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                     ព្រិត្តបិព្ត្រ័ត្ម៌ាន ផ្នែកបឋមសិកា  
                                   ថ្ងៃអង្គារ ទ០ី៤ ខែតលុា ឆ្ាាំ២០២២/ ត្តមីាសទ១ី 

ពត័ម៌ានត្រចាំខែកញ្ញា 
ជម្រាបសរួ លោក លោកម្រស ី ដែលជាាតា បតិា ឬអ្នកអាណាព្យាបាលសសិយស 
ទាំងអ្ស!់ 

សូមស្វាគមនក៍ារចូលលរៀនល ើងវិញរបស់សសិយានសុិសយសរបស់ល ើងប
ន្ទាប់ព្ឈីប់សម្រាករ ៈលព្លែខ៏្លីលែើមយបីចូលរួមអ្បអ្រស្វទរព្ិធីបុណយយភ្ជាំបិណឌ។ 
ល ើ លព្លលវោបនតលៅលទៀតលនេះគឺល ើងលតោតលៅលលើការម្រប ងបញ្ចបម់្រតីាស
ទី១ កនជងឆ្នាំសិកយាថ្មីលនេះ។ 

សូមជម្រាបលោក លោកម្រសីផងដែរស្វោនងឹចាបល់ផតើមលរៀបចាំកមមវិធ ី

សិសយសល្នើមម្របចាាំដខ្កនជងសិកយាថ្ម២ី០២២ តាមកាលបរិលចចទខាងលម្រកាម៖ 
• សម្រាបដ់ខ្តោុ : កម្រមិតមលតត យយសិកយា លៅថ្ថ្ៃម្រព្ សយបតិ៍ ទ០ី៦ ដខ្តុោ 
ឆ្នាំ២០២២លវោលា៉ោង៨.១៥ម្រព្ឹក និងកម្រមិតបឋមសិកយា(ទី១ែល់ទ៦ី) 
លៅថ្ថ្ៃសុម្រកទី ០៧ដខ្តោុឆ្នាំ២០២២ លវោលា៉ោង ៨.១៥ ម្រព្ឹក។  

• សម្រាបដ់ខ្វចិឆកិា : កម្រមិតមលតត យយសិកយា លៅថ្ថ្ៃម្រព្ សយបតិ៍ ១០ដខ្វិចឆកិា 
និងកម្រមិតបឋមសិកយា (ទ១ីែល់ទ៦ី)លៅថ្ថ្ៃសុម្រកទី១១ ដខ្វិចឆិកា ឆ្នាំ 
២០២២។  
 

លៅដខ្កញ្ញាកនលងលៅលនេះស្វោក៏បានលរៀបចាំកិចចម្របជុាំជាម ួកូនៗ 
សិសយានុសសិយសចាំនួន២លលើក លែើមយបីជាការផតលែ់ាំបូន្ទានែលស់សិយានសុិសយសអ្ាំពី្ 

ការលធវើជាសសិយសលអ កូនលអ និងព្លរែឋលអ ម្រព្មទាំងលម្រកើនរលំឹកពី្បទបញ្ញត ិ
និងវិន័ ទូលៅរបសស់្វោផងដែរ។ កនជងកចិចម្របជុាំលន្ទេះផងដែរ លោកន្ទ ក 

កមមវិធីអ្នតរជាតិ កប៏ានម្របកាសម្រកមុសសិយសដែលបានទទួលលជាគជ័ ពី្ការមក 

លរៀនលទៀងទត ់ និងម្រកមុសសិយសម្របចាាំស្វោ (House) ដែលទទួលបានពាន 

ម្របចាាំដខ្។ សូមលោក លោក ម្រសីចូលរួមអានព្័ត៌ានម្របចាាំថ្ននក់ដែលបង្ហាញ 

ព្ីសកមមភាព្វឌយឍនភាព្របស់កនូៗជាម្របចាាំកនជងកមមវធិ ីClass Dojo ។ 

ត្ពតឹតកិារសាំខាន់ៗ /សកម្មភាព/ពត័ម៌ាន/ទសឹដៅ 

បន្ទាប់ព្ីសិសយានុសិសយសបានស្វាល់មិតតរួមថ្ននក់ និងមិតតភកតិែថ្ទ ស្វោ 

បានបលងកើនទាាប់ថ្មីលោ លតោតលៅលលើការសិកយា ការអ្ភិវឌយឍន៍ខ្លួនឯង និងភាព្ 
ាាស់ការដែលជាម្របធានបទបញ្ចូលលៅកនជងកិចចការផទេះនិងម្រព្ឹតតិបតតិព្័ត៌ានលលើក 
លម្រកា ។ សូមលោក លោកម្រសីចូលរួមអាន និងជួ ជម្រមុញការសិកយាកូនៗ 
ឲយយកាន់ដតម្របលសើរ និងានភាព្ឯករាជយយជាងមុន។ ម្យាងវិញលទៀត សូមលោក 
លោកម្រសីជួ ជម្រមុញឲយយព្ួកលគលសលៀកពាក់ឯកសណាានលរៀន និងកីឡា(លា៉ោងកីឡា) 
ឲយយបានស្វាតបាត និងម្រតឹមម្រតូវលែើមយបីបលងកើនទាំនុកចិតតលលើការសិកយា ដថ្មមួ កម្រមិត 
លទៀត។  

កម្មវធិសីាំខាន់ៗ កនងុខែតលុា  

១.កមមវធិសីិសយសល្នើមម្របចាាំដខ្៖ ថ្ថ្ៃទ០ី៦ នងិទី០៧  
២. វកឹហាតជ់លមលៀសសិសយសលព្លានអាសនន (Fire 

drill) លៅថ្ថ្ៃទ១ី៣ លវោលា៉ោង៩.០០ម្រព្កឹ 
៣.ម្រប ងបញ្ចប់វគគ៖ ថ្ថ្ៃទ២ី៤ ែល់ថ្ថ្ៃទី២៨  
៤.កមមវធិតីាាំងព្ពិ្័ណម៌នុសយសធម៌ម្របចាាំឆ្នាំ៖ ថ្ថ្ៃទ២ី៩  
៥.កមមវធិ ីHalloween ចាបព់្ីថ្ថ្ៃទី៣១ 
 



 

ការព្និតិយយកចិចការផទេះ នងិជ ួព្នយយលក់នូៗ ព្សីាំណាក ់

លោក លោកម្រសបីកូផយសាំជាម ួនងឹបទព្លិស្វធន ៍ នងិ 
ជាំន្ទញ ព្តិជាានស្វរៈសាំខានម់និអាចកាតថ់្ថ្លបាន 
ដែលជាការ ជ ួគាំម្រទលោ តាល ់ នងិលោ ម្របលោល 
ែលែ់ាំលណើរ ការសកិយារបសក់នូៗ ។ 

 

  

 

គនលឹេះជ ួឲយយលជាគជ័ ថ្នការសិកយាលៅស្វោលរៀនគឺការលរៀ
នលៅផទេះ និងការចលូរួមអ្ប់រពំ្ីសាំណាក់លោក លោកម្រស។ី 
ការចូលរួមស ការព្សីាំណាក់អាណាព្យាបាលានែូចជា
៖ ជួ ព្នយយល់កិចចការផទេះ បណ្តេះជាំលនឿទកុចិតតលលើខ្លួនឯង 
និងការលលើកទឹកចិតតលព្លកូនលៅលរៀន។ អ្តថម្របលោជន ៍

ជាលម្រចើនដែលទទលួបានព្កីារជួ ព្នយយល់កិចចការផទេះគឺ 
ានលព្លលវោជាមួ កូនៗការែឹងព្ចីាំណចុខាាាំង នងិ 

ចាំណចុដែលម្រតូវដកលមអ របស់កូនៗលធវើឱយយការការសិកយា 

របស់កូនៗកាន់ដតានអ្តតន ័ និងានកតសីងយឃឹម។ 

លតើការជ ួបលម្រងៀនលៅផទេះរបសល់ោកលោកម្រសាីនឥទធ ិ
ព្លែចូលមតចខ្លេះែលក់នូៗសសិយានសុសិយស! 

ជាវិជ្ានគកឺារចូលរមួរបស់លោក លោកម្រសីគជឺួ កាត ់

បនត  ភាព្តានតឹងផលូវអារមមណ៍ និងការថ្ប់បារមភលព្ល 

ព្ួកលគកាំព្ុងជបួ ការលាំបាកលលើម្របធានបទណាមួ លម្រពាេះ 

ឪព្ុកាោ  ដតងដតធាាបា់នបទព្ិលស្វធន៍ និង ជាំន្ទញលលើ 
ម្របធានបទជាលម្រចើន នងិលម្រចើនមុខ្វិជាារួមទាំង បទព្ិលស្វធន ៍

ជីវិតផងដែរ។  

 

ាតាបិតាអាចជួ កូនៗ លក់ាន់ដតចយាសព់្ីអ្តតន័  
និងអ្តថរសថ្នលមលរៀន កាន់ដតចយាស់។ 

ឪព្ុកាោ ដែលចលូរួមជួ លធវើកិចចការផទេះ ព្ួកគតន់ឹង 

កានដ់តានជាំន្ទញនឹងចងចាាំល ើងវិញមុខ្វជិាាដែលព្ួកគ
ត់ធាាប់លរៀនល ើ កូនៗនងឹចងចាាំលព្លលវោលអៗ ជាមួ  
ព្ួកលគ លព្លលធវើកិចចការផទេះឬកិចចការស្វោជាម ួគន។ 
កូនៗកាន់ដត លរៀនព្ូដកានការម្របាម្រស័ ទកទ់ងសងគមលអ 
និងជាំលនឿទកុចិតតកាន់ដតម្របលសើរ។ ទសយសនៈឪព្ុកាោ  
ចាំលពាេះកនូ គចឺង់បាំលព្ញភាព្ខ្វេះខាត និងបលងកើនភាព្ខាាាំង 
របស់ព្ួកលគ និងានលព្លលវោលៅជាមួ កូនល ើ ឪព្ុក
ាា កាន់ដតែឹងចយាស់ថ្នអ្វជីាចាំណចុខាាាំង នងិចាំណុច
លខ្យា របស់កនូ។ 

កនជងបរិបទថ្នជាំងកឺូវីែ១៩ ឪព្ុកាោ បានចលូរួម លោ  
តាល់ជាម ួកិចចការស្វោ និងកិចចការផទេះរបស់កនូល ើ  
ការចូលរួមរបស់លោក លោកម្រសីចាប់ព្ីលព្លលនេះគឺព្ិត 
ានស្វរៈ សាំខាន់ជាងលព្លណាទាំងអ្ស។់  

ល ើងចង់ជាំរញុបរិោកាសកិចចការផទេះឲយយានភាព្វជិ្ាន 
ានស្វរៈសាំខានស់ម្រាប់ការលរៀនសូម្រតនងិានភាព្ចយាស់ 
ោស់។ ល ើងក៏ម្រតូវការជាំន ួព្ីការលម្របើម្របាសប់លចចកវទិយា 
និងសាារសិកយាលែើមយបជីាំរុញែល់ការសិកយាកូនៗ 

សមូចលូរមួទាំងអ្សគ់ន 
លែើមយបជីាម្របលោជនស៍ម្រាបក់ារសកិយា កនូៗ។



 

 

 

 

អាសយដ្ឋាន 
ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុង, ភូមិរក្ាញ់, សង្កា ត់សសៀមរាប, 

ក្រុងសសៀមរាប, សេតតសសៀមរាប 
ទូរស័ព្ទសេេ: (+៨៥៥) (០) ១២ ៨៧ 

៨៧ ៨២ | (+៨៥៥)(០) ៨១ ៨៧ ៨៧ ៨២ 
Email: admin@issr.edu.kh 

 

 

Social Media 

Follow us on  
1.Facebook page:  
https://www.facebook.com/issrprimary 
2. Website:  

www.issr.edu.kh 

 

Quote of the Month  

“Alone we can do so little; together 
we can do so much.” – Helen Keller 

 

 

ក្រុមទទួលបានពានជ័យជំនៈ 

• ថ្ថ្ៃទ០ី២ ដខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ គ ឺម្រកមុម្របាស្វទតាម្រព្ ម 
ទទលួបានព្និទជសរបុ ៣៨៩ 

 
 
 
 
 
 

• ថ្ថ្ៃទ១ី៦ដខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ម្រកមុដែលទទលួ 

ពានគឺម្រកមុបន្ទា ម្រស ីបានព្និទជ ២១២ 

សិស្សដែលមររ ៀនរទៀងទាត់ 
ថ្ថ្ៃទ០ី២ នងិទី១៦ ដខ្កញ្ញាគឺថ្ននកទ់៥ីខ្ 

I.S.S.R 

We are One, But We are Many! 

https://www.facebook.com/issrprimary
http://www.issr.edu.kh/

