
ព័ត៌មានពីសាលាបឋមសកិ្សាសម្រមាប់ខែក្សមុភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ក្សមមវិធី School Fair នៅថ្ងៃនៅរ ៍ទី០២ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៩   

សាលាអន្តរជាតិ ISSR នឹ្ងររៀបចំកម្មវធីិកីឡាប្បចឆំ្ន  ំរៅថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។ កម្មវធីិនឹ្ងររៀបចំរ ើងរៅសាលាបឋម្សិកា អាគារងមី
តាម្ផ្លូវប្កវ៉ា តប់្កុង ជិតវតតកុងម្៉ាុច។ កីឡាប្បចឆំ្ន រំបស់សាលាអន្តរជាតិ ISSR គឺតប្មូ្វឲ្យសិសសរសលៀកឯកសណ្ឋា ន្តាម្ពណ៍ ថ្ន្ប្កុម្នី្ម្យួៗរបស់ពកួរគ។
           
                                                                   ចំរ ោះថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ មាន្ប្កមុ្រលង៖ 
                                                                  ចបពី់ថ្នន ក ់Rec 2 ដល់ថ្នន កទី់១ ទងំអស់ 
                                                                     ចបរ់ផ្តើម្ពីរមា៉ា ង 8:30-10:30am 

              ចំរ ោះថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈមាន្ប្កមុ្រលង៖ 
  ចបពី់ថ្នន កទី់ 2 ដល់ថ្នន កទី់ 6 ទងំអស់ 
               ចបពី់រមា៉ា ង 8:30-11:30am 
             ចំរ ោះថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈមាន្ប្កមុ្រលង៖ 
            ចបពី់ថ្នន ក ់Nursery ដល់ថ្នន កR់ec 1 

                                                  ចបពី់រមា៉ា ង 8:30-9:30am 
 

នាងែំុ្សងឃមឹ្ថ្នរលាក-រលាកប្សីអាចអរ ជ្ ើញចូលរមួ្រម្ើលការរលងកីឡារបស់កូន្ៗកនុងថ្ងៃកម្មវធីិ រដើម្បជីាការរលើកទឹកចិតត កដូ៏ចជាការបង្ហា ញការយកចិតតទុក 
ដាកដ់ល់ពកួរគ។ កនុងថ្ងៃកីឡាប្បចឆំ្ន រំបស់សាលារន្ោះផ្ងខដរ រលាក-រលាកប្សីកអ៏ាចចូលរមួ្រលងប្បសិន្របើមាន្ការចបអ់ារម្មណ៍ ដូចរន្ោះសូម្រសលៀកឯក
សណ្ឋា ន្កីឡារដើម្បងី្ហយប្សួលកនុងការរលងកីឡា។ ែំុ្រជឿជាកថ់្នកីឡាប្បចឆំ្ន  ំនឹ្ងទទលួបាន្ភាពសបាយរកីរាយទងំអស់គាន សប្មាបកូ់ន្ៗ។  

អាំពីក្សមមវិធីក្សីឡាម្របចាំឆ្ន ាំរបសស់ាលា ISSR  

ពត័ម៌ាន្ពសីាលាបឋម្សិកា 
ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
វុល:៣  
 
របាោះផ្ាយរលើកទ៦ី 

កម្មវធីិតាងំពិពរណ៍័ប្បចឆំ្ន រំបស់សាលាអន្តរជាតិ ISSR នឹ្ងប្បប្ពឹតតរៅរៅថ្ងៃរៅរទី៍០២ ខែ
ម្នីាឆ្ន ២ំ០១៩ រដើម្បបី្បមូ្លងវកិាជូន្ដល់ម្ន្ទីររពទយកុមារអងគរ និ្ងម្ន្ទីររពទយគន្ធបុបាា ។ ឆ្ន ំ
រន្ោះសិសានុ្សិសសប្ពម្ទងំរលាកប្គូ អនកប្គូ បាន្កំពុងខតររៀបចំរៅតូបលកតូ់ចៗដគ៏រួឱ្យ
ចបអ់ារម្មណ៍កនុងការដាកត់ាងំលកទំ់និ្ញររៀងៗែលួន្កនុងបររិវណសាលា។ ដូចរន្ោះ សាលាក៏
សងឃមឹ្ថ្នរលាក-រលាកប្សីនិ្ងមាន្ការចូលរមួ្ឧបតថម្ភផ្តល់ជារង្ហា ន្ឬ់ vouchers រដើម្បជីាការ
រលើកទឹកចិតតដល់សិសានុ្សិសស កដូ៏ចជារលាកប្គូ អនកប្គូ ទងំអស់គាន ។   
នាងែំុ្ខដលជានាយកិាបឋម្សិកាខផ្នកភាសាអងរ់គលស សូម្ខងលងអំណរគុណដល់រលាក-រលាក

ប្សីខដលបាន្ផ្តល់រង្ហា ន្ ់ឬ voucher ម្កកាន្ស់ាលាអន្តរជាតិរយើងែំុ្។  
 

អាីខដលកាន្ខ់តពិរសសរទៀតរនាោះ ឆ្ន រំន្ោះរយើងមាន្តាងំលកនំ់្រែក និ្ងប្បរេទនំ្ជារប្ចើន្រទៀត
រៅកនុងតូបម្យួដាចរ់ដាយខ ក។ ប្បសិន្របើរលាក-រលាកប្សីមាន្ចំណ្ឋបអ់ារម្មណ៍ឧបតថម្ភ នំ្
រផ្សងៗសប្មាបដ់ាកត់ាងំលក ់សូម្ផ្តល់ពត័ម៌ាន្ជូន្ការយិាល័យរដាបាលមុ្ន្ម្យួថ្ងៃ ថ្ន្ថ្ងៃកម្ម
វធីិ ឬអាចយកម្កផ្ទទ ល់រៅរពលប្ពឹកមុ្ន្កម្មវធីិចបរ់ផ្តើម្។  
 
សាលាអន្តរជាតិ ISSR រជឿជាកថ់្នរលាក-រលាកប្សី នឹ្ង  អរ ជ្ ើញចូលរមួ្កនុងកម្មវធីិថ្ងៃរៅរ ៍
ទី០២ ខែម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៩ រវលារមា៉ា ង១០ ប្ពឹកខាងមុ្ែរន្ោះ! ការចូលរមួ្រដាយរសរ!ី! 

All cakes            
welcome! 



ទំពរ័ទ២ី ពត័ម៌ាន្ពសីាលាបឋម្ 

កម្មវធីិ Star of the Month៖ 
សូម្រលាក-រលាកប្សីអរ ជ្ ើញចូលរមួ្កម្មវធីិរន្ោះ ខដលចបរ់ផ្តើម្រៅរមា៉ា ង ៨:00 ប្ពឹក៖ 

          - ថ្ងៃអង្ហគ រ ទី០៥ ខែម្នីា ៖ ចូលរមួ្រដាយថ្នន ក ់Nursery-Year 1 (ថ្នន ក ់Reception 1A សខម្តង) ។ 
                    - ថ្ងៃពុធ ទី០៦ ខែម្នីា ៖ ចូលរមួ្រដាយថ្នន កទី់២ ដល់ទី៦ (ថ្នន កទី់ 5B សខម្តង) ។ 
សិសសទងំអស់ែំហ្ាឹកហាតយ់ា៉ា ងសកម្ម និ្ងរប្តៀម្ែលួន្រដើម្បរីធាើការសខម្តងឲ្យបាន្លអជូន្រលាក-រលាកប្សីកម្ាន្ត។ 

កម្មវធិរីម្ើលខងរកមងរពលររសៀល
សប្មាបថ់្នន ក ់Reception ន្ិងថ្នន ក ់
Nursery បាន្ចបដ់ំរណើ រការរហ្ើ
យ។ ប្បសិន្របើរលាកអនកមាន្ច ំ
ណ្ឋបអ់ារម្មណ៍សូម្អរ ជ្ ើញម្ក
សាសួរពត៌ម៌ាន្រៅការយិាល័យ

រដាបាលសាលា។ 

សាលានឹ្ងរធាើការឈបស់ប្មាកចំន្នួ្១សបាត ហ៍្កនុងប្តីមាសរន្ោះ គិតចបពី់ថ្ងៃចន្ទ ទី១៨ ខែកុម្ភៈ រហ្ើយ
ចូលររៀន្វញិរៅចន្ទទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។ នាងែំុ្សូម្ជូន្ពររលាក-រលាកប្សីឲ្យជបួខតសុែ 

សំណ្ឋងលអប្គប់ៗ គាន ។ 

របាយការណ៍សក្សមមភាពម្របច ាំខែពីនលាក្សម្ររូ អនក្សម្ររូតាមថ្នន ក្ស់នីមួយៗ 

អវតតមាន និងការមក្សយតឺ 

អាំពីក្សមមវិធីខែលទឹក្ស 
កនុងកំ ុងខែម្ករា និ្ងខែកុម្ភៈ អាកាសធាតុរៅកនុងប្បរទសកម្មុជាមាន្ការប្តជាកខ់ាល ងំ ខដលរធាើឲ្យសិសស
ទងំអស់ពំុអាចខហ្លទឹកបាន្។ ខតកម្មវធីិខហ្លទឹកនឹ្ងចបរ់ផ្តើម្វញិបនាទ បពី់វសិសម្កាលរចួ រហ្ើយ
អាកាសធាតុនឹ្ងអាចទទលួយកបាន្។ ប្គូបងាឹកខហ្លទឹកបាន្ប្ត បរ់ៅប្សុកកំរណើ តគាតវ់ញិចបត់ាងំ
ពីបុណយណូខអល។ ប្បសិន្របើរលាក-ប្សីមាន្សាគ ល់ប្គូបងាឹកខដលជំនាញ សូម្ផ្តល់ពត័ម៌ាន្ជូន្សាលា។ 

សកម្មភាពសិសសថ្នន កទ់ី៣A អនុ្វតតរលើមុ្ែវជិាជ  សុែភាព
លអ។ សិសសសិការលើមុ្ែម្ាូបទងំ៥មុ្ែខដលជយួ ឲ្យមាន្

សុែភាពលអរពលទទលួទន្។ 

ងាីថ្ដប្កុម្សិសសថ្នន កទ់ី៥A រប្កាយពសិីការម្ររៀន្បុរាណ
វទូិចប។់ រូបភាពខដលពួករគបាន្រធាើរចញ រដាយរយាង

រៅរលើឯកសារពយុីគសម្យ័បុររប្បវតតិ។ 

រៅសាលាអន្តរជាតិ ISSR គឺខតងខតបរប្ងៀន្សិសសឲ្យមាន្ការយល់ដឹងអំពីការរចោះខងរកាបរសិាថ ន្សាអ ត និ្ងមាន្សណ្ឋត បធ់ាន បល់អ។ ជាបទពិរសាធន្ក៍ន្លង
ម្ករយើងរ ើញថ្នរបាយការណ៍សកម្មភាពប្បចខំែខដលរលាកប្គូ អនកប្គូ រផ្្ើជូន្រៅរគហ្ដាា ន្ខដលលាយលកតជ័ាអកសរជាប្កដាសកន្លងម្ក គឺពំុសូវ
រជាគជយ័រ ើយ រហ្ើយប្កដាសប្តូវបាន្រប្បើប្បាស់រប្ចើន្រលើសលុប។ រប្កាយការប្បជំុប្បជាម្យួប្គូៗទងំអស់គាន  សាលាបាន្សរប្ម្ចម្និ្រផ្្ើរប្បដាសរបាយ
ការណ៍សកម្មភាពប្បចខំែរៅរគហ្ដាា ន្រទៀតរទ រដាយខ កឯកសារនឹ្ងមាន្ជាការផ្តល់ដំណឹងតាម្ទីតាងំដូចជា៖ 
ក តាម្រយៈ Class dojo 
ែ តាម្យៈ កាត ពត័ម៌ាន្ខាងមុ្ែទា ចូល 
គ តាម្រយៈ រគហ្ទំពរ ័វុបីសាយរបស់សាលា 
 
ខតរបើរលាក-រលាកប្សីមាន្ចំណ្ឋបអ់ារម្មណ៍ចងប់ាន្របាយការណ៍សកម្មភាពប្បចខំែ អាចសាកសួរផ្ទទ ល់ពីរលាកប្គូ អនកប្គូ ឬសំុពីខផ្នករដាបាលកប៏ាន្។ 
បញ្ជជ ក៖់ របាយការណ៍សកម្មភាពពីនាយកិាសាលាប្បចខំែនឹ្ងមាន្ផ្តល់ជូន្រហូ្តដល់ចុងឆ្ន ខំតម្តង។ 
 
នាងែំុ្សងឍមឹ្ថ្ន ការសរប្ម្ចចិតតងមីរន្ោះនឹ្ងអាចរកាប្បដាសរប្បើប្បាស់បាន្រប្ចើន្ជាងមុ្ន្ រហ្ើយចូលរមួ្រកាបរសិាថ ន្ទងំអស់គាន ។  

រាល់រពលកូន្ៗរលាក-រលាកប្សីអវតតមាន្ ម្និ្ថ្នរដាយប្បការណ្ឋម្យួ សូម្រធាើការទំនាកទំ់ន្ងផ្តល់
ពត័ម៌ាន្ជូន្ខផ្នករដាបាលតាម្រយៈរលែទូរសពទ ័០១២ ៨៧ ៨៧ ៨២។ ការផ្តល់ពត័ម៌ាន្រន្ោះ រដើម្បងី្ហយ
ប្សួលកនុងការរការបាយការណ៍វតតមាន្ ឬ ផ្តល់ដំណឹងដល់ប្គូបន្ទុកថ្នន ក។់ នាងែំុ្សូម្ខងលងអំណរគុណ
ដល់មាតាបិតា អាណ្ឋពាបាលម្យួចំន្នួ្ ខដលផ្តល់ដំណឹងថ្ន្ការអវតតមាន្កូន្ៗកនុង class dojo ខតសូម្
រម្តាត ផ្តល់ជាដំណឹងតាម្រយៈទូរសពទម័្កខផ្នករដាបាលវញិ។ តាម្រយៈទូរសពទ ័ ម្កខផ្នករដាបាលគឺមាន្ភាព
ង្ហយប្សួល កនុងការខចកររំលកពត័ម៌ាន្បាន្រលឿន្។ សូម្រលាក-រលាកប្សីជយួ សហ្ការកនុងបញ្ជា រន្ោះ។ 
សូម្អរគុណ! 

សកម្មភាពសិសសថ្នន ក ់
Rec2 រសលៀកសរម្លៀក
បំ កក់ាលព១ី០០ឆ្ន ំ
មុ្ន្ ទន្ទមឹ្ន្ិងរពល
រវលាខដលពួករគ
សិកាបាន្ចំន្នួ្១០០
ថ្ងៃកនុងថ្នន កផ់្ងខដរ។ 


