
     សេចក្តីជូនដំណឹងពីសាលាបឋមេិក្សា 

អំពីកម្មវធីិប្រកតួហែលទឹកររស់សាលា ISSR 
កម្មវធិីកីឡាប្រកួតហែលទឹកររស់សាលាអន្តរជាតិ ISSR ដ ើម្បី
សរបុរសធម្៌ ដលើកទ៦ី ន្ឹងប្រប្ពឹតតដ ើងដៅថ្ងៃដៅរ ៍ទី៥ ហែឧស
ភា ឆ្ន ២ំ០១៨ ដ ៉ោ ង៨:០០ ប្ពឹក កនុងការជួយ  ល់ម្ន្ទីរដពទយកុ 
អងគរ ន្ិងម្ន្ទីរដពទយគន្ធរុប្ផា ។  សូម្ម្កទទួលយក លិែិតចុុះ
ដ ម្ ុះហ ល ន្ដៅការយិាល័យរ ឋប្ផលសាលាសប្ រចូ់លរមួ្
កម្មវធិី។ សូម្រញ្ជា ក់ថាដន្ុះគឺជាកម្មវធិីសរបុរសធម្ចុ៌ងដប្កាយថ្ន្
ឆ្ន សិំកាឆ្ន ដំន្ុះ ដ ើម្បជីួយ  ល់ម្ន្ទីរដពទយទងំពីរ។ 
 
ដប្កាយដពលរញ្ចរ់ការប្រកួតដយើងែ្ុ ំសូម្អដញ្ច ើញដលាក-ប្សីចូល
រមួ្ចូលរមួ្ហែលទឹកដោយដសរទីងំអស់គ្នន ។ សូម្ដលាក-ដលាក
ប្សីហ លជាអា ណាពាប្ផលសិសសទងំអស់ដម្ត្តត ចូលរមួ្ឱ្យប្ផន្
ប្គរ់ៗ គ្នន  ដៅថ្ងៃដៅរ ៍ដ ៉ោ ង ៨:០០ ប្ពឹក។ 

ដសចកតីជូន្ ំណឹងពី 
សប្ រហ់ែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

វុល:២  
ផ្សពវផ្ាយដលើកទី:៩ 

សប្ផត ែ៍ប្រ ង៖ ចារព់ថី្ងៃទ២ី៨  ល់ថ្ងៃទ៣ី១ ហែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

សប្ផត ែ៍ប្រ ងប្ផន្ដកៀកម្ក ល់កនុងដពលខាងម្ុែដន្ុះដែើយ។ សិសស
ទងំអស់ន្ឹង ន្ការប្រ ងដ ើម្បវីាយតថ្ម្ៃពិន្ទុ។ សប្ រ់សិសសហ លជារ់
គឺអាចដរៀន្រន្តដៅសិកាឆ្ន រំន្ទទ រ។់  ូចដន្ុះដ ើម្បឲី្យកូន្ៗដលាក-ដលាក
ប្សី ន្ទំនុ្កចិតត១០០ភាគរយ កនុងការប្រ ង គឺចាបំ្ផច់ប្តូវ ន្ការចូល
រមួ្ពីដលាក-ដលាកប្សី ូចជា៖ 
 ឲ្យកូន្ៗរំដពញលំហាត់ កិចចការហ លដលាកប្គូ អនកប្គូោកឲ់្យដៅផ្ទុះ 
 ប្តូវរំដពញដម្ដរៀន្អំពីការអាន្ ដែើយសរដសរចូលកនុងត្តរាងសដងេរ 

 ទទួលទន្អាហារដពលលាៃ ចហ ល ន្ផាសុកភាព ន្ឹងម្និ្ប្តូវឆ្រ់
ដគងរន្ទទ រព់ីទទួលទន្រចួ។ 

 ប្តូវឲ្យកូន្ៗដគងដោយគ្នម ន្ការរខំាន្ដរៀងរាល់យរ។់ ដកមងៗហ ល ន្
អាយុពី៩ ដៅ១១ ឆ្ន បំ្តូវដគងឲ្យប្ផន្៩ដៅ១០ដ ៉ោ ង។ 

 ប្តូវទទួលទន្អាហារដពលប្ពឹក ហ ល ន្ផាសុកភាព ម្ុន្ដពលម្ក
សាលាដរៀន្។ 

ថាន ក ់Nursery 
កំពុងសរាយ
ជាម្យួការដធវើ
ប្ត្តរត់្តម្សតវនឹ្ង
ដធវើសដម្ៃងកនុងថាន

ក។់ 

ការណាត់ជួបជាមួយមាតាបិតាថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែមីងុនា 

ការជួរប្រជុំជាម្យួ ត្តរិត្តសិសសន្ិងប្រប្ពឹតតដៅដពញម្យួ
សប្ផត ែ៍ចារព់ីថ្ងៃទី១១ ហែម្ងុិន្ទ។ ពិធីជួរជុំ ត្តរិត្តគឺ ន្
សារៈសំខាន្រ់ំផុ្ត ហ លដលាក-ដលាកប្សីអាចជួរផាទ ល់
ជាម្យួប្គូរន្ទុកថាន ក់ ន្ឹងពិភាកា សួរន្ទអំំពី ំដណើ រការសិកា
ររស់កូន្ៗដលាក-ដលាកប្សីន្ទប្តី សកន្ៃងដៅ។ ដលាក-
ដលាកប្សីអាចសួរន្ទអំំពីសកម្មភាពដរៀន្កនុងថាន ក់ ឬកិចចការ
ដផ្សងៗដទៀតហ លទកទ់ិន្នដៅន្ឹងការសិកាកន្ៃងម្ក។ សូម្
ដលាកអនកដម្ត្តត ដធវើការណាតជ់ួរជាម្យួហផ្នក រ ឋប្ផលសាលា 
ឬជាម្យួដលាកប្គូអនកប្គូរន្ទុកថាន កផ់ាទ ល់ ដ ើម្បដីរៀរចំ កាល
វភិាគត្តម្ដពលដវលាហ លប្ផន្កំណត។់  



ទំពរ័ទី២ ដសចកតីជូន្ ណឹំងពីសាលារឋម្ 

ក្មមវិធី Star of the Month 

សូមលោក-លោកស្សលីមត្តាចូលរួមលៅលេលស្េឹកលេោល  ាង៨:00 នាទី៖ 
             - ថ្ងៃអង្គសរ៍ ទ០ី៥ ខែមិងុនា ថ្នាក់  Nursery ដល់ថ្នាក់ ទី1 (ថ្នាក់ទី១  ល វ្ើការសម្មែង) 

      - ថ្ងៃពុធ ទ០ី៦ ខែមិងុនា ថ្នាក់ទី 2 ដល់ថ្នាក់ទី 6 (ថ្នាក់ទី 4B ល វ្ើការសម្មែង ) 
សិសាសទាំងអស់កាំេុងម្ែអនុេែែន៍ការសម្មែងរបស់េួកលេស្បកបលោយភាេរីករាយលដើមាបីសាំម្ដងជូនលោក-លោកស្សីកមាានែ។ 
 

កម្មវធិដីម្ើលហងដកមងដពលរដសៀល
សប្ រថ់ាន ក ់Reception ន្ិងថាន ក ់
Nursery ប្ផន្ចារ ់ំដណើ រការដែើ
យ។ ប្រសិន្ដរើដលាកអនក ន្ច ំ
ណារអ់ារម្មណ៍សូម្អដញ្ា ើញម្ក
សាសួរពត័ ៌ន្ដៅការយិាល័យ

រ ឋប្ផលសាលា។ 

 ន្ហតអាហារហ ល ន្ផាសុកភាពដទ ហ លប្តូវប្ផន្អនុ្ញ្ជា តឱ្យយក
ម្កសាលាដរៀន្សប្ រកូ់ន្ៗទទួលទន្។ 

អំពីេប្តសហ៍ខដលេិក្សាពីជាតិសាេន៍ដថ្ទ ពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែឧេភា 

កម្មវធីិ Summer School ប្រចាឆំ្ន  ំ

កនងុសប្តាហ៍ International Week  សសិាសទាំងអសន់ងឹសកិាាអាំេជីាែសិាសនដ៍ថ្ទកនងុបណ្តាស្បលទសនានាលលើេភិេលោក។ សិសាសទាំងអសន់ងឹល្វើ
ដាំល ើរកមាានែជាមួយលិខិែឆ្លងម្ដនរបស់េួកលេ (បលងកើែលោយសាោ) លៅត្មថ្នាក់លរៀននីមួយៗ លដើមាបីសិកាាអាំេីបណ្តាស្បលទសល ា្សងៗេីលោកស្េូ
អនកស្េូ ឬអាណ្េាាប្លកនុងថ្នាក់។ ចាំល ោះកមមេិ្ីលនោះសាោក៏សូមអល្ជើញលោក-លោកស្សី ចូលរួមសម័ស្េចិែែលដើមាបី ែ្ល់ចាំល ោះបទេិលសា្ន៍ ដូចជា 
ការលស្ចៀង ការម្ នាាំអាំេីមខុមហូប ឬទាំលនៀមទាំោប់នានាដល់សិសាានុសិសាស។ លោក-លោកស្សីក៏អាចចូលរួមបលស្ងៀនកនងុថ្នាក់របស់កូនៗផ្ទាល់កនងុ  
សប្តាហ៍លនោះក៏ប្ន ស្ាន់ម្ែល្វើការទាំនាក់ទាំនងមកកាន់លោកស្េូអនកស្េូលដើមាបី្ែល់ជាេ័ែ៌ នជាមុន។ សូមលោក-លោកស្សីអល ជ្ើញមកចុោះល ្ាោះ
ជាមួយការិយាល័យរដឋប្ល ឬជាមួយស្េូបនទុកថ្នាក់ផ្ទាល់ក៏ប្ន។ 

 
សាលានឹ្ងដធវើការឈរស់ប្ កចំន្ួន្១ ថ្ងៃ គឺថ្ងៃសុប្ក ទី១ ហែម្ងុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០១៨ សប្ រ់
ដលាកប្គូ អនកប្គូហកវញិ្ជា សារប្រ ង៕ ហតរគុគលិក និ្ងដលាកប្គូអនកប្គូ គឺដធវើការជាធម្មត្ត។  

កមមេិ្ី Summer School  របស់សាោ
អនែរ ជាែិ ISSR នឹងចាប់ល ែ្ើមេីថ្ងៃទី០២ 
ម្ខក្ក្កដា រហូែដល់ថ្ងៃទី២៧ ម្ខក្ក្កដា ឆនាាំ
២០១៨ ចាំនួន៤សប្តាហ៍។ សូមលោក-
លោកស្សីអល ជ្ើញមកចុោះល ្ាោះកូនៗលៅ
ការិយាល័យរដឋប្លសាោលដើមាបីចូលលរៀន
កមមេិ្ី summer school កនុងម្ខកកកោខាង
មុខលនោះ។ សាោប្្ុោះែថ្មល ៥ ភាេរយ
សស្ ប់លោក-លោកស្សីម្ដលមកចុោះល ្ាោះ
ប្នមុនថ្ងៃទី៣១ ម្ខឧសភា ឆនាាំ២០១៨។ 
 

អំពីអនកប្គ ូSylvie អនកប្គ ូLi 

អនកស្េូសីុល េី បលស្ងៀនភាសាប្រាាំង ចិន នឹងសស្ កសស្ លបុស្ែចាប់េី
ថ្ងៃទី១ម្ខមិងុនាឆនាាំ២០១៨លនោះ។ នាងខ្ុាំែាំណ្ងឲាយបុេគលិកទាំងអស់សូម
ជូនេរដល់អនកស្េូឲាយការសស្ លបុស្ែស្បកបលោយផ្សុកភាេលអនិងសុេែថិ
ភាេ។ បុេគលិកទាំងអស់នឹងប្នដឹងជាមិនខានលស្កាយេីស្ែឡប់ចូល
េិសាសមកាលេិញថ្លែើអនកស្េូទទួលប្នកូនស្បុសឬក៏កូនស្សី លហើយនឹងចូល
រួមរីករាយជាមួយអនកស្េូ្ងម្ដរ។  កនងុលេលជាមួយានា លយើងនឹង នអនក
ស្េូ លី ម្ដលជាំនួសថ្នាក់របស់អនកស្េូសីុលេី។ អនកស្េូ លី នឹងល វ្ើការយា ាងជិែ
សនិែជាមួយលោកស្េូប្ន់ លដើមាបីបលងកើនការបលស្ងៀនឲាយ នភាេរលូនស្សប
ត្មេុ ភាេេិែស្ប្កដ។ 
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