
កបរ្របជំុរវបងេលបក្រគូ អ្នក្រគូ និងមបតបបិតបសិស្ស 
សប្ត ហ៍េនះ នឹងេរៀបចំករ្របជំុរ ងេ ក្រគូ អនក្រគូ និងេ ក េ ក្រសី ពីលទធផលសិក ្របចឆំមសទី១របស់កូនៗែដលនឹង្រប្រពឹត្ត
េទរយៈេពល០៣ៃថង េនៃថងចនទ ទី០៦ ដល់ៃថងពុធទី០៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០២១ ។ កិចច្របជំុេនះមន រសំខន់ ស់ េហយីក៏ជឱកសែដលេ ក 
េ ក្រសីសួរសំណួរដល់េ ក្រគូ អនក្រគូ បនទុកថន ក់របស់ពកួេគករណីមនចមងល់ មយួ និងបន្រជបបែនថមពីលទធផលសិក របស់ពកួេគ
ផងែដរ។ េយងីខញុ ំសូមអរគុណដល់េ ក េ ក្រសីែដលបនេធ្វីករ ត់ជបួ។ ចំេពះេ ក េ ក្រសីែដលមិនទន់បនេធ្វីករ ត់ជបួ
ជមយួេ ក្រគូ អនក្រគូេនេឡយី សូមេធ្វីករទំនក់ទំនងមកករយិល័យរដ្ឋបលេដីមបេីធ្វីករេរៀបចំជូនជបន្តបនទ ប់។ បញជ ក់ៈ សូមេ ក 
េ ក្រសីអេញជ ីញមកឲយបនមុនេម៉ងៃនករ ត់ជបួ ឬទន់េពលេវ ។ សូមអរគុណ! 

 

អបអរ ទរដល់សិស េឆនីម្របចែំខធនូ 
(Stars of the Month)ពកួេគបនខិតខំ
្របឹងែ្របង និងបនក្ល យជសិស  
គំរូដ៏ល្អ្របចំ ISSR! 

 ករេ្រប្ីរបសក់តសមគ លខ់្លួនកនុងបរេិវណ   
េដីមបរីក សុវតថភិពដល់កូនៗសិស នុសិស  សូមេ ក េ ក្រសី េធ្វីករពក់កតសមគ ល់ខ្លួនេរៀង ល់េពលមកទទលួកូនៗពី ។  

    ពត័៌មានអពំីសាលាបឋមសិកសោ្របចាែំខវចិ្ឆិកា នងិែខធ្នូឆា២ំ០២១ 



    ពត័ម៌ានអពំសីាលាបឋមសកិសោ្របចាែំខវចិ្ឆកិា នងិែខធ្ន ូឆា២ំ០២១ 

នឹងចប់ស្រមកវសិ មកលេនៃថងសុ្រកទី១៧ ែខធនូ េវ េម៉ង ១២.០០ៃថង្រតង់ េហយី្រតូវចូលេរៀនវញិេនៃថងចនទទី១០ ែខមក  
ឆន ២ំ០២២។ េយងីខញុ ំសងឃមឹថ េ ក េ ក្រសី កូនៗនងិ្រកុម្រគួ របនរកី យកនុងៃថងឈប់ស្រមកេនះ។  

សូម ្វ គមន៍ចេំពះបុគគលិកចូលបេំរកីរងរថមេីន អន្តរជតIិSSR: 

េ ក្រគូ Chema ជ្រគូបេ្រងៀនមុខវជិជ
េភ្លង និងមនបទពិេ ធន៍បេ្រងៀនជ
េ្រចីនឆន ។ំ  គត់មកពី្របេទសមិចសុីកូ។  

អនក្រគូ Janica មនបទពិេ ធន៍
បេ្រងៀនេកមងជេ្រចីនឆន ។ំ គត់មកពី

្របេទសហ្វលីីពីន។  

អនក្រគូ ៉ សីុ ជជំនួយករ្រគូបេ្រងៀន
្របចថំន ក់ទី៤។ គត់មនបទ

ពិេ ធន៍បេ្រងៀន និងេធ្វីករជមួយ
យេកមងៗជេ្រចនីឆន ។ំ  

បនេរៀបចែំបបបទៃនករសំុចបប់ឈប់ស្រមករបស់កូនៗ សិស នុសិស  េពលមនធុរៈចបំច់ េហយីែបបបទេនះបនេផញីជូនេ ក េ ក្រសី
មកមមវធិេីតេឡ្រកម(Telegram)រចួ ល់េហយីែដរ។ វត្តមនសិក កូនៗកនុងថន ក់េរៀន្រគប់េមេរៀនពិតជសំខន់ េហយី ចជួយដល់ពួកេគទទួលបន

លទធផលសិក ល្អេនចុងឆន សិំក ។ អនកអវត្តមន ចបងកករលំបកដល់ េ ក្រគូ អនក្រគូែដល្រតូវជួយបប៉ំនបែនថមបងក រកុឲំយសិស ្របឡងធ្ល ក់េលីមុខ
វជិជ មួយេនចុងឆន ។ំ កំឡុងេពលវសិ មកល ជំរុញ និងេលីកទឹកចតិ្តដល់េ ក េ ក្រសីេរៀបចំគេ្រមងឈប់ស្រមក លំែហរ មលទធភព
របស់េ ក េ ក្រសីដូចបនកណំត់កនុង្របតទិិនសិក ្របចឆំន ។ំ  ករអវត្តមនសិក គម នចបប់េ្រចនីដង ចេធ្វឲីយប៉ះពល់ដល់លទធផលសិក របស់
សិស  ឬ ចឈនដល់ករេរៀន ្រតតួថន ក់ នងិរខំនដល់េ ក េ ក្រសីែដល្រតូវរអេញជ ីញមក្របជុំជមួយ្រគូបនទុកថន ក់ េដីមបពីិភក  នងិរកវធិី ្រស្ត
ជួយដល់ពួកេគ។  អវត្តមនេ យមនចបប់ (ករណីសំខន់កនុង្រកមុ្រគួ រឬចូលរមួកមមវធិីបុណយទនេផ ងៗែដលមន គេ្រមងទុកមុន) សូមេ ក 
េ ក្រសីជួយបេំពញពកយសំុចបប់ស្រមប់កូនៗ នងិផ្តល់ព័ត៌មនមកករយិល័យ រដ្ឋបលឲយបន៧ៃថងមុនពួកេគឈប់ស្រមក។ េនសល់ែត២សប្ត ហ៍
បុ៉េ ្ណ ះសិស នុសិស នឹងដល់ៃថងស្រមកវសិ មកល សងឃមឹថពួកេគេនែតបន្តមនវត្តមនកនុងថន ក់េរៀន១០០%ដូចធមម ។ 

បន្ទបប់ពីកូនៗបបនស្រមបកលំែហកបយ
វិស្សមកបល សបលបនងឹេរៀបចកំម្មវធិី
Class Dojo េដើម្បីេធ្វើកបរទំនបក់
ទំនងជបមួយេលបក េលបក្រសែីដលជប
មបតបបិតបសសិ្សេឡើងវិញ។ 
 

កបរេ្របើ្របបសC់lass Dojo ជប
មេធ្យោបបយដល៏្អមួយក្នុងកបរែចករំែលក
ព័ត៌មបនថ្មីៗ ពីកបរសកិ្របស់កនូៗក្នងុ
ថ្នបក់េរៀន។  ្របសិនេបើេលបក េលបក្រសី
មិនទបន់បបន់ចុះេឈ្មបះបេង្កើតClass 
Dojoេទ េលបក្រគូ អ្នក្រគនូឹងេផ្ញើទនិ្ន័យ
ជូនេលបក េលបក្រសីេដើម្បីចុះេឈ្មបះ។ 

ក្នុង Class Dojo េលបក េលបក្រសកិ៏
អបចបបនេឃើញពសីកម្មភបពសិក្របស់
កូនៗថ្មីៗ ។ េលបក្រគអូ្នក្រគនូឹងេធ្វើកបរេផ្ញើ
ព័ត៌មបន្របចបំែខ ឬពត័ម៌បនថ្មីៗក្នងុ     
ថ្នបក់េរៀន។    

សិស នុសិស នឹងសបបយរកី យជមួយមិត្តរមួថន ក់ េ ក្រគូ អនក្រគូរបស់ពួកេគកនុង
ពិធីបុណយណូែអលែដលនឹង្រប្រពតឹ្តេទេន្រពឹកៃថងសុ្រកទ១ី៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០២១(ែផនក
កមមវធិអីន្តរជត)ិ។ ករេស្ល កពក់ឯកស ្ឋ ន គឺ មនិត្រមូវេទេនៃថងេនះ ពួកេគ
ចេស្ល កពក់ែដលេមីលេទសមរមយេដីមបចូីលរមួេលងែលបងកម ន្ត និងទទួលទន
រ មគគេីរៀងៗខ្លួន។  

បញជ ក់ៈ កមមវធិនីងឹ្រតូវចប់េវ េម៉ង១២.០០ៃថង្រតង់ ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមេលី
រែដលមនសុវតថិភព នឹងផ្តល់ព័ត៌មនជូនេ ក េ ក្រសីេពលេ្រកយ។  

 

គរួឲយេ ក ្ត យេនឆន សិំក េនះ េដីមបី
រក សុវតថិភព មិនបនេរៀបចំកមម
វធីិសែម្តង្របចឆំន កំនុងឱកសបុណយណូ
ែអលេទ។ េយងីខញុ ំសងឃមឹថេពលេវ ដ៏
ល្អបំផុងនឹងេរៀបចំកមមវធីិេនះេនែខមិថុន
ចុងឆន សិំក ជំនសួវញិ។ 


