដែវរិឆិកា។ ថ្ងៃទី
១៦គឺជាថ្ងៃដកវញិ្ញា ោប្បឡង។ ស
បាត ហ៍ប្បឡងគឺរិត្ជាសំខានស់ប្ាប់
សិសសប្គប់ៗ គ្នន  រិទសសទែើម្បី
បងាា ញរីសម្ត្ថភារដែលកូនៗបាន
សិកាកនលងម្ក។ ទែើម្បជីយួ កូនៗ
កនុងការប្បឡងប្បកបទោយភារ
រលូន សូម្ទលាក-ទលាកប្សី៖ 
 ឲ្យកូនៗរូលទគងឲ្យបានរី
ទលឿន។ 

  ឲ្យកូនៗទគងឲ្យបានប្គបប់្គ្នន ់
  និងជូនកូនៗម្កោលាឲ្យ
បានទនទ់រលទវលា។  

 


