
    សេចក្តជូីនដំណឹងពីសាលាបឋម 
ក្មមវធិ ីSchool Fair សៅថ្ថងសៅរ ៍ទ៣ី ខែមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៨   
ក្មមវធីិ School Fair របចឆំ្ន រំបេ់សាលាអនតរជាតិសេៀមរាបនឹងរបរពិតតសៅក្នុង
ថ្ថងសៅរ ៍ទី៣ ខែមក្រាឆ្ន ២ំ០១៨ សដើមបរីបមូលថវកិាជូនដល់មនទីសពទយកុ្មារអងគរ 
និងមនទីសពទយគនធបុប្ផផ ។ ក្នុងឆ្ន សំនេះេិេានុេិេសរពមទងំសលាក្រគូ អនក្រគូកំ្ពុង
ខតសរៀបចំសៅតូបលក្តូ់ចៗដគ៏រួឱ្យចបអ់ារមមណ៍ក្នុងការដាក្ត់ងំលក្ទំ់និញរបេ់
ពកួ្សគសរៀងៗែលួន។ ក្នុងសពលជាមយួគ្នន សាលាក្េ៏ងឃមឹសលាក្-សលាក្រេីនិងមាន
ការចូលរមួឧបតថមភផតល់ជារង្វវ នឫ់ vouchers សដើមបជីាការសលើក្ទឹក្ចិតតដល់េិ 
េានុេិេសក្ដូ៏ចជាសលាក្រគូអនក្រគូទងំអេ់គ្នន ។ េូមសមតត ផតល់ជូនការឧបតថមភ
សនេះសៅឯការយិាល័យរដឋប្ផលសាលា។ នាងែំុ្ខដលជានាយក្ខផនក្បឋមេូមខថលង
អំណរគុណដល់សលាក្-សលាក្រេីខដលប្ផនផតល់រង្វវ ន ់ក្ដូ៏ចជា voucher មក្កាន់
សាលាអនតរជាតិសយើងែំុ្។ ជាសរៀងរាល់ឆ្ន សំាលាខតងមានតូបដាក្ត់ងំលក្នំុ់សែគ
រគបមុ់ែសដើមបបីង្វា ញជូនដល់សភ្ៀវមក្ទេសនាដូចជា  នំបីុេេគិត នំMuffin និងនំ
សផសងៗសទៀត។ នាងែំុ្សជឿជាក្ថ់ានិងមានការឧបតថមភនំខដលមានមានគុណភាពជា
សរចើនពីក្នុងសែតតសយើង ដូចសនេះេូមសមតត យក្មក្សាលាឱ្យប្ផនមុែការតងំបង្វា ញ
លក្។់ 

 
សយើងទងំអេ់គ្នន សៅសាលាអនតរជាតិសេៀមរាបសជឿជាក្ថ់ាសលាក្-សលាក្រេីនឹងអ
ស ញ្ ើញចូលរមួក្នុងក្មមវធីិថ្ថងសៅរ ៍ទី៣ ខែមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៨ រគប់ៗ គ្នន ។ 

ថាន ក្ប់ខនថមសមា៉ោ ង (School Clubs) 

ពត៌ម៍ានពសីាលាបឋម 
ខែមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
វុល:២  
 
សប្ផេះផាយសលើក្ទ៥ី 

ថាន ក្ប់ខនថមសមា៉ោ ងនិងចបស់ផតើមចូលសរៀនសៅថ្ថងចនទ ័ ទី២៩ សែមក្រាឆ្ន ២ំ០១៨។ ចំស េះពត៌ម៍ានបខនថមអំពីថាន ក្ស់រៀននិងមុែវជិាា ខាងសាលានិងសផ្ើរជូន
សលាក្-សលាក្រេីក្នុងេប្ផត ហ៍សនេះ។ ថាន ក្ប់ខនថមសមា៉ោ ងគឺសាលាប្ផនសរៀបចំឱ្យមានរហូតដល់បំណាចឆ់្ន េិំក្ា។ របេិនសបើសលាក្-សលាក្រេីចងឱ់្យកូ្នៗ
េិក្ាថាន ក្ប់ខនថមសមា៉ោ ង សាលានិងមានជាទំរងរ់ក្ដាេខដលតរមូវឱ្យមាតបិតេរសេរស ម្ េះកូ្នៗ រពមទងំចុេះហតថសលខារពមចុេះស ម្ េះឱ្យកូ្នចូលរសរៀ
ន។ 

ក្មមវធីិរតរ់បណាងំរបចឆំ្ន  ំ(Cross Country) 
កាលពីថ្ថងសៅរ ៍ទី៩ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ក្នលងសៅ េិេានុេិេសពីសាលាអនតរជាតិសេៀមរាបទងំថាន ក្ប់ឋម, ថាន ក្វ់ទិាល័យប្ផនចូលរមួរតរ់បណាំងរបចំ
ឆ្ន រំបក្តួគ្នន ជាមយួសាលាក្នុងសែតតមយួចំននួ។ រកុ្មេិេសទងំអេ់ជួបជំុគ្នន របក្តួសៅឯសាលាអនតរជាតិ Hope ។ ការសតត តចំបងសលើការរពក្តួគឺសដើមបី
ឱ្យេិេសមានការចូលរមួសដាយសេរ ីមានការេហកា រពមទងំសដើមបទីទលួប្ផនភាពរកី្រាយដល់កី្ឡារតរ់បណាំងសនេះ។ េិេសទងំអេ់របេ់សាលាអនតរ
ជាតិសេៀមរាបប្ផនចូលរមួរបខហលជា ៥០នាក្ ់ សហើយរគប់ៗ គ្នន គឺសធវើប្ផនលអ។ េិេសរបេ់សាលាអនតរជាតិសេៀមរាបទងំថាន ក្ប់ឋម រពមទងំថាន ក្វ់ទិា
ល័យគឺទទលួប្ផនចំណាតថ់ាន ក្ស់លែ៣ ក្នុងរយៈចំង្វយរតនី់មយួៗ។ នាងែំុ្េូមេរសេើរសលើការរបឹងខរបងរបេ់េិេសទងំអេ់គ្នន ។ 



ទំពរ័ទ២ី ពត័ម៍ានពសីាលាបឋម 

ក្មមវធីិ Star of the Month៖ 
េូមសលាក្-សលាក្រេីអស ា្ ើញចូលរមួក្មមវធីិសនេះ ខដលចបស់ផតើមសៅសមា៉ោ ង ៨:00 រពឹក្៖ 

- ថ្ថងអង្វគ រ ៍ទី០៦ ខែកុ្មភៈ , ចូលរមួសដាយថាន ក្ ់Nursery-Year 1 (ថាន ក្ ់Reception 2B េខមតង) ។ 
                    - ថ្ថងពុធ ទី០៧ ខែកុ្មភៈ , ចូលរមួសដាយថាន ក្ទី់២ ដល់ទី៦ (ថាន ក្ទី់ Yr4A េខមតង) ។ 

ក្មមវធិសីមើលខថសក្មងសពលរសេៀល
េរមាបថ់ាន ក្ ់Reception នងិថាន ក្ ់
Nursery ប្ផនចបដ់សំណើ រការសហើ
យ។ របេិនសបើសលាក្អនក្មានច ំ
ណាបអ់ារមមណ៍េូមអស ា្ ើញមក្
សាេួរពត៌ម៍ានសៅការយិាល័យរដឋ

ប្ផលសាលា។ 

មានខតអាហារខដលមានតេុក្ភាពសទ ខដលអនុញ្ញញ តឱ្យយក្មក្សាលាសរៀន 

នាងែំុ្េូមខថលងអំណរគុណដល់សលាក្-សលាក្
រេីខដលប្ផនអស ា្ ើញចូលរមួក្មមវធីិបុណយណូ
ខអលរបេ់សាលាកាលពីខែមុន។ ក្នុងឆ្ន សំនេះ
ស ើញថាេិេសទងំអេ់មានការេខមតងប្ផន
លអសហើយមាន ក្់ៗ មានភាពរកី្រាយជាខាល ងំ។ េូម
ខថលងអំណរគុណដល់សលាក្រគូ អនក្រគូរពមទងំ
ជំំនយួការបសរងៀន រពមទងំបុគគលិក្ទងំអេ់
ខដលប្ផនចូលរមួជយួ បង្វា តដ់ល់េិេសទងំ
អេ់ក្នុងការេខមតងរបេ់ពកួ្សគ។ 

អំពីក្មមវធីិបុណយណូខអលរបចឆំ្ន  ំ

េិេសថាន ក្ទ់ី៤B ក្ំពុងសរៀនវាេ់ក្ំពេ់គ្នន សៅវញិ
សៅមក្ សដើមបរីក្សលែទេភាគខដលមានចសមលើយ 

ជាខម៉ោរត និងជាមលីីសម៉ោរត។ 

អពំកីារមក្សរៀនសទៀងទតស់ពលសវលា 

អាគ្នរថនរីបេ់សាលាអនតរជាតសិេៀមរាប 

ថាន ក្ទ់៣ី រក្ស ើញទីតងំភូមសិាស្រេត របេ់សាលា
អនតរជាសេៀមរាបសលើខផនទ ីក្ឡុំងសពលេិក្ា។ 

សាលាអនតរជាតិសយើងែំុ្មានក្មមវធីិ “ នរង្វវ នថ់ាន ក្ ់ ខដលេិេសមក្សរៀនប្ផនសទៀងទតស់ពលសវលា”។ មាន
ថាន ក្ខ់ដលទទលួប្ផនរង្វវ នស់នេះសដាយសារសពញមយួេប្ផត ហ៍គឺគ្នម នេិេសខដលមក្យឺត សហើយក្ម៏ានថាន ក្់
សរៀនបនតរបនាទ បស់ទៀតខដលមានេិេសមក្សរៀនប្ផនសទៀងទតស់ពលសវលា។ ខតសទេះជាយា៉ោ ងណាក្ស៏ដាយក្៏
មានថាន ក្ម់យួចំននួខដលទមទរឱ្យេិេសមក្សរៀនឱ្យប្ផនសទៀងទតស់ពលសវលាផងខដរ។ ការខដលេិេស
មក្សរៀនយឺតសពលសវលា គឺសធវើឱ្យមានការប៉ោេះ ល់ដូចជា៖ ខាតសមសរៀន, រខំានដល់េិេសខដលកំ្ពុងសរៀន, 
និងរខំានដល់រគូខដលកំ្ពុងបសរងៀន។ បខនថមពីសនេះ នាងែំុ្ក្េូ៏មខថលងអំណរគុណដល់មាតបិតមយួចំននួ
ខដលជំុរុញឱ្យកូ្នៗប្ផនមក្សរៀនសទៀងទតស់ពលសវលា។ 

អាគ្នរថមីរបេ់សាលាអនតរជាតិសេៀមរាបដធំ៏លវឹងសលវើយកំ្ពុងខតសលចជារូបរាងសហើយ។ ខាងសរកាមសនេះគឺ
ជារូបភាពមយួចំននួខដលកំ្ពុងខតសាងេង ់ នឹងមានរូបគំរូររបេ់សាលាសយើងែំុ្។ ទងំសលាក្រគូ អនក្រគូ 
បុគគលិក្ និងេិេានុេិេសទងំអេ់េបាយចិតតខដលប្ផនស ើញអាគ្នរថមីកំ្ពុងដំសណើ រការសដាយរលូន។ 

អពំកីារថតរបូអនុេាវរយីរ៍បចថំាន រំបេ់សាលា 
ការថតរបួអនុេាវរយីជំុ៍គ្នន ជាមយួេិេានុេិេសទងំ
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