
ពត័ម៌ានពនីាយកិារសាលាបឋមសិក្សា 

ថ្នា កដូ់ចូ (Dojo) 

ដ ើមបកីាតប់នថយការដ្បើ្ ាស់្ក្សដាស និងព្ងឹងការទំនាក្សទំ់នង ឲ្យមាន្បសិទធភាពល្អ រវាងមាតាបិតានិង អាណាពាាល្ សិសសជាមយួដលាក្ស្រូ អ្នក្ស្រូ្ពមទងំ
សិសានុសិសសទងំអ្ស់ផងដនាោះ  សាលាាននឹងកំ្សពុង ដ្បើ្ ាស់្បពន័ធថ្ម ី ស្មាបដ់លាក្ស/ដលាក្ស្សី ដដាយ្ានត់តបំដពញពត័ម៌ានមយួចំនួនតាម្បពន័ធអ្នឡាញ 
(online)។ ្បពន័ធថ្មីដនោះ្តូវានដៅថា ថាន ក្ស ូ់ចូ ដ ើយានដ វ្ើដតសតសាក្សល្បងដដាយថាន ក្ស5់A។ ពត័ម៌ាន្តឡបត់ ល្ដយើងទទួល្ានរឺមានភាពវជិ្ជមាន ដ ើយដលាក្ស/
ដលាក្ស្សីអាណាពាាល្អាចដមើល្ដ ើញនូវជី្វតិ្បចថំ្ថ្ៃរបស់កូ្សនៗដលាក្ស/អ្នក្សតាមរយៈរូបថ្ត និងសារត ល្ានបដ ហ្ ោះដៅក្សនុងដរឿងរ៉ា វថាន ក្សដ់រៀនរបស់ 5A ។ ដៅស
ាត  ៍ដ្កាយដនោះ ដលាក្ស/ដលាក្ស្សីអាចភាជ បរ់ណដនយយកូ្សនរបស់ដលាក្សអ្នក្សដៅក្សនុងថាន ក្សដ់រៀនាន ដដាយ ្ានត់តដ្បើ្ាស់ក្សមមវ ិ្ ី អាយអូ្ដអ្ស(IOS) និងតអ្ន្ យ
(Androi)។ ចំដ ោះដលាក្សអ្នក្សត ល្ដ្បើ្ាស់ ទូរស័ពទថ្ សាម ត វូន (smart phone) ឬ ដថ្បលិត(tablet) ដលាក្សអ្នក្ស អាចចុចចូល្ក្សនុងវបិសាយតបបដនោះាន https://
www.classdojo.com/ ។ ដ ើមបបំីដពញក្សនុងការចុោះដ ម្ ោះកូ្សនរបស់ដលាក្សអ្នក្ស សាលា្តូវការសារដអ្ឡិច្តូនិច(Email Address) របស់ ដលាក្ស/ដលាក្ស្សីត ល្ជា 
មាតាបិតា អាណាពាាល្សិសសជាមុនសិន។  អា្ស័យ ូចានជ្្មាបជូ្នខាង ដល្ើសូមដលាក្ស/ដលាក្ស្សីត ល្ជាមាតាបិតា និងអាណាពាាល្ សិសសដមតាត បំដពញ
អាស័យដាា នសារដអ្ឡិច ្តូនិចខាងដ្កាម រួច្បរល់្ជូ្នមក្សសាលាវញិ។  សាលានឹងបញ្ចូល្កូ្សនរបស់អ្ស់ដលាក្ស/ដលាក្ស្សីដៅថាន ក្សកំុ់្សពយុទរ័បនាទ ប ់ដៅដពល្ត ល្ាន
ទទួល្ពត័ម៌ានពីអ្ស់ដលាក្ស/អ្នក្ស។  

សូមចូល្រមួអ្បអ្រសាទរ ល់្អ្នក្ស្រ ូសារ៉ា   

 
ពត័ម៌ានសាលាបឋមសិក្សា 
្បចតំែក្សញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៧ 
វ ៉ាុល្ ០២ 

សូមដ វ្ើការចូល្រមួអ្បអ្រសាទរចំដ ោះអ្នក្ស្រូសារ៉ា  និងដលាក្ស  ិន ត ល្ដទើបតតស្មាល្ានកូ្សន្បុស
ដ ម្ ោះ រីរ ីលី្វ។ី រីរ ីដក្សើតដៅថ្ថ្ៃទ២ី៦ តែក្សញ្ញា  ដវលាដមា៉ា ង1:04 ្ពឹក្ស។ សារ៉ា  និងកូ្សន្បុសរបស់នាងរឺមានសុែភាព
ល្អ ដ ើយដយើងាន ឹងដ ើយថា ពួក្សាត់ទងំពីរនាក្ស់នឹងដ្វើជាឪពុក្សមាត យ ៏ល្អ និងសូមដផញើដសចក្សតី្សលាញ់ពអី្នក្សរល់្

ចណំា៖ំ សូមដមតាត យក្សមហូបអាហារណាត ល្មានសុែភាពល្អមក្សសាលាដរៀងរល់្ថ្ថ្ៃ។ 

ជនូចពំ ោះពោក-ពោកស្រជីាទពីោរព, 
 
ព ើងខ្ញំរង្ឃឹមថា ពោក-ពោកស្រីទទួលបានការកំសានតជាមួ ស្កុមស្រួសារពស្កា ថ្ងៃឈប់រស្ាកមួ រ ៈពនោះ។កូនៗពោក- ពោកស្រីវិលស្រឡប់ចូល
ពរៀន វិញពោ ទឹកមុខញញឹមស្ររ់ស្សា ពលើការរិក្ាសារជាងមី។ ចំណែកពៅសាោពរៀនវិញ ក៏ានភាពមាញកឹពស្ចើនណែរ ខែោះពពលណែលសាោ
នឹងានការពរៀបចំ កមមវិធីបណ្តាល័ រិក្ា ណែលពោក-ពោកស្រីអាចអានបណនែមពៅកនញងពរចកតីជូនែំែងឹពនោះ។ រូមពោក-ពោកស្រីចុោះព្មោះកនញង 
ClassDojo ពែើម្បីបពងកើន ការទំនាក់ទំនងលអជាមួ កនូៗ និងជាឧបករែ៌ពស្បើស្បារ់រស្ាប់ទំនាក់ទំនងនាពពលអនារររបរ់សាោផងណែរ។ រូមណងែង
អំែររុែរាល់ការោំស្ទពីរំណ្តក់ពោក-ពោកស្រី ។ 

សិសសថាន ក្ស ់R2B កំ្សពុងតតដរៀបដ វ្ើ្ា 
សាទពី្ក្សដាស់ត ល្បិទជា្ជុ្ងៗរបស់ 
ពួក្សដរ។ 



្ក្សុមថ្បតងថ្មីរបស់ដយើង្តូវានដាោះដឆ្ន ត ដ ើយសូមចូល្
រមួអ្បអ្រសាទរ ល់្សិសស សិនប ី (ថាន ក្ស់ទ៦ី) យុរិណូ 
(ថាន ក្ស់ទ៦ី) មុនី (ថាន ក្ស់ទ៥ី) ម៉ាូរយី៉ា (ថាន ក្ស់ទ៥ី) ឆ្យ ា៉ា ន់ហា
សាក្ស(ថាន ក្ស់ទ៤ី) ទីម(ថាន ក្ស់ទ៤ី) ចំដរ ើន ា៉ា ន់ហាសាក្ស(ថាន ក្ស់ទី
៣) និង ដអ្នលី្(ថាន ក្ស់ទ៣ី)។ 

ដាល្ការណ៍ថ្មសីតីពអីាក្សបបក្សរិយិដៅសាលា 

ដាល្ការណ៍នដយាយថ្មីសតីពីអាក្សបបក្សិរយិដៅសាលាដយើងរឺមដ្ាាយ ៏មានសារៈសំខាន់ដ ើមបដី្វើការទំនាក្ស់
ទំនងជាមយួកូ្សនរបស់អ្ស់ដលាក្ស/ដលាក្ស្សី។ ្បសិនដបើកូ្សនរបស់ដលាក្ស/ដលាក្ស្សីទទួល្ានកាត្ក្ស មដពល្ដៅ
 ល់្ផទោះ ជាសារៈសំខាន់ដលាក្ស/ដលាក្ស្សី ្តូវអ្ងគុយពិភាក្សាដ ើមបសួីររក្សបញ្ញហ ត ល្ដក្សើតមានដឡើងដ ើយជ្ួយ ពនយល់្
ពួក្សដរឲ្យយល់្បតនថមដ ើមបដីជ្ៀសវាងកុ្សំឲ្យបញ្ញហ ដនាោះដក្សើតដឡើងមតងដទៀត។ សាលាដយើងែញុ ំត ល្តតងតតទទួល្ានភាព
ដជារជ្័យក្សនុងការរក្សាសតង់ដារសតីពីដាល្ការណ៍អាក្សបបក្សិរយិ និងវនិ័យយ៉ា ងម៉ាមតច់ត់ ត ល្ជ្ំរញុឲ្យមានទំនាក្ស់ទំនង
ល្អជាមយួមាតាបិតា អាណាពាាល្សិសស។ សិសសទងំអ្ស់ នឹងចូល្រមួស ការណ៍ ដារពនូវដាល្ការណ៍យ៉ា ង
ដពញដល្ញ ដៅដពល្មាតាបិតាអាណាពាាល្សិសស និងដលាក្ស្រូ/អ្នក្ស្រូ អ្នុវតតដាល្ការណ៍ដនោះទងំអ្ស់ាន ។ 
 
ដលាក្ស/ដលាក្ស្សីអាចជ្ួយ ស ការតាមមដ្ាាយ ូចខាងដ្កាម៖ 
- ្តូវជ្្មុញនិងមានភាពចាស់លាស់ថា កូ្សនៗរបស់អ្ស់ដលាក្ស/ដលាក្ស្សីចូល្ដរៀនសាលាានដទៀងទត់ដៅតាម
កាល្វភិារសាលា។  
- ត្រូវមានភាពច្បាស់លាស់ ថាកូនរបស់អស់លលាក/លលាកត្សីខិរខំលរៀនសូត្រ និងមានទំនួលខុសត្រូវខពស់ច្បំល ោះការ
សិក្សា។  
- ត្រូវទទួលស្គា ល់ លហើយចូ្បលរមួសហការណ៍លោយអនុវរតលៅតាមលោលការណ៍ស្គលា ទងំអស់ោា ។  
- ត្រូវល្វើការចូ្បលរមួការត្បជុំលៅស្គលា ត្បសិនលបើស្គលាលសាើសំុ។ 
- ជួយ កូនៗរបស់អស់លលាក/លលាកត្សីល្វើកិច្បចការផ្ទោះដែលត្រូបានោក់ឲ្យពីលលាកត្រូអាកត្រូ លហើយត្រូវត្បាកែថា កិច្បច
ការផទោះទងំដនាោះានដ្វើចប់សពវ្រប់។ 

្ក្សុមថ្បតង 

Page 2 ពត័ម៌ានពីនាយិការសាលាបឋមសិក្សា 

 ក្សមមវ ិ្ ី Star Of The Month ្បចតំែ 
ដយើងែញុ ំសូមជ្្មាបនិងសាវ រមនដ៍លាក្ស/ដលាក្ស្សីចំដ ោះក្សមមវ ិ្ Sីtar of the Month ្បចតំែត ល្ដរៀបចំដៅដមា៉ា ង៨:០០្ពឹក្ស  
- ថ្ថ្ៃ អ្ គ្ រ ៍ទី០៣ តែតុលា ថាន ក្សចូ់ល្រមួមាន៖ Nursery  ល់្ថាន ក្សទី់១ (ថាន ក្សR់eception1A ដ វ្ើការសំត ង)។ 
- ថ្ងៃ ពុ្ ទី០៤ តែតុលា ថាន ក្សចូ់ល្រមួមាន៖ ថាន ក្សទី់១  ល់្ ថាន ក្សទី់៦ (ថាន ក្សទី់៦A ដ វ្ើការសំត ង) 

សិសសនុសិសសទងំអ្ស់មានភាពសបាយរកី្សរយខាល ងំណាស់ចំដ ោះការសតមតងរបស់ពួក្សដរ ដ ើយានែិតែំអ្នុវតតយ៉ា ងល្អ។ 

សំបុ្ត្តូវានដផញើដចញសតីពីក្សមមវ ិ្ ីបណាា ល័្យសិក្សា្បចសំាត  ៍។ សាត  ៍ដនោះ ដយើងនឹងដតត តដល្ើការអាននាមំក្ស
នូវភាពសបាយរកី្សរយ។ ដយើងនឹងដ្វើការ្បក្សួត្បតជ្ង ដណតើ មយក្សពិនទុដដាយតទ ល់្មាត់ជាមយួនឹងវរគតត ច់្ព័្តដៅ
ថ្ថ្ៃសុ្ក្សទី 20 តែតុលា។ ដ្លៀតក្សនុងឧកាសដនោះត រ សាលាក្ស៏សំុអ្ដញ្ជ ើញមាតាបិតា អាណាពាាល្សិសសទងំអ្ស់
ចូល្រមួដ ើមបដីមើល្ការ្បក្សួត្បតជ្ងដនោះ។ ្បសិនដបើដលាក្ស/ដលាក្ស្សីសម័្រចិតតចង់ចូល្រមួ សូមផតល់្ព័ត៌មាន ល់្
ដយើងែញុ ំ។ ដយើងែញុ ំនឹងទក្ស់ទងដៅកាន់ដលាក្ស/ដលាក្ស្សីវញិឲ្យានមុន១សាត  ៍ដដាយបញ្ញជ ក្ស់ពីដពល្ដវលាចាស់លា
ស់។  

ក្សមមវ ិ្ ីដមើល្តថ្ដក្សមងដពល្រដសៀល្
ស្មាបថ់ាន ក្ស ់Reception និងថាន ក្ស ់
Nursery ានចប ំ់ដណើ រការដ ើយ។
្បសិនដបើដលាក្សអ្នក្សមានចំ ណាប់
អារមមណ៍សូមអ្ដញ្ជ ើញមក្សសាសួរពត៌
មានដៅការយិល័្យរ ាាល្សាលា។ 

សិសសថាន ក្សទី់១ ដៅ ល់្ការតសវងរុក្សរក្សសតវ
ត ល្មានទំ ំតូចៗ។ ពួក្សដរានដ វ្ើការ
្សាវ្ជាវសតវល្អិតតូចៗដនោះដដាយដ្បើ
្ាស់តក្សវព្ងីក្សដៅក្សតនលងដល្ង។  

សិសសថាន ក្សទី់៣ប  ីានដរៀនពីរដបៀបដ វ្ើសូ្ត និង 
សារៈសំខានរ់បស់វាដពល្ក្សមមវ ិ្ ី សំាង ឌីណា
សទី។ ពួក្សដរដមើល្ពីរំរូក្សនុងការតតព់ណ៌សូ្ត 
ដ ើយានថ្ ន្ម៉ាតូ និងតតព់ណ៌ដៅតាមចំណង់
ចំណូល្ចិតតពួក្សដរ។  

ដៅក្សតនលងដមើល្ដក្សមង ដក្សមងៗានដរៀនសំដល្ងឧបបក្សរណ៍ដលលង។ ដៅទីដនោះដក្សមងៗ
ដ្ចៀងចដ្មៀងត ល្ពួក្សដរចូល្ចិតតអ្មជាមយួដលលងត ល្ក្សំពុង្បរុំ។ដពល្ ល់្

ដវនចប់ដផតើម មាន ក្ស់ៗមានអារមមណ៍រដំជ្ើបរជំ្ួន និងសបាយរកី្សរយ។  

ក្សមមវ ិ្ បីណាា ល័្យសិក្សា្បចសំាត  ៍ 


