
ព័ត៌មានពីសាលាបឋមសកិ្សាសម្រមាប់ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
លោក-លោកស្រីដែលជាមាតាបិតារិរសរូមអល ជ្ ើញឲ្យចូលទរសនាថ្នា កល់រៀនរបរ់
កូនៗ លៅថ្ងៃរុស្ក ទី៥ ដែលមសា ឆ្ា ាំ២០១៩ លេោលេលស្េឹក។ ការចូលទរសនាថ្នា ក់
លរៀនគឺកាុងលោលបាំណង ល ើញរកមមភាេរិកា នឹងសាករួរលោកស្គូ អាកស្គូបនទុក
ថ្នា កអ់ាំេីេត័ម៌ានដែលកូនៗកាំេុងដតរិកា។ លោក-លោកស្រីកអ៏ាចេិនិតយថ្នា កល់រៀន
ស្េមទាំងលមើលរកមមភាេតុបដតងកាុងថ្នា ក ់ កែូ៏ចជាទាំនាកទ់ាំនងទូលៅរវាងកូនរិរស
កាុងថ្នា កល់រៀនជាមយួោា ។ លោក-លោកស្រីអាចចូលរមួរកមមភាេែូចជា អាន
លរៀេលៅកាុងថ្នា ក ់ឬជដជករួរនាាំជាមយួលោក-លោកស្រីបនទុកថ្នា កនូ់េេត័ម៌ានបដនែម
នានា។ ែូចបានជស្មាបជូនខាងលលើ លយើងែុ្ាំរងឃមឹថ្នលោក-លោកស្រីនឹងអាច
អល ជ្ ើញមកេិនិតយថ្នា កល់រៀនលែើមបលី ើញទិែធភាេជាកដ់រែងលៅកាុងថ្នា ក ់ នូេលេោលមា៉ោ ង 
៨:០០ស្េឹក ែល់លមា៉ោ ង ៩:០០ នាទីស្េឹក ថ្ងៃរុស្ក ទី៥ ដែលមសា ឆ្ា ាំ២០១៩។ 

ការអញ ជ្ ើញញលាក្ស-ញលាក្សម្រស ីចូលទសសនាថ្នន ក្ស់ញរៀនញៅញពលម្រពឹក្ស 

េត័ម៌ានេសីាោបឋមរិកា 
ដែមនីា ឆ្ា ាំ២០១៩ 
េុល:៣  
 
លបាោះផ្សាយលលើកទ៧ី 

អាំពីការម្របក្សតួក្សីឡាខែលទឹក្សម្របចាំឆ្ន ាំ ញ ើមបសីបបរុសធម៌ 
ការស្បកតួកីឡាដែលទឹកស្បចាំឆ្ា ាំ លែើមបរីបបុររធម ៌ នឹងលរៀបចាំលៅថ្ងៃ 
រុស្ក ទី១០ ដែឧរភា ឆ្ា ាំ២០១៩ កាុងលេលរលរៀល។ សាោរលស្មចលធវើ
ការបែូរកាលេភិាគមកលេលរលរៀលលោយសារចងឲ់្យមានការចូលរមួេី
រាំណាកល់ោក-លោកស្រីឲ្យបានលស្ចើន។ កមមេធីិស្កកួតដែលទឹកស្បចាំឆ្ា ាំ 
គឺលបើកឲ្យចូលរមួលោយលររេីីស្គបម់ជឈោា ន។ កមមេធីិនឹងមានលកអ់ាហារ
រស្មន ់ចាំនីអាហារ លេរជជៈ ល។ ចាំល ោះងេកិារដែលលកប់ាននឹងស្បគល់
ជូនមនទីរលេទយកុមារអងគរ និងមនទីរលេទយគនធបុបាា ។  
 
កមមេធីិស្បកតួដែលទឹក នឹងលធវើល ើងលៅឯសាោបឋមរិកា ISSR។ 
សាោនឹងលផ្្សើរលិែិតអនុញ្ញា តចុោះល ម្ ោះ ជូនមាតាបិតា អាណាេាបាល
រិរសកាុងរបាែ ែ៍ខាងមុន។ បញ្ញជ ក៖់ លោក-លោកស្រី អាចចូលរមួ 
ដែលទឹកលស្កាយេីការស្បកតួប ជ្ ប ់ែូចលនោះ រូមនាាំយករលស្មៀកបាំ ក ់
ដែលទកមកជាមយួផ្សង កាុងថ្ងៃលនាោះ។ 

អាំេីការឈបរ់ស្មាក៖ រស្មាបថ់្ងៃបុណយចូលឆ្ា ាំស្បថ្េណីជាតិដែមរ 
សាោនងឹលធវើការឈបរ់ស្មាក េថី្ងៃចនទ ទ១ី៥ ដែលមសា ឆ្ា ាំ២០១៩ រែូតែល់ថ្ងៃរុស្ក ទ១ី៩ ដែលមសា ឆ្ា ាំ២០១៩ 
លយើងែុ្ាំរូមជូនេរលោកអាក និងស្កុមស្គួសារឲ្យមានលរចកែីរុែចលស្មើនលេញមយួឆ្ា ាំ លែើយជបួដតរាំណាងលអស្គប់ៗ ោា ។ 



ទាំេរ័ ទ២ី េត័ម៌ានេសីាោបឋមរិកា 

កមមេធីិ Star of the Month៖ 
រូមលោក-លោកស្រីអល ជ្ ើញចូលរមួកមមេធីិលនោះ ដែលចបល់ផ្សែើមលៅលមា៉ោ ង ៨:00 ស្េឹក៖ 

      - ថ្ងៃអង្គគ រ ទី០៧ ដែឧរភា ៖ ចូលរមួលោយថ្នា ក ់Nursery-Year 1 (ថ្នា ក ់Nursery រដមែង) ។ 
                    - ថ្ងៃេុធ ទី០៨ ដែឧរភា ៖ ចូលរមួលោយថ្នា កទី់២ ែល់ទី៦ (ថ្នា កទី់ 2A រដមែង) ។ 
រិរសទាំងអរ់ែាំែវឹកហាតយ់៉ោ ងរកមម នឹងលស្តៀមែលួនលែើមបលីធវើការរដមែងឲ្យបានលអជូនលោក-លោកស្រីកមានែ។ 

កមមេធិលីមើលដងលកមងលេលរលរៀល
រស្មាបថ់្នា ក ់Reception និងថ្នា ក ់
Nursery បានចបែ់ាំលណើ រការលែើ
យ។ ស្បរិនលបើលោកអាកមានចាំ 
ណាបអ់ារមមណ៍រូមអល ជ្ ើញមក
សារួរេត៌ម៌ានលៅការយិល័យ

រែាបាលសាោ។ 

អាំពីការញរៀបចាំពិធីែួបក្សាំញ ើ តសសិសក្សនងុថ្នន ក្ស់ញរៀន 

មុែេជិាជ បដនែមលមា៉ោ ង អាំេីគាំនូរ (Art Club) ដែល
រិរសកាំេុងដតលរៀន។ 

រូមលោក-លោកស្រីដែលជាមាតាបិតា និងអាណាេាបាលរិរសលមតាែ ស្ជាបថ្ន លោកស្គូ អាកស្គូកាុងថ្នា កនឹ់ងជយួ លរៀបចាំកមមេធីិែបួកាំលណើ តរបរ់កូនៗ 
លោក-លោកស្រី។ រូមផ្សែល់េត័ម៌ានជូនែល់ដផ្សាករែាបាល កាុងការទាំនាកទ់ាំនងលៅកានល់ោកស្គូ អាកស្គូ កាុងថ្នា ក ់យ៉ោ ងលហាចណារ់ឲ្យបានមយួថ្ងៃមុនថ្ងៃ
ែបួកាំលណើ ត។ ែូចលោក-លោកស្គូែឹងស្សាបកិ់ចចការរបរ់លោកស្គូ អាកស្គូគឺស្តូេបលស្ងៀនលៅតាមការលស្ោងនឹងលរៀបចាំយ៉ោ ងស្តឹមស្តូេ ស្បរិនលបើេុាំមានការផ្សែល់
េត័ម៌ានជាមុន វាអាចបងកភាេលាំបាក ែល់លមលរៀនរបរ់លោកស្គូ អាកស្គូដែលស្តូេបលស្ងៀន ែូលចា ោះ រូមលមតាែ ផ្សែល់េត័ម៌ានជូនដផ្សាករែាបាលជាមុន លែើយ
លោកស្គូ អាកស្គូនឹងអាចលរៀបចាំលេលលេោរមស្របែល់រិរសដែលស្តូេលធវើែបួកាំលណើ ត។ 

កាតគឺមានភាេចាំបាចប់ាំផុ្សត ដែលតស្មូេឲ្យលោក-លោកស្រីស្តូេមានជានិចច រាល់លេលដែលមកកាន់
សាោ ISSR។ ស្បរិនលបើោម នកាតគឺមាននយ័ថ្នលោកអាក េុាំមានការអនុញ្ញា តឲ្យទទលួកូនៗឬេុាំ
អនុញ្ញា តចូលកាុងបរលិេណសាោល ើយ។ រូមលមតាែ  កក់ាតរាល់លេលដែលលោកអាក មកទទលួ 
កូនៗ នឹងរាល់លេលដែលមកកានស់ាោអនែរជាតិលយើងែុ្ាំ។ បញ្ញជ ក៖់ កាតស្តូេ កម់កសាោស្គប់
លេល លទោះបីជាកាំ ុងលេលចូលទរសនាសាោកល៏ោយ។  នាងែុ្ាំ ជានាយកស្បតិបតែិដផ្សាកភាសា
អងល់គលរ រូមលធវើការអរគុណទុកជាមុន ស្េមទាំងរូមទទលួការលយគយល់ លែើមបរុីេតែិភាេកូនៗ 
ស្គប់ៗ ោា ។  
ស្បរិនលបើលោកអាក េុាំមានកាត រូមមករុាំលៅការយិល័យរែាបាល លែើមបេីកួោតល់ធវើការកាំណតរ់ាំោ
ល់។ រូមលមតាែ លយគយល់ែល់បុគគលិករបរ់សាោអនែរជាតិលយើងែុ្ាំផ្សង។   

រូមលោក-លោកស្រីលមតាែ ផ្សែល់េត័ម៌ានអាំេីការចុោះល ម្ ោះកូនៗចូលលរៀនរស្មាបឆ់្ា ាំរិកាងមី ២០១៩-
២០២០ លែើមបសីាោអាចទទលួបានទិនានយ័ជាកោ់កក់ាុងការលរៀបចាំលោកស្គូ អាកស្គូបានទនល់េលលេ
ោ។ បាលេីរបាែ ែ៍ងមីៗកនលងលៅ សាោបានប ច្ូ នលិែិតអាំេីការចុោះល ម្ ោះកូនៗ ែល់លោក-លោក
ស្រី រចួរាល់លែើយ។ ែូចលនោះ រូមស្បគល់លិែិតស្ត បម់កកានស់ាោេញិតាមរយៈកូនៗ ឲ្យបាន
លលឿនតាមដែលអាចលធវើបាន។ រូមអរគុណ! 

រកមមភាេែាំលណើ រចុោះទរសនកចិចរិការិរសថ្នា កទ់ី៥A 
មកកាន ់Angkor Wat Putt ទីវាយកូនលោល។ រិរស
ស្តូេលរៀបគាំនិតថ្ន លតើស្តូេវាយកាំោាំងប៉ោុណាា ដែលអាចឲ្យ
ស្ោបអ់ាចចូលកាុងទីលោលលៅបាន។ ដតយ៉ោ ងណាកម៏ាន

លោលលៅលស្ចើនស្តូេវាយប ច្ូ ល។ 

រូមដងលងអាំណរគុណែល់ស្កុមកីឡាវាយរី Tennis Cambodia ដែលបានមកបលស្ងៀនលៅសាោ
អនែរជាតិលយើងែុ្ាំ។ ស្កុម Tennis Cambodia នឹងបនែបលស្ងៀនអាំេីកីឡាលនោះរស្មាបថ់្នា កដ់ែលេុាំទន់
បានលរៀន លេលចូលឆ្ា ាំដែមររចួរាល់។ ស្បរិនលបើលោក-លោកស្រីមានចាំណាបអ់ារមមណ៍ អាំេីកីឡាវាយ
រីលនោះ លោកអាកអាចទាំនាកទ់ាំនងមកកានល់លែទូររេទ ០១០ ៩៨៩ ០៨៨។ 

អាំពី កាលវិភាគឆ្ន ាំសកិ្សាថ្មីននសាលាបឋមសកិ្សា ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២០ 

រកមមភាេរិរសថ្នា ក ់
Reception 2 ចូលរមួ
ជាមយួរិរសមកេសីា
ោ JPA កាលេរិបាែ ែ៍
មុន។ រិរសបានលរៀនេី
ោា  លៅមកលៅេញិបាន
យ៉ោ ងលអ ស្េមទាំងលលង
ជាមយួោា យ៉ោ ងរបា

យ។ 

 កាលេភិាគ រស្មាបឆ់្ា ាំរិកាងមី របរ់សាោបឋមរិកា ISSR គឺមានលៅលលើលគែទាំេរ័  
www.issr.edu.kh លោក-លោកស្រីអាចទញយកេីទីលនោះបាន។ 

អាំពីក្សឡីាវាយសនីនម្រក្សមុក្សមពជុា (Tennis Cambodia) ញៅសាលា ISSR 

អាំពីការចុុះញ ម្ ុះចូលញរៀន ឆ្ន ាំសកិ្សា ២០១៩-២០២០  

អាំពីការពាក្ស់កាតញពលមក្សទទួលក្សនូៗ 


