
    ព័ត៌មានពីសាលាបឋមសិក ស្រមាប់ែខ តុលា ឆា្ន ំ២០១៩ 

      We are one, 
 But we are many. 

េសចក្តីជូនដំណឹងពី បឋម
សិក ស្រមប់ែខតុ   

ឆន ២ំ០១៩ 
វលុ៖៤ 
េបះផ យេលើកទី៣ 

អន្តរជតិ ISSR ត្រមូវឲយសិស នុសិស ទងំអស់ញុំ រស្រមន់ ែដលមនផសុកភពែតបុ៉េ ្ណ ះ។  
សូមេ ក-េ ក្រសីផ្តល់នូវ រស្រមន់ ែដលមនផសុកភពដល់កូនៗ េពលយកមក េរៀន។ 

កម្មវិធីបណា្ណ ល័យសិក  កាលពីសបា្ត ហ៍កន្លងេ  
ករេរៀបចំកមមវធីិប ្ណ ល័យសិក កលពីសប្ត ហ៍កន្លងេទគឺ្រប្រពឹត្តេទេ យរលូន និងេជគជ័យបំផុត។ នងខញុ ំ សូមែថ្លងអំណរគុណដល់អនក្រគូ 
Hayley ែដលបនេរៀបចំចត់ែចងេពញមួយសប្ត ហ៍ស្រមប់សិស នុសិស  សិក ពីេសៀវេភ្រពមទងំ នេសៀវេភ។ េ ក្រគូ អនក្រគូបនេរៀបចំឲយ
មនសកមមភពេរៀនែប្លកៗទូទងំ េនកនុងសប្ត ហ៍េនះ គឺបនត្រមូវឲយសិស ្រគប់ៗគន េផ្ត តេទេលើែតករ នេសៀវេភ េ យរមួបញចូ ល
សកមមភពជេ្រចើនដូចជ៖  េលងែលបង ន បេងកើតសកមមភពេរៀនេនកនុងប ្ណ ល័យ បេងកើតេសន តេសៀវេភ េស្ល កសេម្ល ក បំពក់ មតួអងគ និង 
ចូលរមួករ្របកួត ន។  នងខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះម បិ  ពយបលែដលបនចូលរមួសហករេពញមួយសប្ត ហ៍
្រពមទងំចូលរមួ នកនុងថន ក់ជមួយសិស នុសិស ។ សូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះេ ក េ ក្រសីទងំអស់ែដលបនបរចិច គេសៀវេភេរឿង េហើយ

នឹងយកេទ្របគល់ជូនអងគករ សមគមន៍ ABCs and Rice េនៃថងសុ្រកទី២៥ខងមុខេនះ។  សងឃឹមថេសៀវេភទងំអស់ែដល
្របគល់ជូនអងគករសមគន៍េនះនឹងជ្របេយជន៍រមួស្រមប់ពួកគត់េ្របើ្របស់។ សូមសិស នុសិស ទងំអស់កំុេភ្លច នេសៀវេភឲយបនេ្រចើនេនផទះ 
ក៏ដូចជពយយមជំរុញខ្លួនឯងឲយចូលចិត្ត នេសៀវេភ។ 

សមូអបអរស្រមប់អនក្របកតួ នែដលឈនះទងំអសគ់ន ... 

 
ៃថងស្រមកបុណយអំុទូក 
នឹងេធ្វើករឈប់ស្រមក 

បុណយអំុទូក ចំនួនពីរៃថងគឺៃថងទី
១១ ែខតុ  ដល់ៃថងទី១២ ែខ
តុ  ឆន ២ំ០១៩។ នឹង
ចូលេរៀនដូចធមម វញិេនៃថង
ពុធ  ទី១៣ ែខតុ  ឆន ំ

២០១៩។  
 

នងខញុ ំសូមជូនពរេ ក-េ ក
្រសី ទទួលបនករស្រមក ជួប
ជុំ្រកុម្រគួ រៃថងឈប់ស្រមក! 

 

អនកឈនះកនងុករតុបែតង មតួរអងគេសៀវេភ: 
សិស េឈម ះ Siwoo ជសិស ថន ក់ទី៤A ែតងជេមទ័ពសន្លឹក

េបៀពីរកនុងេរឿង Alice in Wonderland. 
សិស េឈម ះ Makeena ជសិស ថន ក់ទី២B ែតងជ្រពះអងគ

ៃនពន្លឺេឈម ះ Lightning McQueen  
សិស េឈម ះ  Hang Hang ជសិស ថន ក់ R1A ែតងជ
សត្វេមអំេប។ 

អនកឈនះកនងុករ ន  
សិស េឈន ះ Jenna ជសិស ថន ក់ទី៥ 
សិស េឈន ះ Vuthik ជសិស ថន ក់ទី៤ 
សិស េឈន ះ Solomon ជសិស ថន ក់ទី២ ...និងសមូែថ្លងអំណរគុណែដលអនកចួលរមួ្របកតួ

ផងែដរ! 



ទំព័រទ២ី េសចក្តីជូនដំណឹងពី បឋមសិក  ISSR 

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

              - ៃថងអងគ រ ទ០ី៥ ែខវចិឆកិ ថន ក់  Nursery ដល់ថន ក់ ទី១ (ថន ក់ Reception២B  េធ្វើករសែម្តង) 
             - ៃថងពុធ ទ០ី៦ ែខវចិឆិក ថន ក់ទី២ ដល់ថន ក់ទី៦ (ថន ក់ទ ី៥A េធ្វើករសែម្តង) 
សិស ទងំអស់កំពុងែតអនុវត្តន៍ករសែម្តងរបស់ពួកេគ្របកបេ យក្តីរកី យេដើមបីសែម្តងជូនេ ក-េ ក្រសីកម ន្ត។ 
 

កមមវធិីេមើលែថេកមងេពលរេសៀល
ស្រមប់ថន ក់ Reception1 និងថន ក់ 

Nursery បនចប់ដំេណើ រករេហើយ។ 
្របសិនេបើេ កអនកមនចំ ប់
រមមណ៍សូមអេញជ ើញមក កសួរ

ព័ត៌មនេនករយិល័យរដ្ឋបល
។ 

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

ករផ្តលជ់ូនវគគបណ្តុ ះប ្ត លសេ្រងគ ះបឋមដលជ់ំនួយករ្រគូបេ្រងៀន 

ករ្របឡង ្រតីមសទី១ 
ករ្របឡងស្រមប់្រតីមសទី១នឹង្រប្រពឹត្តេទេពញមួយសប្ត ហ៍ គឺ
ពីៃថងទី១៨ ដល់ ៃថងទី២២ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៩។  

ប័ណ្ណ សគំលេ់ពលមកទទួលកនូៗ 
សូមេ ក-េ ក្រសីពក់កតសំគល់មុនចូលកនុងបរេិវណ ។
មនប័ណ្ណឬកតសមគ ល់គឺេដើមបីរក ឲយបននូវេសថរភព សុតថិភព
ដល់កូនៗេ ក-េ ក្រសី។  សូមអរគុណ! 

ករេដើរដែង្ហររបសស់សិ កនងុៃថងបុណយ Halloween 

អន្តរជត ិISSR បនបេ្រង ននិងរលឹំកេមេរៀនវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 
សេ្រងគ ះបឋមដល់ជំនួយករ្រគូបេ្រង នទងំអស់េនឯ បឋមសិក
កនុងេគលបំណង ចជួយ ដល់កូនៗ្របសិនេបើពួកេគមនេ្រគះថន កេ់ យ
្របករ មយួេនឯ េរៀន។ នងខញុសូំមសរេសើរដល់្រកុមជនួំយករ
្រគូបេ្រង នទងំអស់ែដលយកចិត្តទុក កវ់គគបណ្តុ ះប ្ត លេនះ។ េ ក្រគូ 
Greg ែដលជអនកជំនញកនុងករសេ្រងគ ះបឋម េហើយកជ៏្រគបូេ្រង នេនះ 
បនសរេសើរចំេពះកចិចខតិខ្ំរបឹងែ្របងរបស់អនក្រគជូំនួយករ្រគប់ៗ គន ។ 

អន្តរជតេិយើងខញុបំចចុបបននគមឺនអនកសេ្រងគ ះបឋមេពញេលញ េហើយ
ពួកគតន់ឹង ចធនបននូវ ល់បញ្ហ ែដលេកើតមនចំេពះកូនៗរបស់
េ ក-េ ក្រសីេនកនុង  ISSR។ 

ថន ក់ទី៦B សិក េលើមុខវទិយ Science កនុងេពលថមីៗេនះ 
គឺពិេ ធន៍េទេលើេបះដូងសត្វ្រជូក េ យពិនិតយេទេលើ
សួត (atriums) សរៃសឈម (ventricles) និង្របពនធ័
ដំេណើ ករសួត(aorta) នឹងទងសួត (pulmonary ar-
tery)។ សិស បនយកេ្របើ skittles េដើមបី ស់ចំ យ
េចញមកេ្រក។ ្រគប់គន ពិតជេធ្វើបនល្អ!!!   

កមមវធិីកី ែហលទឹក្របចឆំន ៃំថងស្ុរក ទ០ី៨ ែខវិចឆកិ ឆន ២ំ០១៩ 
 ៃថងសុ្រក ទី០៨ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៩ នឹងមនេរៀបចំកមមវធិី “្របកួត
កី ែហលទឹក្របចឆំន ”ំ ែដលេរៀបចំេឡើងេន អន្តរជតិបឋមសិក  
ISSRេវ េម៉ង ១:៣០ដល់េម៉ង៤:០០ ង ច។  េនះគឺជកមមវធិីសបបុរស
ធម៌េដើមបីជួយដល់មនទីរេពទយកុមរអងគរ និងមនទីរេពទយគនធបុបផ េខត្តេសៀម
ប។ ។ អនកចូលរមួ្របកួត្រតូវមន យុចប់ពី ៥ឆន  ំដល់ ១៧ឆន ។ំ ស្រមប់
សិស នុសិស ទូេទ ែដលមនចំ ប់ រមមណ៍ចូលរមួ្របកួត សូមមក
ទទួលពកយចុះេឈម ះេន បឋមសិក និង វទិយល័យ ISSR។ 

បនបញជូ ន្រក សចុះេឈម ះកនុងសប្ត ហ៍មុន ដូចេនះសូមេ ក-
េ ក្រសីឬសិស នុសិស ទងំអស់្របគល់លិខិតចុះេឈម ះមកកន់
វញិឲយបន្រតឹមៃថងសុ្រក ទី១ ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១៩។ កនុងៃថង្របកួតកី ែហល
ទឹក្របចឆំន រំបស់ អន្តរជតិ ISSR សិស ថន ក់ភ ែខមរទងំអស់នឹង
ចប់្រតឹមេម៉ង ៤.០០រេសៀល។ ដូចបនជ្រមបជដណឹំងខងេលើ នងខញុ ំ
ែដលជនយក្របតិបត្តិែផនកភ អង់េគ្លសៃន អន្តរជតិបឋមសិក  
ISSRសូមេគរពអេញជ ើញេ ក-េ ក្រសី និង្រកុម្រគួ រចូលរមួឲយបន 
្រគប់ៗគន  េដើមបីជករេលើកទឹកចិត្តដល់សិស នុសិស ែដលបនចូលរមួ្របកួ
ត។  កនុងៃថងកមមវធិី្របកួតែហលទឹកេនះផងែដរ មនលក់ដូចជ រ
ស្រមន់ និង េភសជជះខ្លះៗមួយចនួំនេដើមបីជចំណូលស្រមប់សបបុរសធម៌។ 
នងខញុ ំសងឈឹមថេ ក-េ ក្រសី ្រពមទងំ្រកុម្រគួ រ នឹងអេញជ ើញចូលរមួ
េមើលករ្របកួត ្របសិនជេ ក-េ ក្រសី មនធុរៈពុំបនចូលរមួកនុងកមមវធិី 
េ ក-េ ក្រសី ចផ្តល់ថវកិដល់កូនៗក៏បន។ បញជ ក់៖ ថវកិែដល ច
ផ្តល់ជូនកូនៗបនគឺចំនួន្រតឹមែត ៥ដុ ្ល រែតបុ៉េ ្ណ ះ។ សូម ក់កនុងេ្រ ម
សំបុ្រតមន ក់េឈម ះ្រពមទងំថន ក់េរៀនជមួយផង។  

ជេរៀង ល់ឆន ំ អន្តរជតិ ISSR ែតងេរៀបចំកមមវធិីបុណយ Halloween 
េហើយសិស នុសិស ទងំអស់មនករតុបែតងខុសៗគន រចួេដើរដែង្ហរកនុង
បរេិវណ េរៀន។ កមមវធិីេនះនងឹចប់េផ្តើមេនៃថង្រពហសបត្តិ៍ ទី៣១ ែខ
តុ  ឆន ២ំ០១៩ ខងមុខេនះ។ េដើមបីជករចូលរមួចំែណកសបបុរសធម៌
ដល់មនទីរេពទយកុមរអងគរ និងមនទីរេពទយ គនធបុបផ  សិស នុសិស ទងំអស់
ចចូលរមួថវកិ ចំនួន១ដុ ្ល កនុងករផ្តល់ជវភិគទនដល់មនទីរេពទយ។ 

េ យែឡក ករេដើរដែង្ហរកបួនជមួយនឹងករតុបែតងរបស់សិស  ក៏និងមន
ករផ្តល់រង្វ ន់ដល់អនកែដលមនភពទក់ទញេហើយេលចេធ្ល ជងេគ។ ករ
ែបងែចករង្វ ន់នងឹផ្តល់ជូនេទ ម្រកុមៃនឆន សិំក ដូចជ៖ ្រកុមសិស ថន ក់
Nursery ដល់ថន ក់ Rec2 ្រកុមសិស ថន ក់ទី១ដល់ថន ក់ទី២ ្រកុមសិស ថន ក់
ទី៣ ដល់ថន ក់ទី៦។ ចំែណកសិស ថន ក់ទី៦ ទងំអស់នឹងសម័្រគចិត្តជួយតុប
ែតងដល់សិស នុសិស  ែដលចង់តុបែតងមុខមុនកមមវធិីចប់េផ្តើម។  

 ្របសិនេបើេ ក-េ ក្រសីនឹងអេញជ ើញចូលរមួកនុងៃថងកមមវធិី្របកួតែហ
លទឹក សូមេម ្ត រងចកូំនៗ េនកែន្លង្របកួត។ សូមផ្តល់ដំណឹង អំពី
វត្តមនរបស់េ ក-េ ក្រសីដល់េ ក្រគូ អនក្រគូ្របចថំន ក់ និងជ្រមប
ពួកគត់ថេ ក-េ ក្រសីនឹងេមើលែថកូនៗ េ យខ្លួនឯង។ 


