
        ព័ត៌មនអំពី បឋមសកិ ្របច ំែខមក  ឆន ២ំ០២២ 

ករថតរូប្របចឆំន  ំរបស់សិស នុសិស និងេ ក្រគូ អនក្រគូ មថន ក់នីមយួៗនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថង្រពហសបតិ៍ទី
០៣ និងៃថងសុ្រកទី០៤ ែខ មីន ឆន ២ំ០២២ខងមុខេនះ។ សូមបញជ ក់ផងែដរ េនៃថងថតរូប្របចឆំន  ំកូនៗ
សិស នុសិស ្រតូវេស្ល កពក់ឯកស ្ឋ នរបស់  ្រពមទងំពក់ែសបកេជីងឲយបនសមរមយ។ ចំេពះសេម្ល ក
បំពក់កី គឺមិនអនុញញ តឲយេស្ល កពក់េនៃថងថតរូបេនះេទ។ ចំែណកឯករថតរូប រមួទងំអស់គន  (whole 
school photograph )នឹង្រតូវេរៀបចំេន្រតីមសទី៣ ខងមុខេនះ។  

អបអរ ទរដល់សិស េឆនីម្របចែំខ។ ជេរឿងែដលអ ច រយ
ស់េពលែដលបនេឃញីកូនៗសិស នុសិស បនខិតខំ

សិក េរៀនសូ្រត រហូតទទលួបនលទធផលេឆនីម។ 

េនៃថងចនទទី០៧ែខកុមភៈសប្ត ហ៌េ្រកយេនះ ជសប្ត ហ៌្របឡង្របច្ំរតីមសទី២។ ករ្របឡងេនះរមួមនែផនកករសរេសរ ន គណិតវទិយ  
ល។ កិចច្របឡងេនះមន រៈសំខន់ខ្ល ងំ ស់ សូមេលីកទឹកចិត្តដល់ពកួេគ្រតូវមកេរៀនឲយបនេទៀងទត់ េរៀង ល់ៃថង និងស្រមក
ឲយបន្រគប់្រគន់េដីមប្ីរបឡងទទលួបនលទធផលល្អ។  



សូមជ្រមបេ ក េ ក្រសីផងែដរ នងឹេធ្វកីរឈប់ស្រមក(mid term break) ចប់ពៃីថងសុ្រកទ១ី៨រហូត ដល់ៃថងសុ្រកទ២ី៥ ែខកុមភៈឆន ២ំ០២២។ 
នងឹចប់េផ្តមីេបកីដេំណីរករេឡងីវញិេនៃថងចនទទ២ី៨ែខកុមភៈឆន ២ំ០២២។ េយងីខញុសំងឃមឹថ េ ក េ ក្រសី កូនៗសិស នុសិស  ្រពមទងំ្រកុម្រគួ រ

នងឹមនេពលេវ រកី យជមួយនងឹៃថងឈប់ស្រមក្របកបេ យសុវតថភិពេនះ។ 

ស្រមប់កមមវធិីែហលទឹក្របចឆំន ែំដលេ្រគងនងឹ្រប្រពតឹ្តេនៃថងទី
០៨ែខេម  នងឹ្រតូវេធ្វីករពនយេលីកេទៃថងេផ ងេទៀត េ យ
មនកររតិតបតិេដមីបបីងក រ ករពរពជីំងឺកូវដី១៩  នឹងេធ្វី
ករផ្តល់ព័ត៌មនជូនេ ក េ ក្រសីជថមីម្តងេទៀត ករណីមនករ
ែកែ្រប។ 

្វ គមន៍េ ក្រគូ Tony ជ្រគូបេ្រងៀនមុខវជិជ កី ថមី្របចំ ISSR។ 
គត់មនបទពិេ ធន៍បេ្រងៀនជេ្រចីនឆន េំន SRIS។ េ ក្រគូTony 
នឹងបេ្រងៀនកី ដល់កូនៗសិស នុសិស ពីថន ក់ទី១ដល់ទី៦ ចប់ពី ៃថងចនទ 
ទី០៧ ែខកុមភៈ សប្ត ហ៍េ្រកយតេទ។  
 

េហតុដូេចនះកូនៗសិស នុសិស ្រតូវេស្ល កឯកស ្ឋ នកី  និងែសបកេជីងឲយ
បនសមរមយ និង្រតឹម្រតូវ មកលវភិគេម៉ងកី ែដលេ ក្រគូ អនក្រគូបន
កំណត់។  

សូមែថ្លងអំណរអរគុណដល់េ ក េ ក្រសីជម បិ  ឬអនក
ពយបល ែដលបនពក់កតសមគ ល់ខ្លួនេដមីបបីង្ហ ញដល់បុគគលិក េពល
មកទទួលកូនៗសិស នុសិស េចញពី ។ ករពក់កតសមគ ល់ខ្លួន 
និងអនុវត្ត មេគលករណ៍របស់  ជេរឿងមួយសំខន់ខ្ល ងំ ស់
េដីមបរីក សុវតថិភពជូនកូនៗរបស់េ ក េ ក្រសីេពលេចញពី  ។ 

នឹងេរៀបចំកមមវធីិទិ កី ្របចឆំន ែំផនកបឋមែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថង្រពហសបតិ៍ទី១៧ និងៃថងសុ្រកទី១៨ែខកុមភៈឆន ២ំ០២២។ សិស ថន ក់
មេត្តយយក្រមិតខពស់(Rec.2)និងសិស ថន ក់ទី១ ចប់េផ្តីមេលងសកមមភពកី េន្រពឹកៃថង្រពហសបតិ៍ ចំែណកឯ
ថន ក់ទី១ដល់ទី៦ នឹងេលងេន្រពឹកៃថងសុ្រក។ េនៃថងទិ កី ្របចឆំន  ំកូនៗសិស នុសិស ្រតូវ ពក់ែសបកេជីង
កី ឲយបនសមរមយ ្រពមទងំេស្ល កពក់សេម្ល កបំពក់េទ មពណ៌ៃន្រកុមរបស់ពកួេគឲយបន្រតឹម្រតូវ។សូម
ជ្រមបេ ក េ ក្រសីេនកនុងកមមវធីិេនះែដរ នឹងមនករថតរូបកូនៗសិស សិស ដូចសព្វដងនិងេធ្វកីរ
ក់រូបបញចូ លកនុងកមមវធីិClass Dojo និងេហ្វសបូ៊ករបស់ ។  េដីមបរីក បននូវសុវតថិភពពីករឆ្លងរកី ល
លៃនជំងឺកូវដី១៩ ពិេសសវរីសុបំែប្លងខ្លួនថមីអូមី្រកុន កមមវធីិទិ កី ្របចឆំន  ំ សូមអធយ្រស័យ មិន

អនុញញ តឲយេ ក េ ក្រសី ឬអនកខងេ្រកចូលរមួេនះេឡយី។  

កមមវធីិ Class Dojo  ្របសិនេបីេ ក 
េ ក្រសីមិនទន់បនបញចូ លេឈម ះ   
កូនៗកនុងកមមវធីិេទ េ ក្រគូ អនក្រគូនឹង
េធ្វីករេផញីឯក រជូនេ ក េ ក្រសី
េដីមបេីធ្វីករបញចូ លេឈម ះ។ បនទ ប់មក
េ ក េ ក្រសីនឹងបនេឃញីសមម
ភពសិក ្របចសំប្ត ហ៍ ព័ត៌មន្របចំ
ែខ និង្រពឹត្តិករសំខន់មយួៗចំននួ
របស់ ។  

្របសិនេបីកូនៗសិស នុសិស  អវត្តមនមិនបនចូលេរៀន  េ យមនធុរៈចបំច់ ឬចូលរមួកមមវធីិេផ ងៗជមយួេ ក េ ក្រសី សូមេ ក 
េ ក្រសីជយួបំេពញពកយសំុចបប់ឈប់ស្រមកេនករយិល័យរដ្ឋបលេ យបន១មយួ ទិតយ ឬយ៉ងយូរ េ យបន៣ៃថងមុន។  ករណីពកួ
េគមិន្រសួលខ្លួន េ ក េ ក្រសី ចទំនក់ទំនង មរយៈទូរស័ពទេលខ 012 87 87 82/081 87 87 82។  

        ព័ត៌មនអំពី បឋមសកិ ្របច ំែខមក  ឆន ២ំ០២២ 


