
ព័ត៌មានពីសាលាបឋមសកិ្សាសម្រមាប់ខែក្សមុភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
នាងខ្ញ ុំសូមថ្លែងអុំណរគញណលោក-លោកស្សី យ៉ា ងស្ាលលស្ៅសស្ាបក់ារចូលរមួកមមវធិីតុំងពិពណ៍ស្បចុំឆ្ន ុំរបស់សាោកាលពីសប្តា ហ៍មញន។ 
កមមវធិីសបបញរសធម៌លនេះគឺលធវើល ើងល ើមបផី្ាល់លវកិាជូនមនទីរលពទ្យគនធប្តា  និងមនទីរលពទ្យកញាអងគរ ថ្ លប្តនលរៀបចុំលៅកនញងបរលិវណសាោបឋម
សិកាអាគារលមី។ សកមមភាពតមតូបលកន់ីមយួៗ និងការចបរ់ង្វវ នប់្តនបលងកើនលៅភាពសបាយរកីរាយាខ្ែ ុំងកនញងកមមភាពមនិសសធមរ៌បស់
សាោលយើងខ្ញ ុំ។ កមមវធិីស្បស្ពឹតាលៅប្តនលោយរលូនគឺលោយានការសហការលអពីសុំណាក់លោក-លោកស្សីថ្ លប្តនជួយ ឧបតថមភារង្វវ ន់
នានាាលស្ចើន។ សាោទ្ទ្ួលប្តនលវកិាសរញបចុំនួន ២,៥៩៤  ញោែ រអាលមរចិ ពីកមមវធិី។ កមមវធិីសបបញរសធមម៌យួលទ្ៀតនឹងលធវើល ើងលៅកនញងថ្ខ
ឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៩ គឺកមមវធិី ស្បកួតថ្ហលទ្ឹក (Swimming Gala)។  

អាំពីក្សមមវធិី School Fair កាលពីសប្តា ហក៍្សនលងទៅ 

ពត័ា៌នពសីាោបឋមសិកា 
ថ្ខមនីា ឆ្ន ុំ២០១៩ 
វញល:៣  
 
លប្តេះផ្ាយលលើកទ្៧ី 

ការអទ ជ្ ើញទលាក្ស-ទលាក្សម្រស ីចូលទសសនាថ្នន ក្ស់ទរៀនទៅទពលម្រពកឹ្ស 

លោក-លោកស្សីថ្ លាាតបិតសិសសស្តូវប្តនអល ជ្ ើញឲ្យចូលទ្សសនាថ្នន កល់រៀនរបស់កូនៗ លៅ
ថ្លៃសញស្ក ទី្៥ ថ្ខលមសា ឆ្ន ុំ២០១៩ លវោលពលស្ពឹក។ ការចូលទ្សសនាថ្នន កល់រៀនគឺកនញងលគាលបុំណង 
ល ើញសកមមភាពសិកា នឹងសាកសួរលោកស្គូ អនកស្គូបនទញកថ្នន កអ់ុំពីពត័ា៌នថ្ លកូនៗកុំពញងថ្ត
សិកា។ លោក-លោកស្សីកអ៏ាចពិនិតយថ្នន កល់រៀនស្ពមទុំងលមើលសកមមភាពតញបថ្តងកនញងថ្នន ក ់ក ូ៏ចា
ទ្ុំនាកទ់្ុំនងទូ្លៅរវាងកូនសិសសកនញងថ្នន កល់រៀនាមយួគាន ។ លោក-លោកស្សីអាចចូលរមួសកមមភាព
 ូចា អានលសៀវលៅកនញងថ្នន ក ់ឬជថ្ជកសួរនាុំាមយួលោក-លោកស្សីបនទញកថ្នន កនូ់វពត័ា៌នបថ្នថមនា
នា។  ូចប្តនជស្ាបជូនខ្ងលលើ លយើងខ្ញ ុំសងឃមឹថ្នលោក-លោកស្សីនឹងអាចអល ជ្ ើញមកពិនិតយថ្នន ក់
លរៀនល ើមបលី ើញទិ្ ធភាពាកថ់្សាងលៅកនញងថ្នន ក ់ នូវលវោលា៉ា ង ៨:០០ស្ពឹក  ល់លា៉ា ង ៩:០០ នាទី្
ស្ពឹក ថ្លៃសញស្ក ទី្៥ ថ្ខលមសា ឆ្ន ុំ២០១៩។ 

សាោនឹងលធវើការឈប់ថ្លៃសស្ាកចុំនួន១ថ្លៃ 
គឺលៅថ្លៃសញស្ក ទ្១ី៥ ថ្ខមនីា ឆ្ន ុំ២០១៩ ល ើមបឲី្យលោកស្គូ អនកស្គូថ្កវញិ្ញា សារ 

បញ្ញជ ក៖់ បញគគលិកទុំងអស់គឺលធវើការ ូចធមមត សស្ាកថ្តសិសានញសិសសថ្តប៉ាញលណាណ េះ  



ទ្ុំពរ័ទ៍្២ី ពត័ា៌នពសីាោបឋមសិកា 

កមមវធីិ Star of the Month៖ 
សូមលោក-លោកស្សីអល ជ្ ើញចូលរមួកមមវធីិលនេះ ថ្ លចបល់ផ្ាើមលៅលា៉ា ង ៨:00 ស្ពឹក៖ 

      - ថ្លៃអង្វគ រ ទី្០២ ថ្ខលមសា ៖ ចូលរមួលោយថ្នន ក ់Nursery-Year 1 (ថ្នន ក ់Nursery សថ្មាង) ។ 
                    - ថ្លៃពញធ ទី្០៣ ថ្ខលមសា ៖ ចូលរមួលោយថ្នន កទី់្២  ល់ទី្៦ (ថ្នន កទី់្ 2A សថ្មាង) ។ 
សិសសទុំងអស់ខុំហវឹកហាតយ់៉ា ងសកមម និងលស្តៀមខែួនល ើមបលីធវើការសថ្មាងឲ្យប្តនលអជូនលោក-លោកស្សីកមានា។ 

កមមវធិលីមើលថ្លលកមងលពលរលសៀល
សស្ាបថ់្នន ក ់Reception និងថ្នន ក ់
Nursery ប្តនចប ់ុំលណើ រការលហើ
យ។ ស្បសិនលបើលោកអនកានចុំ 
ណាបអ់ារមមណ៍សូមអល ជ្ ើញមក
សាសួរពត៌ា៌នលៅការយិល័យ

រ ឋប្តលសាោ។ 

ការបូក្សសរបុលទធផលម្របឡងសប្តា ហទ៍នេះ 

អាំពីទិវាបុណ្យសទិធិនារ ី

ការផាលក់្សិតាយិសពីមនទីរពាប្តលទធមញក្សមពុជាមក្សកានស់ាលា ISSR 

នាងខ្ញ ុំសូមលធវើការថ្លែងអុំណរគញណ ល់មនទីរពាប្តលលធមញកមពញា ថ្ លប្តនផ្ាល់លពលលវោ ៏
ានតថ្មែមកជួយ ពិនិតយលធមញ ល់សិសានញសិសសលៅសាោអនារាតិ ISSR លោយឥតគិត
ថ្លែ កាលពីសប្តា ហ៍មញន។ សស្ាបសិ់សានញសិសសថ្ លលធវើការពិនិតយរចួរាល់ ខ្ងមនទីរ
ពាប្តលលធមញកមពញានឹងស្បគល់ជូនលទ្ធផ្លមកកាន់សាោកនញងលពលឆ្ប់ៗខ្ងមញខ។ 

សិសានញសិសសទុំងអស់ប្តនលទ្ើបថ្តស្ប ងមញខវាិជ អកសរសាស្រសាអងល់គែស និង គណិតវទិ្ារចួរាល់កនញងសប្តា ហ៍លនេះ។ លទ្ឋផ្លលស្កាយការ
ស្ប ង គឺាទ្ិនឋនយ័ចុំប្តចថ់្ លលោកស្គូ អនកស្គូអាចលធវើការវាស់សទងស់មតថភាព ល ើមបលីរៀបចុំពស្ងឹងគញណភាពបថ្នថមលទ្ៀតលលើចុំណញ ចខវេះខ្ត 
កនញងការលស្តៀមស្ប ងលៅចញងឆ្ន ុំសិកាខ្ងមញនាបនាលទ្ៀត។ សូមាតបិតសិសសទុំងអស់ លមតា ឲ្យកូនៗលគងឲ្យប្តនស្គប់ស្គាន ់ នឹងមកសា 
ោឲ្យប្តនទន់លពលលវោ ពិលសស ញញ ុំអាហារថ្ លានផាសញកភាព ល ើមបជីួយ សិសសឲ្យកានថ់្តទ្ទ្ួលប្តនការចងចុំប្តនលអ។ ចុំល េះការ
មកលរៀនយឺតអាចលធវើឲ្យានការរ ុំខ្ន ល់សិសស ថ៏្ទ្លទ្ៀតថ្ លពួកលគកុំពញងលរៀន។ លបើលយងតមការស្សាវស្ាវប្តនបង្វា ញថ្ន កញារថ្ ល
ទ្ទ្ួលទនានផាសញកភាព គឺលរៀនឆ្បច់ុំប្តនលស្ចើន។ អាហារទុំងលនាេះរមួាន បថ្នែ ថ្ផ្ែលឈើ ស្បលេទ្សាុំងវចិានទ្ុំហុំតូចលមម ល។ 
 ូចលនេះ សូមលោក-លោកស្សីផ្ាល់នូវអាហារសស្មន់ណាថ្ លានផាសញកភាពល ើមបសិីសស អាចលផាា តអារមមណ៍សិកាប្តនលស្ចើនពិលសស
រហូត ល់លពលអាហារថ្លៃស្តង។់ 

កាលពីថ្លៃសញស្ក ទ្ី៨ ថ្ខមនីា សប្តា ហ៍មញន សាោប្តនលរៀបចុំឲ្យានការស្បជញុំរមួមយួាមយួ
សិសានញសិសសទុំងអស់។ អនកស្គួ Hayley ស្គួបនទញកថ្នន កទ់្ី២ ប្តនលរៀបរាបអ់ុំពីភាពលបី
លាញ នឹងសាន ថ្ នានាថ្ លស្រសាីអាចលធវើប្តន នឹងចងអញលបង្វា ញអុំពីសមទិ្ធផ្លថ្ លស្រសាីកនញង
សកលលោកប្តនបលងកើត។ លយើងទុំងអស់គាន ថ្ លាលោកស្គូ អនកស្គូពិតាានការភ្ាក់
លផ្អើលចុំល េះលគាលលៅកនញងជីវតិថ្ លសិសសស្សីៗចងល់ធវើកនញងលពលអនាគត។ លយើងទុំងអស់គាន
ពិតាលរៀនប្តនលស្ចើនពីកិចចស្បជញុំកនញងថ្លៃលនេះ។ 

សិសសថ្នន ក ់
Rec1B សិកា
អុំពីវ ា ជវីតិ
លហើយសិសស
យកកថ្ងកបា
ឧទហរណ៍។ 
ពួកលគនយិយពី
វ ាជីវតិរបស់
សតវកថ្ងកប។ 

សិសសថ្នន កទ់្៤ី លរៀនអុំពរីលបៀបទ្ញិ 
ឥវា៉ា នក់ាលពសីប្តា ហ៍មញនពហីាង
មយួល ម្ េះ Maths Café។ លៅ
កនញងការលរៀបចុំលនេះគបឺ្តនោកឲ់្យ
ានរបស់របរាលស្ចើនស្តូវទ្ញិ។ 

សិសសថ្នន កទ់្ី២ប្តនលធវើ ុំលណើ រ
ទ្សសនកិចចសិកាលៅឯ Sentures 
D’s Angkor ថ្ លាទ្ីកថ្នែងផ្លិ
តលស្គឿងស្កអូប (Scent) សិសសទុំង
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