
    ព័ត៌មានពីសាលាបឋមសិក ស្រមាប់ែខ សីហា ឆា្ន ំ២០១៩ 

      We are one, 
 But we are many. 

េសចក្តីជូនដំណឹងពី
បឋមសិក ស្រមប់ែខសី   

ឆន ២ំ០១៩ 
វលុ៖៤ 
េបះផ យេលើកទី១ 

អន្តរជតិ ISSR ត្រមូវឲយសិស នុសិស ទងំអស់ញុំ រស្រមន់ ែដលមនផសុកភពបុ៉េ ្ណ ះ។  
សូមេ ក-េ ក្រសីនយំក  រស្រមន់ ែដលមនផសុកភពដល់កូនៗ េពលមក េរៀន។ 

សូមេគារព និងសា្វ គមន៍ការមកកាន់សាលាអន្តរជាតិេយើងខ្ញុំ  
សូម ្វ គមន៍ឆន សិំក ថមីេន អន្តរជតិ ISSR! នងខញុ ំសងឃឹមថេ ក-េ ក្រសី ក៏ដូចជសិស នុសិស ទងំអស់ទទួលបនភពរកី យេ្រកយពីៃថង
ឈប់ស្រមក។ មួយរយៈខ្លីេនះ សិស នុសិស ទងំអស់បនចូលេរៀន មថន ក់ េហើយជួបជមួយ្រគបូនទុកថន ក់េរៀងៗខ្លួន។ ស្រមប់ព័ត៌មនអំពកីមមវធិសិីក  
កលវភិគ និងព័ត៌មននន េ ក-េ ក្រសី្របែហលជទទួលបនរចួ ល់េហើយែដលមនខ្លឹម រកនុងេសៀវេភ Handbook ្រ ប់ែដលកនុងេសៀវេភេនះ 
មនករេរៀប ប់អំពីព័ត៌មនចបំច់ស្រមប់ករសិក របស់កូនៗេ ក-េ ក្រសី។ ្របសិនេបើេ ក-េ ក្រសីពុំទន់ទទួលបនេសៀវេភ handbook សូមេធ្វើ
ករ កសួរមកកន់ែផនករដ្ឋបល ។ នងខញុសូំម ្វ គមន៍យ៉ងកក់េក្ត ចំេពះ េ ក្រគូអនក្រគថូមី ក៏ដូចជសមជកិៃន្រកុមករងរទងំអស់កនុងកិចចសហករ
ល្អទងំអស់គន  េហើយក៏សងឈឹមថេយើងទងំអស់គន  នឹងបេងកើតភពរកី យ ន មញញឹមកនុង  ISSR រមួគន ផងែដរ។ ទងំេ ក្រគូអនក្រគូ ្រពមទងំ
បុគគលិកទងំអស់កំពុងែតទនទឹង ្វ គមន៍ផ្តល់េស កមមល្អជូនដល់េ ក-េ ក្រសី្រគប់ៗគន ។ 

ប័ណ្ណ សំគាល់ខ្លនួអ្នកមកទទួលកូនៗ 
 
សូមអរគុណេ ក-េ ក្រសីែដលបនអេញជ ើញមកេធ្វើប័ណ្ណឬកតទទួលកូនៗជថមីេឡើងវញិ។ ស្រមប់េ ក-េ ក្រសីែដល កំពុងែតេ្របើ្របស់ប័ណ្ណឬកត
ចសពីឆន មុំន សូមអេញជ ើញមកេធ្វើថមីេនឯករយិល័យរដ្ឋបល។ ប័ណ្ណឬកតគឺ្រតូវែតយកមកជមួយេ យខនមិនបន។ កនុងបរេិវណ គឺត្រមូវឲយមន
កតសមគ ល់ជនិចច។ មនប័ណ្ណឬកតសមគ ល់គឺេដើមបីរក ឲយបននូវេសថរភព សុតថិភពដល់កូនៗេ ក-េ ក្រសី។ ចំេពះករណី េ ក-េ ក្រសីេភ្លចប័ណ្ណ
ឬកតសមគ ល់េពលមកទទួលកូនៗ សូមអេញជ ើញេទករយិល័យរដ្ឋបលេដើមបីទទួលបនបេ ្ត ះ សនន។ 

អំពីកម្មវិធី Class Dojo  
កមមវធិី Class Dojo នឹងបន្តេ្របើេដើមបីេធ្វើករទំនក់ទំនងមកកន់ម បិ ឬ ពយបលសិស បន្តេទេទៀត។ កមមវធិ ីClass Dojo គឺជមេធយបយ
ដ៏ល្អកនុងករទំនក់ទំនងរ ង ពយបល និងព៍ត៌មនពី ។ ្របសិនេបើេ ក-េ ក្រសីបនបេងកើតម្តងេហើយកលពីឆន មុំន គឺពុំចបំច់បេងកើតម្តងេទៀត
េទ។ កល សិស ែដលបញចូ លកនុងថន ក់ថម ី សយ ្ឋ នអីុែម៉លរបស់េ ក-េ ក្រសីពីមុន នឹងបញចូ ន រភជ ប់មកថន ក់េរៀនថមីេ យអូតូម៉ទិច។ ្របសិនេបើ
េ ក-េ ក្រសីពុំបនចុះេឈម ះេនេឡើយ ខងេ ក្រគូអនក្រគូ នងឹេផញើលិខិតមួយចបប់េដើមបីផ្តល់ព័ត៌មនជូន ្រពមទងំរេបៀបកនុងករចុះេឈម ះបេងកើតកមមវធិី 
Class Dojo។   
អំពីអាហារៃថ្ង្រតង់ 
នងខញុ ំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណដល់េ ក-េ ក្រសីែដលជម បិ  និង ពយបលសិស ថន ក់ Reception 2 ែដលបនចូលរមួជួយស្រមួលដល់កូនៗ
កនុងេម៉ង រៃថង្រតង់េនះ។ នឹងបន្តអនុញញ តជូនេ ក-េ ក្រសី្រតឹមៃថងទី៣0 ែខសី េនះែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ចប់ពីៃថងទ០ី២ ែខកញញ  នឹងទទួល
ខុស្រតូវកនុងករស្រមបស្រមួលសិស ញុំ រៃថង្រតង់េ យខ្លួនឯង ដូេចន ះេ ក-េ ក្រសីពុំបនអនុញញ តឲយចូលកនុងកែន្លងញុបំយេទៀតេឡើយ។ នងខញុ ំ
សូមែថ្លងអំណរ គុណដល់េ ក-េ ក្រសីែដលបនជួយស្រមបស្រមួលដល់កូនៗញុំ រៃថង្រតង់កនុងមួយរយៈេពលកន្លងមកេនះ។ 

អំពីការណាត់ជួបមាតាបិតា ឬអាណាព បាលសិស  
ករ ត់ជួបម បិ  ឬ ពយបលសិស នឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងសុ្រក ទី៣០ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៩ េវ េម៉ង ៥:០០ ង ច។ សូមេ ក-េ ក្រសីេម ្ត
អេញជ ើញចូលរមួឲយបន្រគប់ៗគន  ពីេ្រពះករជួបជុំេនះគឺមន រៈសំខន់ ស់ េដើមបីបនជួបផទ ល់ជមួយេ ក្រគូ អនក្រគូបនទុកថន ក់ ក៏ដូចជបនេឃើញថន ក់
េរៀនរបស់កូនៗេ ក-េ ក្រសី។ បនទ ប់ពីករអេញច ើញជួបជមួយេ ក្រគូ អនក្រគូ និងពនិិតយថន ក់េរៀនរចួ ល់េហើយ េ ក-េ ក្រសី ចេញជ ើញពិ រ រ
ស្រមន់ និងេភសជជៈ ែដល ផ្តល់ជូន។ សិស នុសិស ថន ក់េខមរភ នឹងបញច ប់្រតឹមេម៉ង៣.០០ រេសៀលកនុងៃថងេនះ។ ដូចបនជ្រមបជូនខងេលើ សូម
េ ក-េ ក្រសីេញជ ើញចូលរមួេន អន្តរជតិ ISSR បឋមសិក  ទងំអស់គន  េដើមបីជឱកសល្អកនុងករជួបជុំជមួយេ ក្រគូ អនក្រគូ របស់កូនៗ េរៀងៗ 
ខ្លួន។ បញជ ក់៖ ជនួំប ពយបលគឺអនុញញ តែត ម បិ  ឬ ពយបលសិស ែតបុ៉េ ្ណ ះ។    

ជបួជមយួេ ក-េ ក្រសីៃថងសុ្រក ទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០១៩ ខងមុខេនះ! 



ទំព័រទី២ េសចក្តីជូនដំណឹងពី បឋមសិក  

កម្មវិធី Star of the Month 
សូមេ ក-េ ក្រសីេញជ ើញចូលរមួេនេពល្រពឹកេវ េម៉ង៨:00 នទី៖ 

              - ៃថងអងគ រ ទ០ី៣ ែខកញញ  ថន ក់  Nursery ដល់ថន ក់ ទី១ (ថន ក់ Reception១B  េធ្វើករសែម្តង) 
             - ៃថងពុធ ទ០ី៤ ែខកញញ  ថន ក់ទី២ ដល់ថន ក់ទី៦ (ថន ក់ទ ី៥A េធ្វើករសែម្តង ) 
សិស ទងំអស់កំពុងែតអនុវត្តន៍ករសែម្តងរបស់ពួកេគ្របកបេ យក្តីរកី យេដើមបីសែម្តងជូនេ ក-េ ក្រសីកម ន្ត។ 

 

កមមវធិីេមើលែថេកមងេពលរេសៀល
ស្រមប់ថន ក់ Reception1 និង
ថន ក់ Nursery បនចប់ដំេណើ រ
ករេហើយ។ ្របសិនេបើេ កអនក
មនចំ ប់ រមមណ៍សូម

អេញជ ើញមក កសួរព័ត៌មនេន
ករយិល័យរដ្ឋបល ។ 

អំពីការសិក បែន្ថមេម៉ាង (After-School Clubs) 

អំពីការមកេរៀនយឺត 

ព័ត៌មនអំពីករសិក បែនថមេម៉ងស្រមប់សិស ថន ក់ទី១ ដល់សិស ថន ក់  
ទី៦ នឹងផ្តល់ព័ត៌មនបែនថមជូនេ ក-េ ក្រសីស្រមប់វគគសិក
ខងមុខ។ ករសិក បែនថមេម៉ងគឺមនករកំណត់ចំនួនសិស  ពិេសស
សិស នុសិស ជេ្រចើនមនចំ ប់ រមមណ៍កនុងករសិក បែនថមេម៉ង 
(Club) ដូចេនះ សូមេ ក-េ ក្រសីេធ្វើករចុះេឈម ះកូនៗឲយបនឆប់
េដើមបីេជៀស ងករខកខនមិនបនចូលេរៀន។ បញជ ក់៖ សិស ែដលចុះ
េឈម ះមុន នងឹទទួលបនកែន្លងសិក មុន។ ថន ក់បែនថមេម៉ងនងឹចប់េផ្តើមពី
ៃថងចនទ ទី២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៩។ 

ចប់ពីៃថងចនទ ទី២ ែខកញញ នងឹេរៀបចំេសៀវេភកំណត់្រ  ពីករមកេរៀនយឺត (បនទ ប់ពីេម៉ង៨:០០្រពឹក) ដូចេនះសូមេ ក-េ ក្រសីេម ្ត នកូំនៗ
ចូល ម្រចទ្វ ករយិល័យេពលមកយឺត។។ េសៀវេភកំណត់្រ នឹងដំកល់ទុកេនកនុងករយិល័យ េដើមបីឲយេ ក-េ ក្រសី ចសរេសរអំពីមូលេហតុែដល 
កូនៗមក មិនបនទន់េពលេវ ។ ចេំពះករមកេរៀនយឺត គឺបងកកររខំនដល់សិស ែដលកំពុងសិក  នងឹេមេរៀនែដលេ ក្រគូ-អនក្រគូកំពុងបេ្រងៀន 
ពិេសស ជេគលករកនុងថន ក់េរៀនែដលមិនចង់ឲយមនករយឺតេពលេវ ។ ដូចបនេរៀប ប់ខងេដើម សូមេ ក-េ ក្រសីេម ្ត ជួយសហករេដើមបីបងកភព
ងយ្រសួលដល់ថន ក់េរៀនរបស់កូនៗេ ក- េ ក្រសី ជួយពួកេគឲយមកេរៀនឲយបនទន់េពលេវ ។ សូមនកូំនៗមក ឲយបនមុនកណ្តឹ ង េ ទិ៍។  

អំពី ថា្ន ំេពទ ឲ កូនៗញំុាេ សាលាេរៀន 
ចំេពះករផ្តល់ថន េំពទយ ដល់កូនៗេ ក-េ ក្រសី េយើងខញុដំឹងថេពលខ្លះកូនៗេ ក-េ ក្រសី្រតូវករថន េំពទយ េហើយ ពួកគត់ក៏ ចេនបន្តរករសិក កនុង
ថន ក់បន។ ចំេពះករផ្តល់ថន េំពទយដល់កូនៗេ ក-េ ក្រសី េយើងខញុ ំ នឹងមិនទទួលផ្តល់ថន ឲំយពួកគត់េទៀតេទ េដើមបីេជៀស ងករមនកំហុសខុសឆគង
េផ ងៗ ែតេ ក-េ ក្រសី ចអេញជ ើញមកផទ ល់ េដើមបីផ្តល់ថន ឲំយកូនៗ។ ចំ ៖ំ ករផ្តល់ថន េំពទយដល់កូនៗរបស់េ ក- េ ក្រសីគឺ សំុមិនទទួល 
ផ្តល់ថន ដំល់ពួកគត់េទ គតឺ្រមូវឲយេ ក-េ ក្រសីអេញជ ើញមកផ្តល់ថន េំ យផទ ល់ ។ 

សិស ថន ក់ទី២B កំពុងរកី យកនុងករសិក េលើ្របធនបទថមី។ សិស ទងំអស់ខិតខំ
េរៀនសូ្រតកនុងថន ក់េរៀនថមីរបស់ពួកេគ។  

ដបទឹក 
សិស ទងំអស់ចបំច់្រតូវមនដបទឹកផទ ល់ខ្លួនមួយែដលមនគុណ
ភពល្អស្រមប់យកមក ។ ដបទឹក្របេភទែកវគឺមិនអនុញញ ត
ឲយយកមក េទ។ សូមេ ក-េ ក្រសីពិនិតយនិងជួយផ្តល់
ដបទឹកែដលមនសុវតថិភពដល់កូនៗេពលមក  

កែន្លងទុករបស់ែដលបានេភ្លច 
ល់សមភ រៈ េផ ងៗែដលសិស នុសិស េភ្លច មនេរៀបចំទី ងំ
េដើមបីទុករបស់របរទងំេនះ េនែកបរកែន្លងរង់ច។ំ ្របសិនេបើកូនៗ
េ ក-េ ក្រសីមនករេភ្លចរបស់េ្របើ្របស់ សូមអេញជ ើញមកពិនិតយេន
ទីេនះផទ ល់។ សូមេធ្វើករ កសួរដល់េ ក្រគូអនក្រគូ ពីេ្រពះពួកគត់
ច្របប់អំពីរបស់របរែដលសិស នុសិស បនេភ្លច េជៀស ងសួរ

បុគគលិក ពីេ្រពះពួកគត់ ចនងឹមិនដឹងអំពីរបស់របរែដលសិស េភ្លច
ទងំេនះ។ 

អំពីកីឡាែហលទឹក 
កី ែហលទឹកស្រមប់ថន ក់ទី១ ដល់ថន ក់ទី៦ នឹងចប់េផ្តើមពីៃថងចនទ ទី
០២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៩ ។ សិស នុសិស នឹង្រតូវសិក កី អប់រកំយ 
្រពមទងំកី ែហលទឹក។ កនុងេពល្រពឹកពួកេគ ច្រតូវចូលរមួកី អប់រ ំ
កយ ឬកី ែហលទឹក ចំេពះកី ែហលទឹក េ ក្រគូ អនក្រគូនងឹផ្តល់
ព័ត៌មនជូនជបន្តបនទ ប់។ ដូចេនះសូមេ ក-េ ក្រសី្របកដថ កូនៗ
បនេ្រតៀមកែន ងេពះេគ េ្រតៀមេវន៉ ែហលទឹក និងសេម្ល កបំពក់ែហ
លទឹកមកជមួយផង។ សូមអរគុណ ។ 


