
ព័ត៌មនអំពី បឋមសកិ ្របចែំខមិថុន  

ឆន សំកិ ២០២០-២០២១ 

សូមជ្រមបជូនដណឹំងដល់េ ក េ ក្រសីែដលជម  បិ ឬ អនក ពយបលសិស ទងំអស់ឲយបន្រជបថ៖ េនឆន សិំក ២០២០-២០២១េនះ 
កន់ែតេកៀកជតិចប់េទេហយី។ ដូចេ ក េ ក្រសីបន្រជបកន្លងមកេហយីថេនឆន សិំក េនះ មនភពលំបកយ៉ងខ្ល ងំ ទូទងំ្របេទសកមពុជបន
្របឈមមុខនឹងឧបសគគជេ្រចីនចេំពះករបេ្រងៀន និងេរៀនពចីមង យដល់កូនៗសិស នុសិស ។    វបិត្តិកូវដី១៩ មនភពមិនចបស់ ស់ និងបនេធ្វឲីយមន
ករផ្ល ស់ប្តូរធនធនបុគគលិកសិក មួយចំនួនផងែដរ។  េទះជយ៉ង ក៏េ យ េយងីខញុ ំពតិជមនភពសញប់ែសញងជខ្ល ងំចំេពះកិចចខតិខំ្របឹងែ្របងកនុងករ
សិក របស់កូនៗសិស នុសិស ែដលបន្របឈម នងិឆ្លងកត់ឧបសគគដ៏លំបកេនកនុងឆន សិំក េនះ។ ជថមីម្តងេទៀតសូមែថ្លងអំណរគុណដល់េ ក េ ក្រសី
ែដលបនលះបង់ និងខតិខ្ំរបងឹែ្របងចូលរមួសហករណ៍ជមួយ េដីមបឲីយកូនៗបនបន្តករសិក  និងអភិវឌ ន៍ចំេណះដឹងរបស់ពួកេគ។ េយងីខញុក៏ំសូម
ែថ្លងអំណអរគុណដល់េ ក្រគ ូ អនក្រគ ូ នងិបុគគលិកទងំអស់ែដលបនខិតខំពយយម និងលះបង់កនុងករបំេពញករងរកន្លងមក។ េយងីខញុសំងឃមឹថ វបិត្តកូិវ ី
ដ១៩ នឹងមន ថ នភពល្អ្របេសីរដូចេដីម េហយី ចេបកីដំេណីរករធមម  េដីមបី ្វ គមន៍ដល់កូនៗសិស នុសិស វលិ្រតឡប់ចូលេរៀនវញិេនឆន ំ
សិក ថមី២០២១-២០២២្របកបេ យសុវតថិភព។ ជចុងបញច ប់កនុងឱកសវសិ មកលខងមុខេនះ េយងីខញុ ំសូមបួងសួង និងេគរពជូនពរដល់េ ក េ ក្រសី 
្រពមទងំកូនៗសិស នុសិស ទទួលបនសុខភពល្អបរបូិរណ៍ ្រពមទងំបនឈប់ស្រមកេដមីបជួីបជុ្ំរកមុ្រគួ រ្របកបេ យភពរកី យ និងសុវតថិភព។  

ជួបគន េនឆន សិំក ថម ី២០២១-២០២២ េនៃថងចនទ ទ០ី៩ ែខសី  ឆន ២ំ០២១! 
  

ព័ត៌មនអពំី បឋមសិក  
្របចែំខមថុិន ឆន ២ំ០២១ 

វ ៉លុៈ ២ 
េបះផ យេលីកទ១ី០ 

ករបេ្រងៀន នងិេរៀនពីចមង យ 
កូនៗសិស នុសិស បនខិតខំ្របងឹែ្របងកនុងករសិក ពីចមង យ នងិបនទទួលលទធផលល្អអ ច រយ
្របច្ំរតីមសទី៣េនះ។ជងេនះេទេទៀតពួកេគបនបេងកីត្របធនបទសិក ជេ្រចនី នងិមនករជួយ
េ្រជមែ្រជងពេី ក េ ក្រសី ម  បិ  ឬអនក ពយបល។ េទះបីជសថិតកនុង ថ នភព
លំបកយ៉ង ក៏េ យ ពួកេគេនែតបន្តអភិវឌ ន៍ចំេណះដងឹេដីមបភីពេជគជ័យ។   េយងីខញុ ំពតិជ
មនេមទនភពចេំពះពួកេគជខ្ល ងំ។  

អបអរ ទរដល់សិស ថន ក់ទ៦ីឆន សិំក  ២០២០-២០២១ ្រតូវេឡងីេទថន ក់ទ៧ី ែផនកអនុវទិយល័យ 
េនឆន សិំក ថម ី២០២១-២០២២ ខងមុខដូចមន យនមខងេ្រកម៖  
១. ន់ វឌ ី                            ២. យក់ វសិិទធ                 ៣. លី រតនៈ 
៤. ឡនពុង ប៉ េណ                    ៥. លី មនិសូ    ៦. ថុង គមីៃហ 
៧. ផលីអូតទី េអនេចល  ម៉លីស      ៨. ផក សូ៊ ជិន    ៩. អុី េព្រជបរម ី
១០. ពិសិទធ មុនននីថ                            ១១. គីម នហី                  ១២. កងំ ឆយតិច 
១៣. អឺវនី ជូេឡស ផឌីល  រខីេប្លនខ១៤. ង  េរត៉ឥ្រនទ ១៥. ឌី េហងដូរ ៉ូ តូ  
១៦. . មែីឆល  េហ្វត ត់ឈនី ន់ ១៧. េហង វ ី ភ័្រក ១៨. ផន តកិសីុង 



ទព័ំរទ ី២ ព័ត៌មនអំពី បឋមសកិ ្របចែំខមិថុន  

ករចូលរមួកចិច្របជុំពីលទធផលសកិ របសក់នូៗ ឬសសិ នុសសិ េដើមបបីញចប់ឆន សំកិ ២០២០-២០២១ 

សូមជ្រមបជូនដំណឹងដល់េ ក េ ក្រសីែដលជម  បិ ឬ អនក ពយបលសិស ទងំអស់េដីមបអីេញជ ីញមកទទួលរបយករណ៍សិក របស់សិស  ជមួយនឹងឯក
រសិក ររបស់ពួកេគ េនៃថងសុ្រកទី១១ ែខមថុិន ឆន ២ំ០២១។ ្របសិនេបីេ ក េ ក្រសីមិន ចមកទទួលរបយករណ៍សិក ទងំេនះបន សូមផ្តល់ព័ត៌មនមក

ករយិល័យរដ្ឋបល េដីមបេីធ្វីករេរៀបចំេផញីជូន មរយៈកមមវធិីេតេឡ្រកមTelegram។ ជមួយគន េនះែដរ នឹងេរៀបចំកិចច្របជុំរ ងេ ក េ ក្រសី និងេ ក្រគូ អនក្រគូ
បនទុកថន ក់ពីលទធផលសិក ្របចឆំន រំបស់កូនៗ សិស នុសិស  ស្រមប់សិស មេត្តយយក្រមិតខពស់ដល់ថន ក់ទី៦ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងចនទទី១៤ ដល់ៃថងពុធទី១៦ ែខមថុិន 
ឆន  ំ២០២១ ខងមុខេនះ ។ កិចច្របជុំេនះមន រៈសំខន់ ស់ដល់េ ក េ ក្រសី េដីមប្ីរជបពីលទធផលសិក រយៈេពល១ឆន េំពញ ្រពមទងំមនឱកសពិភក  ្របឹក  
និងសួរសំណួរេផ ងៗពីបញ្ហ របស់កូនៗ។ បញជ ក់ៈ កិចច្របជុំេនះ មន២ជេ្រមសី។ ជេ្រមសីទី១ េ ក េ ក្រសី្រតូវអេញជ ីញមក្របជំុេន េ យផទ ល់ ( បនេរៀបចំ
េគលករណ៍សុវតថិភព្រសប មេសចក្តែីណនរំបស់ ជរ ្ឋ ភបិល) នងិ ជេ្រមសីទី២ មរយៈករ្របជុំពចីមង យេ យេ្របកីមមវធិ ីZoom។ 
សូមេ ក េ ក្រសីជួយផ្តល់ព័ត៌មនបញជ ក់ ពីេពលេវ  និងជេ្រមីសៃនករ ត់ជួប្របជំុេនះមកែផនករដ្ឋបល េដីមបេីធ្វីករេរៀបចំ និងផ្តល់ព័ត៌មនដល់ េ ក្រគូ អនក
្រគូបនទុកថន ក់។   

ជេពលេវ មួយែដល្រតូវនិយយថ េហយី ដល់េ ក្រគូ អនក្រគូល្ៗអ មួយចំនួនេនឆន សំិក ២០២០-២០២១។ កនុង ថ នភពលំបកពួកគត់បនខិតខំ្របឹងែ្របង និងជួយ
េ្រជមែ្រជងេដីមបបីង្ហ ត់បេ្រងៀនពីចមង យដល់កូនៗសិស នុសិស កន្លងមក។ សូមជូនពរពួកគត់ទទួលបនសំ ងល្អ។ ខងេ្រកមេនះគឺជករេរៀបចំបុគគលិកសិក  េ ក្រគូ អនក
្រគូ និងថន ក់េរៀនេនឆន សំិក ថមី េយងីខញុ ំពិតជមនេសចក្តីេ មនស រកី យជខ្ល ងំកនុងករ ្វ គមន៍ដល់ពួកគត់ េហយីពួកគត់ក៏ទនទឹងរងចេំដីមបចូីលរមួបង្ហ ត់បេ្រងៀនដល់កូនៗ
សិស នុសិស េន ISSRផងែដរ។  

ករេរៀបចំេ ក្រគូ អនក្រគូ នងិថន ក់េរៀនេនឆន សំកិ ថមី 

We are one, 
 But we are many. 

សកមមភពសបបរុសធម ៌
របស់  ISSR 

ថន ក់េរៀនបចចុបបនន ថន ក់េរៀនស្រមប់ឆន សំកិ ថមី
២០២១-២០២២ 

េ ក្រគ ូអនក្រគ ូស្រមប់ឆន សំកិ ថម ី

មេត្តយយក្រមិតទប មេត្តយយក្រមិតទប អនក្រគូ រ ី  (Ms. Rita) 

មេត្តយយក្រមិតមធយម ក មេត្តយយក្រមិតមធយម អនក្រគូ ែស  (Ms. Sheila) 

មេត្តយយក្រមិតមធយម ខ 
មេត្តយយក្រមិតខពស់ អនក្រគូ េខធី (Ms. Katie) 

មេត្តយយក្រមិតខពស់ ក 

មេត្តយយក្រមិតខពស់ ខ 
ថន ក់ទី១ អនក្រគូ ខរល(Ms. Caryl) 

ថន ក់ទី១ 

ថន ក់ទី២ ថន ក់ទី២ េ ក្រគូ សពូន (Mr. Spoon) 

ថន ក់ទី៣ ក ថន ក់ទី៣ េ ក្រគូហ្វលីីព(Mr. Philip) 

ថន ក់ទី៣ ខ ថន ក់ទី៤ ក អនក្រគូ បឺ េដត(Ms. Bernadette) 

ថន ក់ទី៤ ក ថន ក់ទី៤ ខ េ ក្រគូ ងំឃនី(Mr. Duncan) 

ថន ក់ទី៤ ខ 
ថន ក់ទី៥ អនក្រគូ ក្លរេរៀ (Ms. Gloria) 

ថន ក់ទី៥ 

ថន ក់ទី៦ ថន ក់ទី៦ េ ក្រគូ ែឡន(Mr. Alan) 

  
ៃថងបញច ប់ឆន សិំក ២០២០-២០២១ស្រមប់
កមមវធីិសិក ទងំ២ (ែផនកេខម្របី៊ដ និង
េខមរភ ) នឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងសុ្រកទី
១៨ ែខមិថុន  ឆន ២ំ០២១ េវ េម៉ង

១១.០០្រពឹក  ។ 


