
    ព័ត៌មានពីសាលាបឋមសិក ស្រមាប់ែខ ធ្នូ ឆា្ន ំ២០១៩ 

      We are one, 
 But we are many. 

េសចក្តីជូនដំណឹងពី បឋម
សិក ស្រមប់ែខធនូ 
ឆន ២ំ០១៩ 

វលុ៖៤ 
េបះផ យេលើកទី៥ 

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

កមមវិធី Christmas Concert េន បឋមសកិ  ៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
       បឋមសិក  ISSR នឹងេរៀបចំកមមវធីិ Christmas Concert េនៃថងសុ្រក ទី២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ េវ េម៉ង៩:០០នទី
្រពឹក។ េយើងខញុ ំទងំអស់គន សងឃឹមថេ ក-េ ក្រសីនឹងអេញជ ើញចូលរមួេមើលករសែម្តងរបស់សិស នុសិស កនុងៃថងកមមវធីិ។ មុន 
Christmas Concert មកដល់សិស នុសិស បនកំពុងែតខិតខំហ្វឹក តជ់ខ្ល ងំេ្រកមករដឹកនរំបស់េ ក្រគូ អនក្រគូ។  
 កមមវធីិ Christmas Concert នឹងចប់េផ្តើមេនេវ េម៉ង៩:00នទី្រពឹក បុ៉ែន្តសិស នុសិស ទងំអស់្រតូវមក ដូច
ធមម គឺេម៉ង៧:៥៥ នទី។ បនទ ប់ពីករសែម្តងចប់េ ក្រគូ អនក្រគូនឹងដឹកនសំិស ទងំអស់មកកែន្លងរងច ំដូចេនះេ ក-
េ ក្រសី ចទទួលកូនៗេនទីេនះបន។ សិស នុសិស ទងំអស់គឺមិន្រតូវបនអនុញញ តឲយេចញេទផទះមុនកមមវធីិបញច ប់។ 

នឹងឈប់ស្រមកប់នទ ប់ពីកមមវធីិ Christmas Concert ្រតូវបនបញច ប់។ 

ៃថងឈប់ស្រមក 
Christmas៖ ស្រមកពីៃថងទី
២៣ ែខធនូ រហូតដល់ៃថងទី១០ 
ែខមក  ឆន ២ំ០២០។ 

កមមវធិ ីChristmas Concert 
េរៀបចំេឡើងេនៃថងសុ្រក ទី
២០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
េ ក-េ ក្រសីនិង្រកុម
្រគួ រ ចអេញជ ើញចូលរមួ

បនទងំអស់គន ! 

លទ្ឋផលសកិ  និងជំនួបម បិ  ពយបលសសិ  
       លទ្ឋផលសិក កនុង្រតីមសទី១ គឺបង្ហ ញថសិស នុសិស ទងំអស់ េធ្វើបនល្អ។ 
េ ក្រគូ អនក្រគូមនករភញ ក់េផ្អើលជខ្ល ងំចំេពះលទ្ឋផលសិក កនុង្រតីមសដំបូងេនះ។ េទះជយ៉ងេនះក្តី
នងខញុ ំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរដល់ម បិ  ពយបលសិស ែដលយកចិត្តទុក ក់នកូំនៗមក

បនទន់េពលេវ ។ ស្រមប់ឆន សិំក ២០១៩-២០២០ េនះគឺជករ ត់ជបួម បិ
ពយបលេលើកទី១ េហើយទទលួបនផលវជិជ មនេ្រចើន។ នងខញុ ំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណដល់េ ក-េ ក្រសី
ែដលបនអេញជ ើញមកជបួេ ក្រគូ អនក្រគូបនទន់េពលេវ ។ េ ក្រគូ អនក្រគូទងំអស់ពិតជមនភព
រកី យ ស់ េពលែដលបនជបួជែជកផទ ល់ជមយួេ ក-េ ក្រសី ពិេសសគឺមនឱកសបនពិភក អំពី
ករសិក របស់កូនៗ។ 

សូមេ ក-េ ក្រសីពិនិតយរបយករណ៍សិក របស់កូនៗែដលេ ក្រគូ អនក្រគូបនសរេសរនឹង
បន្របគល់ជូន ្របសិនជេ ក-េ ក្រសីពំុទទលួបនេនរបយករណ៍លទ្ឋផលសិក េនះេទ សូមេធ្វើករ
ទំនក់ទំនងមកករយិល័យរដ្ឋបលេដើមបីទទលួយករបយករណ៍។ 
្រកុមកី បលទ់ត ់ISSR 

កលពីេពលៃថងេ រ ៍ទី៣០ ែខវចិឆិកកន្លងេទ អន្តរជតិ 
ISSR បឋមសិក បនបេងកើត្រកុមបល់ទត់ែដលមន យុេ្រកម១០ឆន  ំ
និងេ្រកម១២ ឆន ។ំ ្រកុមបល់ទត់  ISSR បនចូលរមួ្របកតួកនុងកមម
វធីិ Stormers FC Christmas Cup ជេលើកដំបូង េហើយក៏ជករ្របកតួដ៏
្វ ប់មយួផងែដរ។ កនុងកមមវធីិេនះគឺមន្រកុមកី ករដ៏ពូែកៗចូលរមួ 

េទះជយ៉ងេនះក្តី្រកុមបល់ទត់ ISSRែតងែតេធ្វើបនល្អពីដំ ក់កល
មយួេទដំ ក់កលមយួ។  សូមអរគុណដល់េ ក្រគូ Glen ែដលបន
ជយួបង្វឹកដល់្រកុមកី ករបល់ទត់ទងំអស់ និងអរគុណដល់អនក្រគូ Ber-
nadette ែដលបនចូលរមួជយួចត់ែចងេនកនុងៃថង្របកតួ។  



ទំព័រទី២ េសចក្តីជូនដំណឹងពី បឋម 

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

              - ៃថងអងគ រ ទ០ី៤ ែខកុមភៈ ថន ក់  Nursery ដល់ថន ក់ ទី១ (ថន ក់ទី១B  េធ្វើករសែម្តង) 
                   - ៃថងពុធ ទ០ី៥ ែខកុមភៈ ថន ក់ទី២ ដល់ថន ក់ទី៦ (ថន ក់ទ ី៣B េធ្វើករសែម្តង) 
សិស ទងំអស់កំពុងែតអនុវត្តន៍ករសែម្តងរបស់ពួកេគ្របកបេ យក្តីរកី យេដើមបីសែម្តងជូនេ ក-េ ក្រសីកម ន្ត។ 

 

ចំ ៖ំ 
របយករណ៍្របចែំខរបស់េ ក្រគូ 
អនក្រគូពីសកមមភពកនុងថន ក់នឹងមិនបន្ត
្រពីនេចញជ្រក សេទៀតេទ។ េ ក
្រគូ អនក្រគូនឹង ក់ចូលកនុង Class 
Dojo, កនុងេគហទំព័រ  ្រពមទងំ
បិទេលើក្ត រេខៀនខងមុខទ្វ រែត
បុ៉េ ្ណ ះ។  

ដបទឹក 
សិស ទងំអស់ចបំច់្រតូវមនដបទឹកផទ ល់ខ្លួនមួយែដលមនគុណភពល្អ
ស្រមប់យកមក ។ ដបទឹក្របេភទែកវគឺមិនអនុញញ តឲយយកមក

េទ។ េដើមបីសុវតថភិពដល់កូនៗរបស់េ ក េ ក្រសីទងំអស់គន ។ 

កមមវិធីថតរបូ្របចឆំន  ំៃថងេទ២២ និងៃថងទី២៣ ែខមក  

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

កមមវិធីសបបរុសធម៌្របចឆំន  ំករសកិ បែនថមេម៉ង 
       ករសិក បែនថម (After school club) គឺបនបញច ប់ស្រមប់្រតី
មសេនះ ែតនងឹចប់េផ្តើមេឡើងវញិេនកនុងែខមក  ឆន ២ំ០២០ ខងមុខ។ 
ស្រមប់ពត៌មនលម្អិត នឹងេផញើរលិខិតជូនដល់េ ក-េ ក្រសី 
េ្រកយពីចូលេរៀនវញិេនសប្ត ហ៍ដំបូង។ ករសិក បែនថមេម៉ងនឹងមន
មុខវជិជ ថមីៗស្រមប់េ ក-េ ក្រសីេ្រជើសេរ ើសេទ មចំណង់ចំណូលចិត្ត
ែដលកូនៗចង់សិក ។ នងខញុ ំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរ ដល់េ ក្រគូ 
អនក្រគូ ែដលបនេរៀបចំេមេរៀន បេ្រងៀន េលើមុខវជិជ បែនថមមកកនុង្រតមីស
េនះ េហើយនងខញុសំងឈឹមថវគគសិក កនុងឆន ២ំ០២០ ខងមុខនងឹកន់ែត
មនករចប់ រមមណ៍បែនថមេទៀត។ 

កមមវធីិករ ក់ ងំលក់េដើមបីសបបុរសធម៌ (School Fair) ្របចឆំន និំង
េធ្វើេឡើងកនុងែខមីន ឆន ២ំ០២០ េដើមបីជួយដល់មនទីរេពទយកុមរអងគរ និង
មនទីរេពទយគន្ឋបុបផ ។ ឆន េំនះនងខញុ ំសូមេគរពអេញជ ើញេ ក-េ ក្រសី 
សហ្រគិន ជីវករ ម បិ  ែដលមន ជីវកមមនន ចូលរមួកនុងកមម
វធីិេដើមបី ក់ ងំលក់ផលិតផលននឲយបនេ្រចើនកុះករ។ ្របសិនជ
េ ក-េ ក្រសីមនចំ ប់ រមមណ៍េដើមបីចូលរមួកនុងកមមវធីិសបបុរស
ធម៌្របចឆំន រំបស់  សូមេធ្វើករទំនក់ទំនងមកករយិល័យរដ្ឋបល
េដើមបីទទួលបនព័ត៌មនបែនថម។ 

លទ្ឋផលសកិ  & ជំនួបម បិ  សសិ េលើកទី២ 
លទ្ឋផលសិក  & ជំនួបម បិ  សិស េលើកទី២ នឹង្រប្រពឹត្តិ េទ

ពីៃថងទី៨ ដល់ៃថងទី១១ ែខមិថុន ឆន ២ំ០២០។ 

េរៀង ល់ឆន ំ ែតងែតេរៀបចំកមមវធិីថតរបូជុំគន ែដលត្រមូវ
សិស នុសិស ទងំអស់ចូលរមួ។ កមមវធិីថតរបូជុំគន នងឹេធ្វើេឡើងចំនួន២ៃថង
គឺៃថងទ២ី២ និងៃថងទី២៣ ែខមក  ឆន ២ំ០២០។ សូមេ ក-េ ក្រសីឲយកូ
នៗេស្ល កឯកស ្ឋ ន ឲយបន្រតឹម្រតូវកនុងៃថងទី២២ នងិទ២ី៣ ែខ
មក  ឆន ២ំ០២០ កុំ កខនេឡើយ។ បញជ ក់៖ សិស នុសិស ែដលប៉ះ
េម៉ងអប់រកំយកនុងៃថងថតរបូក៏ត្រមូវឲយេស្ល កឯកស ្ឋ ន ផងែដរ។ 
បនទ ប់ពីថតរបូរចួ ល់ ែផនករដ្ឋបលនឹងផ្តតិេហើយេ ក េ ក្រសី ច
ទំនក់ទនំងមកកន់ករយិល័យេបើសិនជេ ក-េ ក្រសីមនចំ ប់
រមមណ៍ចង់ទិញរបូថត។ 

ជំងឺនិងករផ្តលថ់ន សំងកូវេន  
អន្តរជតិ ISSR គឺែតងែតេផ្ត តសំខន់ស្រមប់សុខភពកូនៗ ដូចេនះ

្របសិនេបើេ ក-េ ក្រសីគិតថកូនៗពុំទន់ជ្រសួលបួល េនេឡើយ េហើយ
មនសភពេក្ត ខ្លួន វលិមុខ ឬក្អួត សូមកុំឲយកូនៗមក  ែត្រតូវពយបល
កូនៗរហូតបនជសះេសបើយជមុនសិន។ ្របសិនជកនុងករណីែដល
ដឹងថកូនៗ ក់មនសភពមិន្រសួលខ្លួន េនះែផនករដ្ឋបលនិងេធ្វើករ
ទំនក់ទនំងមកកន់េ ក-េ ក្រសីេដើមបីឲយយកកូន្រតឡប់មកេគហ ្ឋ នវ ិ
ញ។ ្របសិនេបើកូនៗេ ក-េ ក្រសីពុំទន់ជសះេសបើយពីជំងឺេហើយមក

 េនះ មិន ចទទួលខុស្រតូវចំេពះថន សំដកូវឬ ចេមើលែថពួក
គត់បនេឡើយ។ ចំេពះចំ ត់ករម្តងមក លែដលេ ក-េ ក្រសី្រតូវករ
ជំនួយគឺ ចេធ្វើករទំនក់ទំនងមករដ្ឋបលផទ ល់។ បញជ ក់៖ ថម សំងកូវែដល
េ ក-េ ក្រសីមនបំណងចង់ឲយកូនៗញុសូំមសរេសរនិងបិទេឈម ះឲយ
បនចបស់ ស់ េហើយ្រតូវផ្តល់ទុកេនឯករយិល័យែតបុ៉េ ្ណ ះ។ សិស គឺ
មិនអនុញញ តឲយយកថន សំងកូវមកថន ក់េរៀនរបស់ខ្លូនេឡើយ។ ល់ករញុថំន គំឺ
សុទ្ឋែត្រតូវបនសរេសរកត់្រ  េហើយរក ទុកេនឯករយិល័យរដ្ឋបល។  

 

សិស ថន ក់ទី២កំពុងែតែស្វង
យល់អំពីករសេ្រងគ ះបឋម
ជមួយេ ក្រគូ Greg។ េនះ
ជចំេណះដឹងចមបងមួយដ៏
សំខន់ស្រមប់ពួកគត់។ 

 សិស ថន ក់ Nursery កំពុង
ែតសិក អំពីកពំស់ េ យពួក
េគេរៀនបេងកើត គរ។ 

កមមវធិកីី ្របចឆំន កំនុងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២០ 
ថន ក់ Nursery & Rec 1: ៃថងទី១២ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២០ 
 ថន ក់ Rec 2 & ថន ក់ទី១: ៃថងទី១៣ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២០ 
ថន ក់ទី២ ដល់ថន ក់ទី៦:   ៃថងទី១៤ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២០ 


