
ព័តម៌នពី បឋមសកិ ស្រមបែ់ខកមុភៈ ឆន ២ំ០២០ 

      We are one, 
 But we are many. 

កមមវិធី School Fair េនៃថងេ រ ៍ទី០៧ ែខមីន ឆន ២ំ០២០   

អន្តរជត ិISSR នឹងេរៀបចំកមមវធិីកី ្របចឆំន  ំេនៃថងទី១២ ៃថងទី១៣ នងិៃថងទ១ី៤ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២០ ខងមុខេនះ។ កមមវធិនីឹងេរៀបចំេឡើងេន
បឋមសិក ។ កី ្របចឆំន រំបស់ អន្តរជត ិISSR គឺត្រមូវឲយសិស េស្ល កពកឯ់កស ្ឋ ន មពណ៌ៃន្រកមុនីមយួៗ (House Point) របស់ពួក

គត។់ កនុងៃថងកមមវធិីសិស នឹងមនករេលងកី  ្របកួត្របែជងគន ។ ដូចេនះសិស ទងំអស់្រតូវមនមកួ (ករពរកំេ ៃថង) នងិដបទឹកមកជមយួជចបំច។់ 
   

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
នងខញុសំងឃមឹថេ ក-េ ក្រសី ចអេញជ ើញចូលរមួេមើលករេលងកី របស់កូនៗកនុងៃថងកមមវធិី េដើមបជីករេលើកទឹកចិត្ត នឹងផ្តល់ករសរេសើរដល់ពួកេគ។ 
សូមបញជ ក៖់ េ ក-េ ក្រសីក៏ ចចូលរមួេលងកី ជមយួកូនៗបនផងែដរ ដូចេនះសូមេស្ល កឯកស ្ឋ នកី េដើមបងីយ្រសួលកនុងករចូលរមួ។ 
ស្រមបៃ់ថងសុ្រកទី១៤ នឹងេរៀបចំកី ទញ្រព្័រត េហើយេ ក-េ ក្រសីកត៏្រមូវឲយចូលរមួផងែដរ។ ខញុេំជឿជកថ់កី ្របចឆំន  ំនឹងទទួលបនភព
សបបយរកី យខ្ល ងំទងំអស់គន ។  

កមមវិធកីី ្របចឆំន រំបស់  ISSR  

ពត័ម៌នពី បឋមសិក  
ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២០ 

 
វលុ:៤  
 
េបះផ យេលើកទី៦ 

កមមវធិី ងំពពិរណ៍្របចឆំន រំបស់ អន្តរជត ិISSR នឹង្រប្រពតឹ្តេទេនៃថងេ រទ៍ី០៧ ែខមនីឆន ២ំ០២០ េដើមប្ីរបមលូថវកិជូនដល់មនទីរេពទយកុមរអងគរ 
និងមនទីរេពទយគនធបុបផ ។ សិស នុសិស ្រពមទងំបគុគលិកទងំអស់ បនកំពុងែតេរៀបចំតូប ្អ តៗ កនុងកនុងបរេិវណ  េដើមបី ងំលកទ់ំនញិេរៀងៗខ្លួន
របស់ពួកគត។់ នឹងមនករចបរ់ង្វ នក់ឡុំងេពលកមមវធិីេដើមបេីលើកទឹកចិត្តដល់េភញ វនិងសិស នុសិស ទងំអស់ែដលនឹងមកចូលរមួកនុងកមមវធិេីនះ ដូច
េនះ្របសិនេ ក-េ ក្រសីចងចូ់លរមួឧបតថមភផ្តល់ជរង្វ នន់នដូចជថវកិ ឬ vouchers សូមទំនកទ់នំងមកករយិល័យរដ្ឋបលរបស់ ផទ ល់។ ករ
ចូលរមួរបស់េ ក-េ ក្រសីគឺពតិជមនភពវេិសសវ ិ ល សំខនខ់្ល ងំ ស់។   
េឆ្ល តកនុងឱកសេនះ នងខញុសូំមែថ្លងអណំរគុណដល់េ ក-េ ក្រសី ពយបល ែដលបនឧបតថមភជរង្វ ន ់ឬ voucher មកកន់ អន្តរជតេិយើងខញុ។ំ  

 
ឆន េំនះ បនេធ្វើករទំនកទ់នំងជមយួ ថ បនអ័ងគករ និង ជវីកមមកនុង្រសុកមយួចំនួនឲយពួកគតចូ់លរមួជួលស្តងក់នុង្រពតឹ្តករណ៍សបបុរសធមេ៌នះ 
។ ស្តងម់យួគមឺនតៃម្លចំនួន ៤០ដុ ្ល រ េហើយស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមសូមទំនកទ់ំនងមកែផនករដ្ឋបល។  ស្រមបតូ់ប ងំលកន់ំ នឹងេរៀប ក់ ច់
េ យែឡក ដូចេនះ្របសិនេបើេ ក-េ ក្រសីមនចំ ប់ រមមណ៍ឧបតថមភ នំេផ ងៗស្រមប់ ក់ ងំលកក់នុងៃថងកមមវធិី សូមនយំកនំទងំេនះឲយបនមុន
មយួៃថង ឬេពល្រពកឹមុនកមមវធិី។ េយើងខញុសំងឃមឹយ៉ងមុតមថំេ ក-េ ក្រសី នឹងអេញជ ើញចូលរមួ កមមវធិី ងំពពិរណ៍្របចឆំន េំដើមបសីបបុរសធម ៌ៃថងេ រ ៍ទី
០៧ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ េវ េម៉ង៩.០០ ្រពកឹទងំអស់គន កុំបីខន។ 

All cakes            
welcome! 

ៃថងទី១២ ែខកុមភៈ មន្រកុមថន កដូ់ចជ៖ 
 - ចបព់ថីន ក ់Nursery ដល់ថន ក ់Reception1 

- ចបេ់ផ្តើមពេីម៉ង 8:30-10:30am 
ចំេពះៃថងទ១ី៣ ែខកុមភៈមន្រកុមថន កដូ់ចជ៖ 

- ចបព់ថីន កR់eception2 ដល់ថន កទ់ី១ 
- ចបព់េីម៉ង 8:30-11:30am 

ចំេពះៃថងទ១ី៤ ែខកុមភៈមន្រកុមថន កដូ់ចជ៖ 
- ចបព់ថីន កទ់ី២ ដល់ថន កទ់ី៥ 

- ចបព់េីម៉ង 8:30-9:30am 



ទំព័រទ២ី ពត័ម៌នពី បឋមសិក  

កមមវធិ ីStar of the Month៖ 
សូមេ ក-េ ក្រសីអេញជ ើញចូលរមួកមមវធិីេនះ ែដលចបេ់ផ្តើមេនេម៉ង ៨:00 ្រពកឹ៖ 

          - ៃថងអងគ រ ទ០ី៣ ែខមនី ៖ ចូលរមួេ យថន ក ់Nursery-Year 1 (ថន ក ់Reception 1A សែម្តង) ។ 
                    - ៃថងពុធ ទ០ី៤ ែខមនី ៖ ចូលរមួេ យថន កទ់២ី ដល់ទី៦ (ថន កទ់ ី4B សែម្តង) ។ 

សិស ទងំអស់ខហំ្វឹក តយ៉់ងសកមម និងេ្រត មខ្លួនេដើមបេីធ្វើករសែម្តងឲយបនល្អជូនេ ក-េ ក្រសីកម ន្ត។ 

ចំ ៖ំ 
របយករណ៍្របចែំខរបស់េ ក
្រគូ អនក្រគូពីសកមមភពកនុងថន ក់នឹង
មិនបន្ត្រពីនេចញជ្រក សេទៀត
េទ។ េ ក្រគូ អនក្រគូនឹង ក់ចូល
កនុង Class Dojo, កនុងេគហទំព័រ

 ្រពមទងំបិទេលើក្ត រេខៀន
ខងមុខទ្វ រែតបុ៉េ ្ណ ះ។  

ករេ្របើ្របសម៉់សក់នងុ  

ព័ត៌មនថមីៗ ពីេមេ គឆ្លងករូ ូ  
 េរៀនេយើងខញុ ំគឺកពុំងែតបន្ត ម នយ៉ងយកចិត្តទុក ក់ជុំវញិៃន
ជំងឺឆ្លង និងករែណនថំមីៗពីអងគករសុខភពពិភពេ ក ពិេសសឲយ
សិស នុសិស ទងំអស់មនអនម័យជ្របច ំដូចជករសម្អ តៃដជេដើ
ម។ រហូតមកដល់បចចុបបននគឺពុំទន់មនថន ំ ៉ក់ ងំ មួយករពរបន
េនេឡើយេទ ែតេយើង ចេធ្វើករទប់ ក ត់ពីជងំឺឆ្លងេនះ មរយៈករ
ស់េតឿនសិស នុសិស ជ្របច៖ំ 

- រលឹំកពួកគត់ជញឹកញប់ឲយ ងសម្អ តៃដនិង បូ៊ ឬទឹក ្អ ត។ 
- េពលក្អក ក ្ត ស់ ្រតូវខទប់មត់។ 
- ្រតូវេជៀស ងយកៃដមកប៉ះែភនក មត់ ្រចមុះ ជេដើម។ 
- េ្រកយេ្របើ្របស់្រក សអនម័យរចួ ្រតូវេបះេចលកនុងធុងសំ ម។ 
 
ដូចេនះ្របសិនេបើសិស នុសិស មន ករដូចខងេ្រកម សូមឲយពួក
គត់ស្រមកេនេគហ ្ឋ ន៖ 
- ឈកឺ ឬឈបំឺពង់ក 
- ឈកឺបល វលិមុខ 
- េហៀរសេមបរ ឬក ្ត ស់ញឹកញប់ 
- ក្អក 
- េក្ត ខ្លួន 
- ឈឺ ច់ដុំ ឬរមួរតឹខ្លួន្របណ 
- អស់កំ ងំ ល្ហិតៃល្ហ ងងុយេគង 
 
េលើសពីេនះ ្របសិនជ ដឹងេឃើញថេ ក-េ ក្រសីេទើប្រតឡប់
មកពី្របេទសចិន ឬហុងកុង ឬមន ករដូចខងេលើ។ នឹងេសនើ
ឲយេ ក-េ ក្រសីេនខងេ្រកបរេិវណ ។  
 

បនសេងកតេឃើញថ មន ពយបលមួយចំនួនឲយកូនៗពក់មស់េពលមក េរៀន។ កនុងនមជ េរៀនមួយ េយើងខញុពុំមំនករ មគត់
េឡើយ េ្រពះេនះជជេ្រមើសរបស់ម បិ  ពយបលសិស េដើមបីសុខសុវតថិភពកូនៗរបស់ពួកគត់។ បុ៉ែន្តករពក់ម៉ស់េវជជ ្រស្ត Medical Masks) 
ែដលពុំមនករែណនពំីអនកជំនញ ចមនផលប៉ះពល់ដូចជ៖ េធ្វើករចំ យេលើរបស់មិនចបំច់ បេងកើតឱយកូនៗមន រមមណ៍មិនមនសុវតថិភព ពិេសស
ចនងឹនឱំយកូនៗមិនយកចតិ្តទុក ក់េលើវធិនករចបំច់េផ ងៗដូចជករអនុវត្តអនម័យៃដជេដើម។ េលើសពីេនះករេ្របើម៉ស់មិនបន្រតឹម្រតូវ ចេធ្វើឲយ

្របសិទធភពរបស់ ក៏ពុំ ចជួយកត់បនថយ និភ័យៃនករឆ្លងេ គេនះផងែដរ។ ្របសិនេបើេ ក-េ ក្រសីចង់ឲយកូនៗពក់ម៉សេន  សូមេធ្វើករេគរព
មករែណនដូំចខងេ្រកមពីអងគករសុខភពពិភពេ ក។ 

- ្រតូវយកម៉សមកេ្របើេ យ្របុង្របយ័តនគឺបិទបងំ្រតឹមមត់នងិ្រចមុះេហើយចងឲយជប់បន្រតឹម្រតូវ េដើមបីកត់បនថយចេន្ល ះ្របេ ងរ ងមុខនិងែសបក។ ម៉ស់
គួរែត ក់្រតឹមែត្រចមុះនិងមត់គឺ្រគប់្រគន់េហើយ។ មិន្រតូវ្រគបដល់ចងក េទៀតេទ។ 
- េពលេ្របើេហើយសូមេចៀស ងប៉ះម៉ស់(េ្រកយេពលពក់យូរ)េ្រពះ ចមនផទុកបក់េតរនីន។ េនេពលប៉ះបក់េតរទីងំេនះ ចឆ្លងបន្តេ្រកយេពលប៉ះ
ពល់ម៉ស់ចស់េនះផទ ល់។ 
- ្រតូវេចះដកម៉ស់េចញេ យេ្របើបេចចកេទសសម្រសប (ឧទហរណ៍, កុំប៉ះែផនកខងមុខរបស់ម៉ស់ែតេ ះេចញពីែផនកខងេ្រកយ)។ 
- បនទ ប់ពីដកយកេចញឬេ្រកយេពលែដលអនកបនប៉ះម៉ស់្រតូវ ងៃដេហើយជូតឲយបនសងួត ឬេ្របើ ល់កុល បូ៊ ទឹកឲយបន្រតឹម្រតូវ។ 
- ្រតូវជំនួសម៉ស់ េ យម៉ស់ថមី ្អ តសងួតភ្ល មៗេនេពលអនកមន រមមណ៍ថម៉ស់ចស់ េសើមេ្រពះេ យ រម៉ស់ចស់នឹងវវិឌ ន៍បក់េតរេីពលេ្របើ្របស់ 
  េពញមួយៃថង។ 
- កុំេ្របើម៉ស់ែដលេ្របើរចួេហើយយក មកេ្របើម្តងេទៀត 
- ្រតូវេបះេចលម៉ស់ែដលេ្របើ្របស់រចួភ្ល មៗកនុងធុងសំ ម។ 

ករេរៀបចពំិធីខួបកំេណើ តសសិ  

របូថតអនសុ វរយី ៍

សូមេ ក-េ ក្រសីែដលជម បិ  នងិ ពយបលសិស េម ្ត ្រជប
ថ េ ក្រគូ អនក្រគូកនុងថន កន់ឹងជួយ េរៀបចំកមមវធិីខួបកំេណើ តរបស់កូនៗ េ ក-
េ ក្រសី។ សូមផ្តល់ពត័ម៌នជូនដល់ែផនករដ្ឋបល កនុងករទនំកទ់នំងេទកន់
េ ក្រគូ អនក្រគូ កនុងថន ក ់យ៉ងេ ច ស់ឲយបនមយួៃថងមុនៃថងខួបកំេណើ ត។ 
ដូចេ ក-េ ក្រគូដឹង្រ បក់ិចចកររបស់េ ក្រគូ អនក្រគូគឺ្រតូវបេ្រង ន ែតងែត
មនករេ្រគងនឹងេរៀបចំយ៉ង្រតមឹ្រតូវ ្របសិនេបើពុមំនករផ្តល់ពត័ម៌នជមនុ
េទនុះ នងឹ ចបងកភពលំបកដល់េមេរៀនរបស់េ ក្រគូ អនក្រគូែដល្រតូវ
បេ្រង ន ដូេចនះ សូមេម ្ត ផ្តល់ពត័ម៌នជូនែផនករដ្ឋបលជមនុ េហើយេ ក្រគូ 
អនក្រគូនឹង ចេរៀបចំេពលេវ សម្រសបដល់សិស ែដល្រតូវេធ្វើខួបកំេណើ ត
េនះបន។ 

របូថតអនុស វរយី៍របស់សិស នុសិស បនផ្តិតរចួ ល់េហើយ និងរក ទុកេន
ករយិល័យរដ្ឋបល។ ឆន េំនះករថតរបូ នុស វរយី៍ែបងែចកជពី្រកមុ គឺ
ជមួយមិត្តរមួថន ក់ និងជមួយសិស ទងំអស់កនុង ។ ចំេពះទហំំៃនរបូថត
គឺខុសៗគន េទ មចំណង់ចំណូលចិត្តែដលេ ក-េ ក្រសីចង់បន។ ស្រមប់
ព័ត៌មនលម្អិតេដើមបីទិញរបូថត សូមេធ្វើករទំនក់ទំនងមកែផនករដ្ឋបល។  

សិស ថន ក់ទី២ កពុំងេធ្វើករ
ពិេ ធន៍ វតថុមួយចំនួនែដល
មិន្រជបទឹក។ េហើយលទ្ឋ
ផលេធ្វើឲយពួកេគភញ ក់េផ្អើល។ 


