
    ព័ត៌មនពី បឋមសកិ ស្រមប់ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៩ 
ឆន សំកិ  ២០១៨-២០១៩  

សូមជ្រមបជូនេ ក-េ ក្រសីែដលជ ពយបលទងំអស់ជទីេគរព, 
ឆន សិំក ២០១៨-២០១៩បនឈនចូលមកដល់ៃថងបិទវគគកនុងេពលដខ៏្លីខងមខុេនះ។  ករសិក កនុង គរថមីរយៈេពលជិតមយួឆន  ំ ្រពម
ទងំបនឆ្លងកតក់មមវធីិជេ្រចើនដូចជ៖ សប្ត ហ៍អន្តរជតិ កមមវធីិជបួជំុ ពយបលសិស  កមមវធីិបណុយណូែអល ។ល។  
នងខញុ ំសូមេសងើចសរេសើរ សិស នុសិស ទងំអស់  ែដលខិតខំ្របឹងែ្របងចំេពះករសិក បនយ៉ងល្អ និងបនបង្ហ ញអំពីករ្រស ញ់ករ
សិក ងំពីេដើមឆន រំហូតដល់ចុងឆន សិំក ផងែដរ។ ងនងខញុ ំ ជនយក្របតិបត្តិភ អងេ់គ្លស សូមែថ្លងអំណរគុណដល់េ ក្រគូអនក 
្រគូបេ្រង នទងំអស់ ្រពមទងំបគុគលិក្រគបែ់ផនកែដលបនចូលរមួជយួ សហករកនុងដំេណើ រករអបរ់ៃំន អន្តរជតិ ISSRេពញមយួឆន  ំ
ែដលនឲំយកិចចករអបរ់្ំរបកបេទបនេ យេជគជយ័។ កនុងឱកសៃនករឈបស់្រមកនេពលខងមខុ នងខញុ ំសូម្របសិទ្ឋពិរជយ័ដល់
េ ក-េ ក្រសី ពយបល ្រពមទងំបគុគលិក្រគបជ់នថ់ន កឲ់យជបួែតសំ ងល្អ្រគប់ៗ គន ។ នងខញុ ំ សងឃមឹថនឹងបនជបួេ ក-
េ ក្រសី សិស នុសិស ទងំអស់េន បឋមសិក  េនៃថងចនទ ទី១២ ែខសី  ឆន ២ំ០១៩ ឆន សិំក ថមីខងមខុ។  

ពត័ម៌នពី បឋមសិក  
ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៩ 

 
វលុ:២  
េបះផ យេលើកទី១០ 
  

អំពីករសកិ េលើ ទំេនៀមទម្ល បជ់តិ សនដ៍ៃទ 

ថន កេ់រៀនមយួចនួំន មនម បិ  ពយបលសិស ចូលរមួកនុងករែចករ ំ
េលកបទពេិ ធនដ៍ល់កូនៗកនុងថន ក។់ ចំែណកសិស នុសិស កម៏នឱកសកនុង
ករបន្តរេទចូលរមួកនុងថន កដ់ៃទេទៀតជបន្តបនទ ប ់ េដើមបសិីក ព្ីរបេទសខុសៗ
គន ។ នងខញុសូំមែថ្លងអណំរគុណដល់ករចូលរមួសហករល្អ ពសិីស នុសិស  
បុគគលិក េ ក-េ ក្រសី ែដលបនជំរញុកមមវធិ ី International Week ្រប្រពតឹ្ត
េទេពញមយួសប្ត ហ៍ នងិពរេពញេទេ យអនុស វរយីជ៍េ្រចើន។ សូមែថ្លងអណំ  
ដល់េ ក្រគូ Glen កនុងករដឹកន ំដំេណើ រករេមេរៀន សិក េលើទំេនៀមទម្ល ប ់ ៃន
ជតិ សន ៍េផ ងេទៀតេពញមយួសប្ត ហ៍។ 

េ ក្រគូអនក្រគូ បនេរៀបចំឲយមនសកមមភពសិក ព្ីរបេទស 
ខុសៗគន  និងបង្ហ ញពវីបបធមេ៌ផ ងៗគន កំឡុងេពល Interna-
tional Week។ ថន កន់ីមយួៗ្រតូវេផ្ត តចមបងេទេលើែត្របេទស
ែតមយួគតេ់ដើមបេីរៀបចំតុបែតងកនុងថន ក។់កនុងេនះរមួមន្របេទស 
្រកិច ្របេទសេណប៉ល់ ្របេទសេ្របសីុល ្របេទស Ghana។ 
សិស បនសិក អពំ្ីរបេទសទងំេនះ នងិេរៀនអពំវីបបធមក៌នុង
េពលែតមយួ ខណៈេពលែដលេទេដើរទស ន មថន កេ់ផ ងៗ។ 



ទំពត័ទ៌ី២ ពត័ម៌នពី បឋមសិក  

កមមវិធីសបបរុសធម៌ ដលម់នទីរេពទយកមុរអងគរ និងមនទីរេពទយគនធបុបផ  
កមមវធីិសបបុរសធម ៌ របស់ អន្តរជតិ ISSR បន្របមូលថវកិ
សរុបចំនួន ៣០១០ ដុ ្ល រ េមរចិ នឹងបន្របគល់ជូនមនទីរេពទយ  
កុមរអងគរ មនទីរេពទយគន្ឋបុបផ ផងែដរ។ បនេធ្វើករ្របមូលថវកិ
រ មរយៈកមមវធីិ ដូចជ៖ កមមវធីិ School Fair, បុណយ Halloween  
និងកី ែហលទឹក្របចឆំន ។ំ នងខញុ ំពិតជមនចិត្តសបយយរកី យ
ៃ្រកែលងដល់េ ក-េ ក្រសីែដលបនចូលរមួជួយ កនុងដំេណើ រករ
សបបុរសធមេ៌នះ។  សូមអរគុណដល់្រកុមសិស  តំ ង ែដល 
បនចូលរមួ្របគល់ថវកិជូនដល់មនទីរេពទយកុមរទងំេនះ។  

ៃថងឈបស់្រមកឆន សិំក ២០១៨-១៩ 
ចបេ់ផ្តើមពៃីថងសុ្រក ទី២១ ែខមថុិន ឆន ំ
២០១៩ បនទ បព់កីមមវធិី្របគុំត្រន្តីបទិវគគ 
បញចប។់ ដូចេនះ សូមេ ក-េ ក្រសី
អេញជ ើញមកទទួលកូនៗេនឯកែន្លងញំុ

រេនជនេ់្រកម។ 

 
 

ៃថង្របរព្វពធិី បិទបេវសនកល  
និង្រប្រពតឹ្តេទ  

េនៃថងសុ្រក ទ២ី១ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៩ 
េវ េម៉ង៩:00 ្រពកឹ។ សូមេ ក-េ ក 
្រសីអេញជ ើញចូលរមួឲយបន្រគប់ៗ គន ។ 

កនុងឆន សិំក នីមយួៗែតងមនករចកេចញពីសំ កេ់ ក្រគូអនក្រគូេ្រកយបញចបក់របេ្រង នរបស់ពកួគត ់ ែតេ ក្រគូអនក្រគូទងំអស់
បនបង្ហ ញអំពីកិចចករងររបស់ខ្លួនពរេពញេ យទំនលួខុស្រតូវ ពិេសសបនបេ្រង នសិស នុសិស ទងំអស់រហូតដល់បំ ចឆ់ន សិំក ។ 
នងខញុ ំសូមេគរពជូនពរដល់េ ក្រគូអនក្រគូឲយជបួែតសុខសុវតថិភព េហើយរក ទំនកទំ់នងល្អជមយួ បន្តរេទេទៀត។ 

ងខងេ្រកមគឺជពត័ម៌នសេងខបរបស់េ ក្រគួអនក្រគួ កនុងឆន សិំក ថមី២០១៩-២០២០។ នងខញុ ំសូម ្វ គមន ៍ េ ក្រគូអនក្រគូចូលរមួ
បេ្រង នជមយួនឹង អន្តរជតិ ISSR េនឆន សិំក ថម ី ។ ខញុ ំេជឿជកថ់េ ក្រគូ អនក្រគូករ៏កី យកនុងករសហករល្អជមយួ របស់
េយើង និង ផ្តល់គុណភពអបរ់ដំល់សិក នុសិស ទងំអស់គន បនយ៉ងល្អ្របេសើរផងែដរ។ 

បញជ ី យនមេ ក្រគូអនក្រគូនិងថន កសិ់ក ឆន សិំក ថមី២០១៩-២០ 

We are one, 
 But we are many. 

ថន កឆ់ន សិំក  ២០១៨-២០១៩ ថន កឆ់ន សិំក  ២០១៨-២០២០ េឈម ះ្រគូៗបនទុកថន ក ់

ថន ក ់Nursery 
ថន ក ់Reception 1A អនក្រគូ Erin 

ថន ក ់Reception 1B េ ក្រគូ Sean 

ថន ក ់Reception 1A ថន ក ់Reception 2A អនក្រគូ Amy 

ថន ក ់Reception 1B ថន ក ់Reception 2B អនក្រគូ Kristina 

ថន ក ់Reception 2A ថន ក ់1A អនក្រគូ Nicola 

ថន ក ់Reception 2B ថន ក ់1B TBC 

ថន កទ់ី 1A ថន ក ់2A អនក្រគូ Hayley 

ថន កទ់ី 1B ថន ក ់2B េ ក្រគូ Philip 

ថន កទ់ី 2A ថន ក ់3A TBC 

ថន កទ់ី 2B ថន ក ់3B អនក្រគូ Gemma 

ថន កទ់ី 3A ថន ក ់4A អនក្រគូ Bernadette 

ថន កទ់ី 3B ថន ក ់4B អនក្រគូ Rene 

ថន កទ់ី 4A ថន ក ់5A េ ក្រគូ Glen 

ថន កទ់ី 5A 
ថន កទ់ី 6A អនក្រគូ Beckie 

ថន កទ់ី 5B 

សូមែថ្លងអណំរគុណ 
អនក្រគូ Chantal កនុង

ករបង្វឹក
សិស នុសិស  ែផនក
ដូរត្រន្តី្របកបេ យ
គុណភព។ សិស
ទងំអស់សែម្តងបន
បនយ៉ងជំនញ។ 


