
    ព័ត៌មានពីសាលាបឋមសិក ស្រមាប់ែខ វិច្ឆិកា ឆា្ន ំ២០១៩ 

      We are one, 
 But we are many. 

េសចក្តជូីនដំណឹងពី បឋម
សិក ស្រមប់ែខវចិឆិក  

ឆន ២ំ០១៩ 
វលុ៖៤ 
េបះផ យេលើកទី៤ 

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

កមមវិធីកី ែហលទឹក្របចឆំន ៃំថងស្ុរក ទ០ី៨ ែខវិចឆិក ឆន ២ំ០១៩ 
 សូមែថ្លងអំណរគុណដល់េ ក-េ ក្រសីែដលបនអេញជ ើញចូលរមួកមមវធីិែហលទឹក្របចឆំន រំបស់  កលពីៃថងសុ្រកទី៨ ែខវចិឆិក កន្លង
េទេនះ។ សូមែថ្លងអំណរគុណដល់េភ្ល វទងំអស់ែដលបនមកជួយេលើកទឹកចិត្តដល់អនកចូលរមួ្របកួតផងែដរ។ េ្រកយករ្របកួតបនបញច ប់រចួ ល់

បនេធ្វើករែចកសញញ ប្រតជូនដល់អនកចួលរមួ្របកួតទងំអស់ និងអនកែដលទទួលបនជ័យជំនះេទ មក្រមិត ដូចជ េលខ១ េលខ២ និងេលខ
៣ (មស ្របក់ សំរទិធ)។ េនកនុងកមមវធីិ្របកួតែដលទឹកេនះ ទទួលបនថវកិសរុបចំនួន ៤៩២.២៥ ដុ ្ល រ េមរចិ េដើមបីបរចិច គជូនេទមនទីរ
េពទយកុមរអងគរ និងមនទីរេពទយគន្ឋបុបផ ។ ចវកិរែដលទទួលបននឹងរមួបញចូ លជមួយចវកិរពីៃថងបុណយ Halloween  បែនថមេទៀត។ ស្រមប់កមមវធីិ
សបបុរសធម៌ចុងេ្រកយកនុងឆន េំនះគឺ School Fair  ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនែខមីន ខងមុខ។ សូមែថ្លងអំណរគុណដល់្រកុមករងររបស់ អន្តរ
ជតិ ISSR ទងំអស់ែដលបនជួយស្រមបស្រមួលឲយកមមវធីិ្រប្រពឹត្តេទេ យេជគជ័យ។ ជពិេសសដល់អនក្រគូ Claudine និងេ ក្រគូ Todd កនុង
ករេរៀបចំគ្រមង នឹងដឹកនកំមមវធីិទងំមូល។    
 

ៃថងឈប់ស្រមកបុណយ 
Christmas 

 
នឹងឈប់ស្រមកចប់ពី

ៃថងទី២៣ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ ដល់
ៃថងទី១០ ែខមក  ឆន ២ំ០២០ 

 
កមមវិធីបិទវគគសកិ

ឆន ២ំ០១៩ 
 

កមមវធិីនឹងេរៀបចំេឡើងេនៃថង
សុ្រក ទ២ី០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩។ 
េ ក-េ ក្រសី ្រពមទងំ្រកុម
្រគួ ចអេញជ ើញចូលរមួទងំ

អស់គន កនុងៃថងេនះ។  



ទំព័រទី២ េសចក្តីជូនដំណឹងពី បឋម 

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

              - ៃថងអងគ រ ទ០ី៣ ែខធនូ ថន ក់  Nursery ដល់ថន ក់ ទី១ (ថន ក់ Reception២A  េធ្វើករសែម្តង) 
              - ៃថងពុធ ទ០ី៤ ែខធនូ ថន ក់ទី២ ដល់ថន ក់ទ៦ី (ថន ក់ទ ី៦B េធ្វើករសែម្តង) 
សិស ទងំអស់កំពុងែតអនុវត្តន៍ករសែម្តងរបស់ពួកេគ្របកបេ យក្តីរកី យេដើមបីសែម្តងជូនេ ក-េ ក្រសីកម ន្ត។ 

 

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

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

ជំនបួម បិ  
ពយបលសសិ ៃថងទី០៩ ដល់
ៃថងទី១២ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 

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

ករេដើរដែង្ហររបសស់សិ កនងុៃថងបណុយ Halloween 

 កមមវធីិជំនួបម បិ  ពយបលសិស នឹង្រប្រពឹត្ត
េឡើង េនៃថងទី០៩ ដល់ៃថងទី១២ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ ជមយួេ ក្រគូ អនក
្រគូបនទុកថន ក។់ រៈសំខនក់នុងករជួបជមយួេ ក្រគូ អនក្រគូបនទុក
ថន កគឺ់ជឱកសមយួែដលេ ក-េ ក្រសី ច កសួរពត័ម៌នពីក
សិក របស់កូនៗ កនុង  កដូ៏ចជសកមមភពសិក ននកនុងថន ក់
េរៀនផងែដរ។  
 ដូចបនជ្រមបជូនៃថងបរេិចឆទខងេលើ សូមេ ក-េ ក្រសី
េធ្វើករទំនកទំ់នង តជួ់បមកករយិល័យរដ្ឋបល ផទ ល់។ 
បញជ ក៖់ េ ក្រគូ អនក្រគូ នឹងទទួលករ តជួ់បជមយួម បិ ដៃទ
េទៀតជបន្តបនទ ប ់ដូចេនះ សូមេ ក-្រសីេម ្ត មកឲយបនទនេ់ពល
េវ កំឡុងេពលៃថងេនះ។ សូមអរគុណ។ 

សិស ថន ក់ទី១A មនទី
ន្តអវកសផទ ល់ខ្លួនកនុង

ថន ក់េរៀន! សិស នុសិស
គឺកំពុងែតមនចំ ប់
រមមណ៍កនុងដំេណើ រផ ង

េ្រពងេទកន់អវកស។ 

ករ្របឡង 
       េ ក្រគូ អនក្រគូ នឹងេរៀបចំករ្របឡង្របច្ំរតីមសបនទ ប់េនៃថង
ចនទ ទី១៨ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៩េនះ។ ករ្របឡងគឺមន រៈសំខន់
កនុងករ ម នសមតថភព ករសិក ែដលសិស នុសិស បនសិក
កន្លងមក។ េដើមបីជួយដល់កូនៗឲយមន ម រតីល្អកំឡុងេពល្របឡង 
សូមម បិ  ពយបល ឲយកូនៗឆប់ចូលេគងនឹងេគងឲយ្រគប់
្រគន់  រចួជូនកូនៗមក ឲយបនទន់េពលេវ ។ សិស នុសិស
ែដលមន យុចូលេរៀនក្រមិតបឋមសិក ្រតូវឲយពួកគត់េគងឲយបន
ចេន្ល ះពី៩ េម៉ងេទ ១១ េម៉ងកនុងមួយយប់។ ម បិ  ពយ 
បល គួរ មកូនៗមិនឲយេ្របើ្របស់្របពន្ឋ័េអឡិច្រតូនិច ឬេមើល
ទូរទស ន៍យ៉ងតិច ៣០នទីមុនេពលពួកេគចូលេគង។  
 
 មួយវញិេទៀត ករសិក ្រ វ្រជវបង្ហ ញថេកមងៗែដល
ទទួលទន រមនផសុកភព គឺេរៀនឆប់ច ំនឹងមន ម រតីល្អ 
ដូចេនះ សូមេ ក-េ ក្រសីផ្តល់ជូនកូនៗនូវ រស្រមន់ ែដល
មនផសុកភពេដើមបី ចឲយពួកគត់េផ្ត ត រមមណ៍សិក គម នករ
រខំនរហូតដល់េពលៃថង្រតង់។ រស្រមន់ទងំេនះរមួមន៖ បែន្ល
ែផ្លេឈើ Yogurts ឬនំ ន់វចិទំហំតូចលមម។  

      ករេដើរដែង្ហរកបួនកនុងៃថងកមមវធិបុីណយ Halloween េនមុខ គរ
កន្លងេទគឺជបទពិេ ធន៍ និងករចងចដ៏ំល្អមួយស្រមប់សិស នុសិស
ទងំអស់គន ។ េ យមនករេស្ល កសេម្ល កបំពក់ តុបែតងែប្លកៗគឺរតឹែត 
ផ្តល់នូវភពសបបយរកី យដល់ពួកគត់ទងំអស់គន ។ ករចូលេរៀបតុបែតង
ដល់កូនៗពីសំ ក់េ ក-េ ក្រសីឆន េំនះគឺពតិជគួរឲយេកតសរេសើរជ 
ខ្ល ងំ។ ករចូលរមួតុបែតងរបស់េ ក្រគូ អនក្រគក៏ូគួរសរេសើរផងែដរ។ សូម
ែថ្លងអំណរគុណដល់េ ក-េ ក្រសី សិស នុសិស  និងបុគគលិកទងំអស់
ែដលបនចូលរមួដែង្ហរកនុងៃថងបុណយ Halloween។  

េតើសិស ទងំអស់គន ចេឃើញរបូខ្លួនឯងកនុងរបូថតេនះែដរឬេទ?   


