
    ព័ត៌មានពីសាលាបឋមសិក ស្រមាប់ែខ ក ្ញ  ឆា្ន ំ២០១៩ 

      We are one, 
 But we are many. 

េសចក្តីជូនដំណឹងពី
បឋមសិក ស្រមប់ែខកញញ   

ឆន ២ំ០១៩ 
វលុ៖៤ 
េបះផ យេលើកទី២ 

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

កម្មវិធី ជួបជុមាតាបិតា និងអាណាព បាលសិស  
នងខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណ េ ក-េ ក្រសី ែដលបនអេញច ើញចូលរមួកមមវធិីជួបជុំម បិ សិស  កលពីៃថងសុ្រក ទី៣០ ែខកញញ កន្លងេទេនះ។ កនុងឆន េំនះ
េ ក-េ ក្រសីចូលរមួមនចំនួនេ្រចើនជងឆន មុំនៗ។ នងខញុ ំសងឈឹមថេ ក-េ ក្រសី ទទួលបនេសចក្តីរកី យ េ្រកយបនជួបជែជកជមួយេ ក្រគូ អនក
្រគបូនទុកថន ក់របស់កូនៗផទ ល់។ េ ក្រគូអនក អនក្រគូទងំអស់ក៏មនករសបបយចិត្តែដលបនជួយជមួយនិង ពយបល ្រពមទងំទទួលបនគំនតិ
េយបល់ល្ៗអ ជេ្រចើន ពីសំ ក់េ ក-េ ក្រសី។ កមមវធិីវធិីេនះក៏ជឱកសមួយែដល ចឲយេ ក្រគូអនក្រគូ និងេ ក-េ ក្រសី ពិភក  និងជែជកគន  កំ
ឡុងេពលញុំ រស្រមន់។ ករជែជកគន កំឡុងេពលញុំ រ គឺរតឹែតបេងកើតភពសនិទ ន លមួយក្រមិតបែនថមេទៀតរ ង  និង ពយបល
សិស ។ នងខញុ ំទនទឹងរងច ំជួបេ ក-េ ក្រសីកនុងកមមវធិីរបស់ អន្តរជតិ ISSR កនុងេពលឆប់ៗខងមុខេទៀតេនះ។ 

កម្មវិធីបណា្ណ ល័យសិក  ៃថ្ងទី២៣ ដល់ៃថ្ងទី២៦ ែខក ្ញ  ឆា្ន ំ២០១៩ 
អន្តរជតិISSR នឹងេរៀបចំកមមវធិីប ្ណ ល័យសិក ្របចឆំន  ំែដលមនករបង្ហ ញសកមមភពេផ ងៗ កនុង 

ប ្ណ ល័យ ្រពមទងំកមមវធិី នេសៀវេភ។ ្របធនបទកនុងឆន សិំក ថមីេនះគឺ “ចូលេធ្វើករ្រសៃម៉េលើ ច់េរឿង”។ 
សកមមភពសិក េផ ងៗនឹងមនករេរៀបចំេទ ម្របភពខ្លឹម រៃនេសៀវេភេរឿងែដលបន ន។ ក៏នឹងមន
ករេរៀបចំករ្របកួត ន េនះមនន័យថ សិស គឺ្រតូវចំ យេពលកនុងប ្ណ ល័យេ្រចើន ជមួយសកមមភពសិក
េផ ងៗេរៀបចំេឡើងេ យេ ក្រគ ូ អនក្រគូ។ សិស នឹងមនេពលមួយៃថង កនុងករេស្ល កសេម្ល កបំពក់ មតួអងគកនុង
េសៀវេភែដលពួកេគបន ន។ កនុងៃថងេនះែដរ នឹងេធ្វើករអេញជ ើញេ ក-េ ក្រសីឲយចូលរមួ នេសៀវេភដល់
កូនៗកនុងថន ក់។ េ ក-េ ក្រសី ចេ្រជើសេរ ើសជភ អង់េគ្លស ជភ ែខមរ ឬជភ កំេណើ តរបស់ខ្លួនក៏បន។ 
ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អិត នឹងេចញជលិខិតេដើមបីផ្តល់ដំណឹងជូនេ ក-េ ក្រសីកនុងេពលដ៏ខ្លីខងមុខេនះ។ 

ៃថងស្រមកបុណយភជបិំណ្ឌ  
នឹងេធ្វើករឈប់ស្រមក 

បុណយភជំបិណ្ឌ  ចប់ពីៃថងទី២៧ ែខ
កញញ  ដល់ៃថងទី៤ ែខតុ  ឆន ំ

២០១៩។ នឹងចូលេរៀនដូច
ធមម វញិេនៃថងទីចនទ ទ៧ី ែខតុ  

ឆន ២ំ០១៩។  
 

នងខញុ ំសូមជូនពរេ ក-េ ក្រសី 
ទទួលបនករស្រមក ជួបជុំ្រកុម 

្រគួ រៃថងឈប់ស្រមក! 



ទំព័រទ២ី េសចក្តីជូនដំណឹងពី បឋមសិក  

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

              - ៃថងអងគ រ ទ០ី៨ ែខតុ  ថន ក់  Nursery ដល់ថន ក់ ទី១ (ថន ក់ទី១A  េធ្វើករសែម្តង) 
             - ៃថងពុធ ទ០ី៩ ែខតុ  ថន ក់ទី២ ដល់ថន ក់ទី៦ (ថន ក់ទ ី២B េធ្វើករសែម្តង ) 

សិស ទងំអស់កំពុងែតអនុវត្តករសែម្តងរបស់ពួកេគេដើមបីសែម្តងជូនេ ក-េ ក្រសីកម ន្ត។ 
 

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

មក កសួរព័ត៌មនេន
ករយិល័យរដ្ឋបល។ 

កម្មវិធីកីឡាែហលទឹក  

ដបទកឹមក  
សិស ពំុអនុញញ ត យកដបទឹកទងំ យ ែដលងយែបក ឬ
ងយខូចមក េទ។ ចំេពះដបទឹកែដលេ្របើអំពី្របេភទែកវ គឺ
មិនអនុញញ តែតម្តង េ្រពះងយបងកេ្រគះថន ក់ដល់សិស ។  

្រកុម្របឹក តំណាងសិស េ សាលា 
សូមអបអរ ទរ្រកុម្របឹក តំ ងសិស របស់ ថមីែដលបនជប់ 
ពីករេបះេឆន តកលពីសប្ត ហ៍មុន ។ កចិចករដំបូង ្រកុម្របឹក តំ ង

 នឹង េផ្ត តេលើកែន្លងេលងរបស់សិស ជមុន។ ជេរឿយៗ តំបន់
េនះគឺមនបញ្ហ េ្រចើន។ នងខញុនំឹងរងចេំមើលគំនតិផ្តួចេផ្តើមល្ៗអ ពី្រកុម
តំ ងសិស ថមីកនុងឆន េំនះ។ េឆ្ល តកនុងឱកសេនះ នងខញុ ំសូមែថ្លងអំណរ
គុណ ផងែដរដល់អនក្រគូ Bernadette និងេ ក្រគូ Philip ែដលបនផ្តួច
េផ្តើមេរៀបចំករេបះេឆន តឲយ
្រប្រពឹត្តេទេ យរលូន។ 

ករ្របឡង នងិលទ្ឋផលពិនទុរសសិ   
សិស ទងំអស់នឹងេធ្វើករ្របឡងេនៃថងទី១៨ ដល់ៃថងទី២២ ែខ 
វចិឆិក ឆន ២ំ០១៩។ ករ្របឡងនិងមនរយៈេពលមួយសប្ត ហ៍  

េពញ។ 

កតសមគ ល់េពលចូលកនុងបរេិវណ  
េដើមបធីនបននូវសុខ សុវតថិភពេពញេលញដល់សិស នុសិស
ទងំអស់។ សូមេ ក-េ ក្រសី ្រតូវមនកតសមគ ល់មកជមយួ 

្រគបេ់ពលែដលចូលកនុងបរេិវណ ។  

សា្វ គមន៍អ្នក្រគូ Gloria ថា្ន ក់ទី១B 

កមមវធិីកី ែហលទឹកបនចប់េផ្តើម ងំពីសប្ត ហ៍មុខកន្លងេទេនះ េហើយ
េឃើញថសិស ទងំអស់េពញចិត្តចំេពះកមមវធិីែហលទឹកជខ្ល ងំ។ េដើមបីឲយ
សិស នុសិស ទងំអស់ចូលរមួែហលទឹកបន្រគប់គន សូមេ ក-េ ក្រសី
ពិនិតយេមើលសមភ រៈមួយចំនួនដូចជ៖ កែន ងេពះេគ ែវន ែហលទឹក នងិ
សេម្ល កបំពក់ែហលទឹកជេដើម។ សូមេ ក-េ ក្រសី ក់សមភ រៈទងំ
េនះ ច់េ យែឡកកនុងករបូបកូនៗ េដើមបីងយ្រសួលពួកេគយកមកេ្របើ
្របស់កនុងេមេរៀន េម៉ងែហលទឹក។ ចំ ៖ំ ្របសិនេបើមនករណីេភ្លច 
េ ក-េ ក្រសី ចទំនក់ទំនងមកកន់
ករយិល័យរដ្ឋបល ឬយកមកផទ ល់ក៏បន។ ែផនក
រដ្ឋបលនឹងទំនក់ទំនងមកកន់េ ក្រគូ អនក្រគ ូ
បនទុកថន ក់ផទ ល់។ កមមវធិីែហលទឹកគឺ្រប្រពតឹ្តេទ
េរៀង ល់មួយសប្ត ហ៍ម្តង ស្រមប់សិស ពីថន ក់ទី១ 
ដល់សិស ថន ក់ទី៦។  

សូម ្វ គមន៍អនក្រគូ Gloria!!  
អនក្រគូនឹងចូលបេ្រងៀនេនៃថងទី១៩ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៩ ។ អនក្រគូ Gloria 
ទទួលបនករសិក ពី្របេទសអង់េគ្លស េហើយបេ្រងៀនេន ចំនួនពីរ 
េនទី្រកុង London។ អនក្រគូ មនបទពិេ ធន៍បេ្រងៀនេនទីេនះចំនួន១២
ឆន ។ំ បនទ ប់មកេទើប្រតឡប់មក្របេទសហ ីមបេវ វញិ។  កនុងកំឡុងេពល
អនក្រគូបេ្រងៀន េន្របេទសអង់េគ្លស អនក្រគបូនដឹកនែំផនកកមមវធិីសិក មួយ
ចំនួន កនុងករជួយ្រកុមថន ក់ដឹកនំ  ( Senior Leadership Team) 
េដើមបីធនបន ករអភិវឌ ស្តង់ រអប់រមួំយចបស់ ស់េនទីេនះ។ អនក្រគូ 
មនបំណងេធ្វើដំេណើ រមក្របេទសកមពុជនិង សីុ េគនយ៍ េដើមបីសិក ែស្វង
យកចំេណះដឹងនងិបទពិេ ធន៍បែនថម កនុង ជីពករងររបស់អនក្រគូ។  
នងខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់អនក្រគូ Dimple េលើករងរបេ្រងៀនជនួំស
ថន ក់ទី១B មួយរយៈកន្លងមកេនះ  ពិេសសកំឡុងេពលែដល  រងចំ
ករមកដល់របស់អនក្រគូ Gloria ។ អនក្រគូ Dimple នឹងេនបន្តជជំនួយករ
ដល់អនក្រគូ Gloria កនុងថន ក់ស្រមប់ឆន សិំក ថមីេនះ។  

បន្ទប់ថ្មីស្រមាប់ែផ្នកសិល ៈគំនូរ 
ចប់ពីសប្ត ហ៍េនះ មនបនទប់ថមី ច់េ យែឡកស្រមប់ែផនកសិលបៈ
គំនូរ ដូចេនះ្រគប់ថន ក់គឺ ចេ្របើ្របស់បន។ អនុញញ តថន ក់ទី២ ដល់
ថន ក់ទី៦ ចូលអនុវត្តមុខវជិជ សិលបៈគំនូររបស់ពួកេគេនកនុងបនទប់ថមីេនះ។ 
កមមវធិីសិលបៈគំនូររមួមន៖ ករគូរជរបូភព ករេ្របើ្របស់ដីឥដ្ឋ ឬវតថុធតុ
ដៃទេទៀតេទជគនូំរ។ល។ បនទប់េនះមនបំពក់េ យម៉សីុន្រតជក់
ស្រមប់សិស នុសិស សិក ។ នងខញុ ំមនជំេនឿថសិស ទងំអស់នឹង ច
បង្ហ ញកិចចករសិលបៈគំនូររបស់ពួកេគបនយ៉ងល្អេលើករសិក ែផនកេនះ។ 
កម្មវិធីសែម្តងដូរត្រន្តី  
េ យទទួលបនេជគជ័យ្រពមទងំេឃើញសិស នុសិស ទងំអស់ មន
ភពសបបយរកី យចំេពះមុខវជិជ ដូរត្រន្តី នងខញុ ំសេ្រមចបញចូ លកមមវធិីេនះ
្រសបេពលជមួយកមមវធិី Star of The Month ្របចែំខរបស់ ។ ថន ក់
ចូលរមួពីថន ក់ទី២ ដល់ថន ក់ទី៦។ កមមវធិី STM ្រប្រពឹត្តេទេរៀង ល់ចុងែខនី
មួយៗ។ នងខញុបំនេធ្វើ ងកលវភិគបិទេលើក្ត េខៀន េនមុខ
រចួ ល់េហើយ ស្រមប់េ ក-េ ក្រសី្រជបជព័ត៌មន។  

ក្រមងរបូភពសិស ថន ក់ទី
៣A ែដលបនសិក េលើ
មុខវទិយវទិយ ្រស្ត។ 

សិស បនសិក ភពលម្អិត
មួយចំនួនពីដុំថម។ កល
ែដលពិនិតយឲយជិតពួកេគ
ចដឹងថ ថមមន ម

្របេភទ និង រធតុ យ
បញចូ លគន ែដលបេងកើតបន
ជធតុរងឹមួយ។ ដូចជ៖ 
បំែណកជថមបយេ្រកៀម ថម

ភនំ ឬ្របេភទេថ្លើមថម 
(sedimentary, metamor-

phic or igneous. ) 

3A - Kasper 
3B - Sakana 
4A - Helen 
4B - Woo Young 
5A - Hyeonuk 
6A - Vionna 
6B - Maya 


