
ព័ត៌មានពីសាលាបឋមសកិ្សាសម្រមាប់ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
     ថ្ងៃសុក្រ ទ១ី០ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩ សាលាមានរ ៀបចាំរម្មវធិី “កា ក្បរួត
រីឡាខែលទឹរក្បចាំឆ្ន ាំ” រនេះគជឺារម្មវធិីសបបុ សធម្រ៌ដើម្បជីួយ ដល់ម្នទី រេទយរុមា 
អង្គ  នងិ្ម្នទី រេទយគនធបុប្ពា ។ សាលានឹង្រធវើកា រ ៀបចាំរៅសាលាអនត ជាតិ ISSR 
បឋម្សិរា រវលារមា៉ោ ង្ ១:៣០ នាទី រេលលាៃ ច។ ដូចប្ពនជក្មាបជាដាំណឹង្ ខាង្
រលើ នាង្ែុ្ាំខដលជានាយរក្បតបិតតិថ្នសាលាអនត ជាតិ ISSR បឋម្សិរា សូម្
រោ េអរ ជ្ ើញរលារ-រលារក្សី និង្ក្រុម្ក្គួសា  ចូល មួ្ឲ្យប្ពនក្គប់ៗ ោន  រដើម្បជីា
កា រលើរទរឹចិតតដល់ក្រមុ្ សិសានុសិសសខដលក្បរតួ។ រដើម្បទីទលួប្ពនកា 
អនុញ្ញា ត ចូល មួ្ក្បរតួរនុង្រម្មវធិីខែលទរឹក្បចាំឆ្ន ាំ សាលាប្ពនប ច្ូ នលិែតិចុេះ
រ ម្ េះម្រ រលារ-រលារក្សី ខដលជាអាណាេាប្ពល កាលេីរេលងមីៗ រនលង្រៅ 
ខតេុាំទានទ់ទួលប្ពនកា បញ្ញជ រម់្រវញិរៅរ ើយ ដូចរនេះ សូម្រលារ-រលារក្សី
រម្ត្តត ប ច្ូ នលិែតិចុេះរ ម្ េះម្រកានខ់ននរ ដឋប្ពល រដើម្បរីយើង្ែុ្ាំទទួលប្ពនចាំននួ
សិសសចូល មួ្ក្បរតួជារល់ារ ់រនុង្កា រ ៀបចាំរម្មវធិី។ រនុង្ថ្ងៃរម្មវធិីក្បរតួខែលទរឹ
រនេះនង្ខដ  សាលាមានលរដូ់ចជា អាហា សក្ម្ន ់និង្ រេសជជេះ រនសង្ៗ រដើម្បជីា
ចាំណូលសក្មាបស់បបុ សធម្។៌ នាង្ែុ្ាំសង្ឈមឹ្ថា រលារ-រលារក្សី ក្េម្ទាាំង្ក្រមុ្
ក្គួសា  នឹង្អរ ជ្ ើញចូល មួ្រម្ើលកា ក្បរតួ។ ក្បសិនជារលារ-រលារក្សី មានធុ ៈ
េុាំប្ពនចូល មួ្រនុង្រម្មវធិី រលារ-រលារក្សីអាចនតល់ងវកិាដល់រូនៗប្ពនរនុង្ថ្ងៃរនេះ 
។ សូម្      
     បញ្ញជ រ៖់ ងវកិា ខដលអាច នតល់ជូនរូនៗគកឺ្តមឹ្ ៥ដុលាល  ប្ពនរែើយ។ សូម្ដារ់
រនុង្រក្សាម្សាំបុក្ត មានរ ម្ េះសិសស ក្េម្ទាាំង្ថាន រ ់ រ ៀននង្។  ក្បសិនរបើរលារ-
រលារក្សីនងឹ្អរ ជ្ ើញចូល មួ្រនុង្ថ្ងៃរម្មវធិីក្បរួតខែលទឹរ សូម្រម្ត្តត  ង្ចាំរូនៗ 
រៅរខនលង្ក្បរួត ក្េម្ទាាំង្ជក្មាប រលារក្គ ូ អនរក្គបូនទុរថាន រអ់ាំេីកា ម្រដល់ បស់
រលារ-រលារក្សី រែើយក្ប្ពបរ់លារក្គូ អនរក្គថូា នឹង្រម្ើលខងរូនៗរដាយែលួនឯង្។  

អាំពីក្សមមវិធីម្របក្សតួក្សឡីាខែលទឹក្សម្របចាំឆ្ន ាំ 

េត័ម៌ានេីសាលាបឋម្សិរា 
ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

វុល:៣  
 

រប្ពេះនាយរលើរទី៨ 

សាលានឹង្រធវើកា ឈបថ់្ងៃសក្មារចាំននួ១ថ្ងៃ 
គឺរៅថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩ រដើម្បឲី្យរលារក្គូ អនរក្គូខរវញិ្ញា សា ក្ប ង្ 
បញ្ញជ រ៖់ បុគគលិរទាាំង្អស់គឺរធវើកា ដូចធម្មត្ត សក្មារខតសិសានុសិសសខតប៉ោុរណាណ េះ ។ 

សប្តា ែម៍្របឡង 
ថ្ងៃក្ប ង្សក្មាបឆ់្ន ាំសិរារនេះប្ពនែតិជតិម្រដល់រែើយ សិសសទាាំង្អស់នងឹ្ក្តូវ
ក្ប ង្រដើម្បបីនតកា សិរារៅឆ្ន ាំសិរាខាង្មុ្ែ។ នាង្ែុ្ាំេតិជាមានរមាទនេះភាេ
ជាខាល ាំង្ខដលរ ើញសិសានុសិសសទាាំង្អស់ែតិែាំរ ៀនសូក្តរេញម្យួឆ្ន ាំរនេះ។ 
រទាេះជាយ៉ោ ង្រនេះរត ីសូម្រលារ-រលារក្សីជួយ ជាំ ុញបខនែម្រៅនទេះ រដើម្បធីានាឲ្យ
ប្ពនលទឋនលលអ ១០០ ភា យរនុង្សប្ពត ែ៍ក្ប ង្ខាង្មុ្ែ។ រលារ-រលារក្សីអាច
ជួយ ជាំ ុញរៅនទេះដូចជា៖ 
 ឲ្យរូនៗរធវើលាំហាត ់ឬរចិចកា ខដលក្គបូ្ពនដារឲ់្យរធវើ 
 បាំរេញរិចចកា រលើកា អាច ខដលក្គដូារឲ់្យ 
 ទទលួទានអាហា ខដលមានផាសុែភាេ រែើយញុាំមុ្នចូលរគង្ មុ្ន ៣០

នាទី ឬមុ្ននងិ្រទៀត រុាំញុាំរេលជតិចូលរគង្។ 
 ម្និក្តូវឲ្យមានកា  ាំខានរេលរាំ ុង្រេលរគង្។ របើត្តម្កា ក្សាវក្ជាវ 

រូនៗខដលមានអាយុចរនាល េះេ៥ី រៅ១១ ឆ្ន ាំក្តូវរគង្ឲ្យប្ពន១១រមា៉ោ ង្។ 



ទាំេ ័ទ២ី េត័ម៌ានេីសាលាបឋម្សិរា 

រម្មវធីិ Star of the Month៖ 
សូម្រលារ-រលារក្សីអរ ជ្ ើញចូល មួ្រម្មវធីិរនេះ ខដលចបរ់នតើម្រៅរមា៉ោ ង្ ៨:00 ក្េឹរ៖ 

                 - ថ្ងៃក្េែសបតតិ៍ ទី០៤ ខែម្ងុិនា ៖ ចូល មួ្រដាយថាន រ ់Nursery-Year 1 (ថាន រ ់Reception2 សខម្តង្) ។ 
                    - ថ្ងៃសុក្រ ទី០៥ ខែម្ងុិនា ៖ ចូល មួ្រដាយថាន រទី់២ ដល់ទី៦ (ថាន រទី់ 5A សខម្តង្) ។ 
សិសសទាាំង្អស់ែាំែវឹរហាតយ់៉ោ ង្សរម្ម នឹង្រក្តៀម្ែលួនរដើម្បរីធវើកា សខម្តង្ឲ្យប្ពនលអជូនរលារ-រលារក្សីរម្ានត។ 

រម្មវធិរីម្ើលខងររមង្រេល រសៀល
សក្មាបថ់ាន រ ់Reception និង្ថាន រ ់
Nursery ប្ពនចបដ់ាំរណើ  កា រែើ
យ។ ក្បសិនរបើរលារអនរមានចាំ 
ណាបអ់ា ម្មណ៍សូម្អរ ជ្ ើញម្រ
សាសួ េត៌ម៌ានរៅកា យិល័យ

 ដឋប្ពលសាលា។ 

ក្សមមវិធីសរសសរអតថបទសរឿង សោយក្សាំណត់ចាំនួនម្រតឹម ៥០០ ពាក្សយ 

ក្សមមវិធីជាំនួបមាតាបិតា អាណាពាប្តលសសិស ថ្ងៃទី១០ ដលថ់្ងៃទ១ី៣ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ក្សមមវិធីបិទវគ្គសកិ្សា 

រម្មវធិីជាំនួបមាត្តបិត្ត អាណាេាប្ពលសិសស នងឹ្ក្បក្េឹតតរ ើង្ រៅថ្ងៃទ១ី០ ដល់ថ្ងៃទ១ី៣ ខែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៩ ជាម្យួរលារក្គ ូអនរក្គបូនទុរថាន រ។់ រលារ-រលារក្សី 
អាចសារសួ អាំេេីត័ម៌ាន កាសិរា បស់រូនៗ ក្េម្ទាាំង្សរម្មភាេសិរានានារនុង្ឆ្ន ាំសិរារនេះ។ កា ចូលជបួជាម្យួរលារក្គូ អនរក្គូគជឺាឱកាសលអរនុង្កា សែកា 
 វាង្សាលា នងិ្រលារ-រលារក្សីេីរគែដាឋ ន។ រលារក្គូ អនរក្គូ នងឹ្រធវើកា េនយល់ អាំេីរចិចកា ខដលរូនៗ បស់រលារ-រលារក្សីប្ពនរ ៀនសូក្តរនុង្ថាន រ ់រដូ៏ចជារចិច
កា ងា ខដលេួរោតប់្ពនបាំរេញរនលង្ម្រ។  
ដូចប្ពនជក្មាបជូនអាំេីរម្មវធិខីាង្រលើ សូម្រលារ-រលារក្សី រធវើកា ទាំនារទ់ាំនង្ម្រកា យិល័យ ដឋប្ពលរដើម្បរីធវើកា ណាតជ់បួ។ សូម្បញ្ញជ រ៖់ រលារក្គូ អនរក្គ ូនងឹ្
ទទលួកា ណាតជ់ួបជាម្យួមាត្តបិត្ត ដថ្ទរទៀត ដូចរនេះ សូម្ 
រលារ-ក្សីរម្ត្តត ម្រឲ្យប្ពនទានរ់េលរវលា។ សូម្អ គុណ 

រេលងមីៗ រនេះសាលាប្ពនរ ៀបចាំឲ្យមានរម្មវធិី "កា ស រស អតែបទរ ឿង្" Story Writing”  រម្មវធិីរនេះគឺបរង្កើតរ ើង្រដាយភាន រង់ា  BBC។ កា ស រស  គឺរាំណតច់ាំននួ
ពារយ ខដលអនុញ្ញា តរក្ចើនបាំនុតក្តមឹ្ ៥០០ ពារយប៉ោុរណាណ េះ រែើយថាន រខ់ដលអនុញ្ញា ត ក្តូវចូល មួ្មានេីថាន រទ់១ី ដល់ថាន រទ់៦ី។ សិសសអាចនេិនឋស រស អតែបទរ ឿង្ 
អាំេអីវីរប៏្ពនឲ្យខតជាគាំនិតថ្ចនក្បឌិតរដាយែលួនឯង្ រែើយជាគាំនតិបរង្កើតងមី។ រក្កាយថ្ងៃប ច្ បគ់រក្មាង្ស រស  គណៈរម្មកាដារេ់និទុរមានកា ភ្ាររ់នអើលរដាយសា កា 
ស រស  បស់សិសស ម្យួចាំននួគេឺតិជាគួ ឲ្យស្បខ់សង្្ខាល ាំង្ណា
ស់។ ខតជាអរុសល គណៈរម្មកា ដារេ់និទុរគឺតក្ម្ូវឲ្យរក្ជើសរ ើស
ខតេីនារប់៉ោុរណាណ េះសក្មាបត់ាំណាង្ក្រមុ្នមី្យួៗ ។ ចាំរពាេះ សាម ថ្ដ
 បស់សិសសទាាំង្រនេះនឹង្ក្តូវដាំរលទុររនុង្បណាណ ល័យ បស់សាលា 
សក្មាបសិ់សានុសិសសឯរទៀត អាចអានប្ពន។ សិសសខដល
ទទលួប្ពនជយ័ជាំនៈសក្មាបក់្រុម្នីម្យួៗ មួ្មាន៖ 
សក្មាបត់ាំណាង្ថាន រទ់ី១៖ សិសសរ ម្ េះ Beato នងិ្ Putthisak  
សក្មាបត់ាំណាង្ថាន រទ់ី១៖ សិសសរ ម្ េះ Serey នងិ្ Marlina 
សក្មាបត់ាំណាង្ថាន រទ់ី១៖ សិសសរ ម្ េះ Kano និង្ Noah 
សក្មាបត់ាំណាង្ថាន រទ់ី១៖ សិសសរ ម្ េះ YuJune និង្ Boramey 
សក្មាបត់ាំណាង្ថាន រទ់ី១៖ សិសសរ ម្ េះ Vionna និង្ Jasmine 
សក្មាបត់ាំណាង្ថាន រទ់ី១៖ សិសសរ ម្ េះ Emily និង្ Waylon 
នាង្ែុ្ាំរសូ៏ម្ខងលង្អាំណ គុណដល់អនរក្គូ Evelien ខដលប្ពនរ ៀបចាំឲ្យមានរម្មវធិី ស រស អតែបទរ ឿង្ រនេះរ ើង្ នងិ្អ គុណដល់អនរក្គូ Chris អនរក្គូ Hayley ខដល
ប្ពនរធវើជាគណៈរម្ក្បរយគ រក្ជើសរ ើសអនរឈនេះ ។ 

អាំពីក្សមមវិធី Summer Program 

រម្មវធិី Summer Program នងឹ្រ ៀចចាំរ ើង្បនាទ បេ់ីថ្ងៃបទិវគគ
សិរា រែើយចបរ់នតើម្េីថ្ងៃទ២ី៤ ខែររកដា ឆ្ន ាំ២០១៩។ រម្មវធិី
រនេះមាន យេះរេលក្តឹម្៤សប្ពត ែ៍ប៉ោរុណាណ េះ។ រម្មវធិគីមឺានភាេែុស
ោន រៅនងិ្ថ្ងៃសិរាធម្មត្ត រដាយសា រម្មវធិី Summer Program 
បរង្កើតភាេទារទ់ាញដល់អា ម្មណ៍សិសសរក្ចើនជាង្។ រនុង្រេល
ជាម្យួោន  សាលារម៏ានរម្មវធិបីាំប៉ោនខននរភាសាអង្រ់គលសនង្ខដ  រនុង្កា ជយួ ដល់សិសានុសិសសខដលក្តូវកា បាំរេញបខនែម្ខននរភាសារនេះ។ ដូចរនេះ ក្បរសើនរបើ
រលារ-រលារក្សី ខដលជាមាត្តបតិ្ត អាណាេាប្ពល មានចាំណាបអ់ា ម្មណ៍ សូម្រធវើកា ចុេះរ ម្ េះរូនៗចូលរ ៀនរៅឯកា យិល័យ ដឋប្ពល ។ កា ចុេះរ ម្ េះគឺរដើម្បី
រាំណតច់ាំននួសិសសខដលក្តូវសិរារៅត្តម្ថាន រឲ់្យប្ពនចាស់លាស់។  

រម្មវធិីបទិវគគសិរានងឹ្រ ៀបចាំរៅថ្ងៃសុក្រ ទ២ី១ ខែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ
២០១៩ រវលារមា៉ោ ង្ ៩:០០ នាទកី្េរឹ។ រម្មវធិនីងឹ្រ ៀបចាំរ ើង្រៅឯ 
សាលា ISSR បឋម្សិរា សាលក្បជុាំធាំ។  
រលារ-រលារក្សី ក្េម្ទាាំង្ក្រមុ្ក្គួសា ទាាំង្អស់ សាវ គម្ន ៍អរ ា្ ើញ
ចូល មួ្រនុង្ថ្ងៃរម្មវធិ ីរដើម្បអីបអ  ថ្ងៃប ច្ បឆ់្ន ាំសិរា ២០១៨- 
២០១៩។ រយើង្ែុ្ាំសង្ឃមឹ្ថា រលារ-រលារក្សី ក្េម្ទាាំង្ក្រមុ្
ក្គួសា  ទាាំង្អស់នងឹ្អរ ជ្ ើញចូល មួ្ឲ្យប្ពនក្គប់ៗ ោន ។   


