
ពត័ម៌ានអពំសីាលាបឋមសកិសោ្របចាែំខតលុា 
្រតមីាសទ១ី ក្នងុឆាសំកិសោ ២០២១-២០២២ 
 សូមជ្រមបជូនេ ក េ ក្រសីែដលជម បិ  ឬ ពយបលសិស ទងំអស់េម ្ត ្រជបថ៖ កនុងឆន សំិក ២០២១-២០២២េនះ កូនៗ សិស នុសិស បនេរៀន
ដល់ពក់ក ្ត លឆមសទី១ េឆ្ល តឱកសេនះផងែដរ េយងីខញុ ំអរគុណយ៉ងខ្ល ងំចំេពះកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេរៀនសូ្រតរបស់ពួកេគពីចមង យកន្លងមក េហយីក៏សូមែថ្លងអំណរគុណ
ដល់េ ក េ ក្រសីែដលបនចូលរមួសហករេដីមបឲីយករបេ្រងៀន និងេរៀនរបស់កូនៗបនដំេណីរករេ យរលូន។ េ ក្រគូ អនក្រគូ និងបុគគលិកសិក ទងំអស់ពិតជមនក្តី
រេំភីបខ្ល ងំ ស់ែដលបនអប់រកូំនៗ សិស នុសិស េ យយកចិត្តទុក ក់ និង្របកបេ យគុណភព។ ម៉យងវញិេទៀត ពួកគត់សបបយចិត្តេនេពលបនេឃញីកូនៗចូលេរៀន
េទៀងទត់ ទន់េពលេវ ្រពមទងំបនេស្ល កពក់ឯកស ្ឋ នរបស់ ្រគប់ៗគន ។ 

 ចូលរមួេ្រតកអរចំេពះយុទធនករចក់ ៉ ក់ ងំរបស់រ ្ឋ ភិបលកមពុជ េដីមបបីងក រជំងឺកូវដី-១៩ ដល់្របជពលរដ្ឋេសទីរែតទងំ្រសុងកនុង្របេទស។ េយងីខញុ ំសូម
្វ គមន៍ចំេពះករវលិ្រតឡប់ចូលេរៀនេ យផទ ល់របស់កូនៗសិស នុសិស េនៃថងចនទ ទី០១ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០២១ខងមុខេនះ។ ទនទមឹេនះែដរ េដមីបរីក បននូវសុវតថភិពពីករឆ្លង

រកី ល លៃនជំងឺកូវដី-១៩ ករបន្តអនុវត្ត មេសចក្តីែណនរំបស់រ ្ឋ ភិបល និងេគលករណ៍្របតិបត្តិស្តង់ រ(SOP)ពិតជសំខន់ខ្ល ងំ ស់ែដលត្រមូវឲយកូនៗសិស នុ 
សិស  េ ក េ ក្រសី េ ក្រគូ អនក្រគូ និងបុគគលិកទងំអស់្រតូវអនុវត្ត ។ នឹងេធ្វីករេផញីយន្តករ(SOP)ជូនេ ក េ ក្រសីនេពលឆប់ៗខងមុខ។  

Siwoo 

Phyna 

Narsha 

សាគមនក៍នូៗ
សិសសោនុសសិស
ចំេពាះការចូល
េរៀនេដាយផាល់
េឡើងវិញ! 

Engguang 

ថន ក់ទី៦ ែផនកសិលបៈបនេធ្វីករពេិ ធន៍ពីករៃឆន្របឌិតេ្រចីន្របេភទរបស់សិលបករ 

ែដលកនុងេនះមន Claude Monet និង Joan Miro។ សិស បនេផ្ត តេលី្របធន
បទ ករចក់ពណ៌េ យេ្របជីក់ និងករេ្របី្របស់្របព័នធផ ព្វផ យេផ ងៗ។ 
ការបេ្រងៀន នងិេរៀនពចី
ងាយក្នងុឆមាសទ១ី 

កូនៗសិស នុសិស បនេរៀនពចីមង យ
្របកបេ យឥរយិបទល្អ និងបនេធ្វី
កិចចករមិនគួរឲយេជឿជេ្រចីនេនឆមស
ទី១េនះ េធ្វីឲយេ ក្រគ ូ អនក្រគ ូ មន
េមទនភពជខ្ល ងំចំេពះពួកេគ។  

សសិ ថន កទី់៤ បនេ្របីជំនញសិលបៈ និងករ
រចនមូ៉ដេដីមបបីេងកីតគំរូ 3D ៃនអគរ Leaning 
Tower of Pisa ។ មុខវជិជ គណិតវទិយ ពកួេគបន
សិក  និងបេងកតីគំរូេ យេ្របីសីុេម្រទី។ 

 



    Primary Principal’s Newsletter 

Primary	Newsletter	
October	2021	

ការបេ្រងៀន នងិេរៀនពចីងាយ 

ក្នងុឆមាសទ១ី 

Kimsrun 

Sokunthea 

Reeba 

Engsun 

Mengzheng 
Sak 

Rida 

Samnang 

សិស ថន ក់ទី២ រកី យខ្ល ងំ ស់នឹងមុខវជិជ គណិតវទិយ 
និងវទិយ ្រស្ត។ ពកួេគបន្រ វ្រជវវតថុ វ និងឧសម័ន  
េហយីបនេ្របីជំនញែផនកគិតេលខេដីមបេីធ្វីករប៉ន់្របមណ 
និង ប់យ៉ង្រតឹម្រតូវ។ 

សិស ថន ក់ទី១ បនសិក ពីផទ ងំវឌីីអូេរឿង ែដល ចេធ្វីឲយពកួេគ ច
ែស្វងយល់ពីតអួងគ ករកំណត់នូវបញ្ហ  និងដំេ ះ្រ យ។ 

សិស មេតយយក្រមិតខពស់ បនសិក ្របធនបទ “្របេភទដឹកជញជូ ន
េផ ងៗគន ” មុខវជិជ អក រ ្រស្តអង់េគ្លស។ 
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េដមីបរីក សុវតថភិពពកីរឆ្លងរកី ល លៃនជងំកូឺវដី-១៩ 
ដល់សហគមន៍សូមចូលរមួអនុវត្តវធិនករ៖ 
៣ករពរៈ  
 ពក់ម៉ស់្រគបមត់ និង្រចមុះជ្របច ំ 
 ងៃដជមួយ បូ៊ ឬទកឹ ល់កុលឲយបនញឹក

ញប់ 
 រក គម្ល តសុវតថភិពចប់ព១ី.៥០ែម៉្រតេឡងីេទ 
៣កុៈំ  
 កុំេទកែន្លងែដលមនមនុស េ្រចនី 
 កុំេនកែន្លងបិទជតិ និងគម នខយល់េចញចូល 
 កុំប៉ះពល់ចប់ៃដ ឬឱប 
 

សមាសភាពេលាក្រគូ អ្នក្រគូ និង្រគូបន្ទកុថាក់េនៅឆំាសិកសោថ្មី ២០២១-២០២២ 

We are one, 
 But we are many. 

សបាហ៍្របឡង នងិវាយតៃម្លពីលទ្ធផលសិកសោ 
េនសប្ត ហ៍េ្រកយ េ ក្រគូ អនក្រគូនឹងចប់េផ្តមីករ យតៃម្លលទធផលសិក របស់សិស ជេលីកដំបូងកនុងឆន សិំក ថមីេនះ។ សិស ទងំអស់នឹង
ចប់េផ្តីម្របឡងេ យមនករសរេសរ ករ ន ករបេញចញសំេឡង ករគិតេលខ និងនព្វនធ េនៃថងទី០៤ែខវចិឆកិ ដល់ៃថងទី០៩ែខវចិឆកិខងមុខ
េនះ។ ករេធ្វី្របឡងេនះនឹង ចឲយ្រគូបនទុកថន ក់របស់ពកួេគេធ្វកីរ យតៃម្លពីមុខវជិជ ែដលពកួេគពូែក និងមុខវជិជ ែដលេនេខ យ េហយី្រតូវេធ្វី
ករព្រងឹងបែនថម មរយៈករបេ្រងៀនជមយួ្រគូេ យផទ ល់។ លទធផលចំេពះមុខវជិជ អក រ ្រស្តអង់េគ្លស និងគណិតវទិយនឹងេផញីជូនេ ក 
េ ក្រសីែដលជម បិ  ឬអនក ពយបលេនៃថងទី០៣ែខធនូឆន ២ំ០២១។ 

សូម ្វ គមន៍ធំៗដល់អនក្រគHូeatherជ្រគូថមី បេ្រងៀន
ថន ក់ទី៤ខកនុងឆន សិំក េនះ។ គត់មកព្ីរបេទស
្រហិ្វកខងតបូងេហយីមនបទពិេ ធន៍បេ្រងៀនជ
េ្រចនីឆន កំនុង្របេទសកមពុជ ងំពីឆន ២ំ០១៣មកេម្លះ។   
អនក្រគូមនក្តរីេំភីបខ្ល ងំ ស់ែដលបនចូលរមួ
ជមួយ ISSR និងេធ្វកីរជមួយនឹងអនក្រគូ
Bernadette េដីមបជួីយបេ្រងៀនសិស ថន ក់ទី៤ខ ។ 


