
        សេចក្តីជូនដំណឹងពីសាលាបឋម 

រាត្រជីបួជ ុំមាតាបតិានងិអាណាព្យាលសិសស 
តាងនាមឱ្យលោកត្រូ អ្នកត្រូទុំងអ្ស់ នាងខ្ ុំសូមថ្លែងអ្ុំណររ ណដល់លោក-លោកត្សីថ្ដលជាអាណាព្យាបាលសិសសទុំងអ្ស់ថ្ដលអ្ល ជ្ ើញមកចូលរមួកន ងកមមវធីិជបួជ ុំមាតា
បិតាកន ងយបថ់្លៃស ត្ក ទី០១ ថ្ខកញ្ញា នាលព្យលកនែងទីលនេះ។ កិចចជបួជ ុំជាមយួមាតាបិតា និងអាណាព្យាបាលរឺមានសារេះសុំខានណ់ាស់លដើមបសីាា ល់ពី្យលោកត្រូ អ្នកត្រូបនទ កថ្នន កល់មី 
របស់កូនៗលោក-លោកត្សី។ 

ខាងលត្ោមលនេះជាចុំណ ចសុំខានម់យួចុំនួនថ្ដលលោក-លោកត្សីអាចអ្ន វរតនល៍ៅផ្ទេះលដើមបជីយួ ដល់ោរសិការបស់កូនៗលោក-លោកត្សី៖ 

1) លោក-លោកត្សីអាចសួរនាុំកូនៗអ្ុំពី្យោរសិការបស់លរជាលរៀងរាល់ថ្លៃ ល ើយបង្ហា ញពី្យោរចាបអ់ារមមណ៍ និងយកចិរតទ កដាកអ់្ុំពី្យកិចចោរសាោរបស់ព្យួកលរ។  

2) ជយួ ផ្តល់ជារុំនិរលោបល់កិចចោរផ្ទេះថ្ដលលោកត្រូអ្នកត្រូដាកឱ់្យ ថ្រត្បសិនលបើលោកអ្នកសុំគាល់ល ើញថ្នកូនៗហាកដូ់ចជាមានអារមមណ៍ រល់ វ អ្ស់កុំោុំង សូមលមតាត
ទុំនាកទ់ុំនងមកោនោ់រោិល័យរដឋបាលសាោលដើមបផី្តល់ជាព្យរម៌ាន។ 

3) ចូលរមួនិងជយួ គាុំត្ទកមមវធីិរបស់សាោ៖ លព្យលលោក-លោកត្សីចូលរមួកន ងកមមវធីិរបស់សាោ មកជាមយួកូនៗ និង ព្យាោមចូលរមួលនាេះកូនៗលោក-លោកត្សីនិងមាន 
អារមមណ៍ថ្នមាតាបិតា ឫអាណាព្យាបាលមានោរយកចិរតទ កដាកច់ុំល េះព្យួកលរ។ 

4) លធវើោរណារជ់បួជាមយួលោកត្រូ អ្នកត្រូឱ្យបានញឹកញាប ់ឫអាចជួបនិោយជាមយួលោកត្រូ អ្នកត្រូច ងលមា៉ោ ងរាល់លព្យលមកទទលួកូនៗលោកអ្នកកប៏ាន។ លោកត្រូ អ្នកត្រូ
ទុំងអ្ស់រកីរាយ និងសាវ រមនជ៍ានិចចកន ងោរផ្តល់ព្យរម៍ានអ្ុំពី្យោរសិការបស់កូនៗលោក-លោកត្សី ពី្យលត្ េះថ្នវាមានសារេះត្បលោជនណ៏ាស់កន ងោរជថ្ជកជាមយួលោក-
លោកត្សី។  

5) ត្រូវឱ្យកូនៗលរងឱ្យបានត្របត់្គាន ់ និងមកសាោឱ្យបានទនល់ព្យលលវោ។ វយ័សិសសថ្ដលសិកាត្រឹមកុំររិបឋមរឺទមទរឱ្យមានោរលរងពី្យ ៩លៅ១១លមា៉ោ ងកន ងមយួយប ់  

លទើបអាចជយួ ដល់ោររិរ និងជយួ សត្មួលដល់ភាព្យលូរោស់របស់លកមងបានលអ។ ចុំល េះោរមកលរៀនមនិបានលទៀរទរវ់ញិ រឺវារ ុំខានដល់សិសសដថ៏្ទថ្ដលព្យួកលរកុំព្យ ងលរៀន 
ត្ព្យមទុំងលោកត្រូ អ្នកត្រូថ្ដលកុំព្យ ងបលត្ងៀន។  

ោរលរៀបចុំបទចលត្មៀង ISSR Cover “Food Revolution”  

សាោបានចាកផ់្ាយោរលរៀបចុំបទចលត្មៀង ISSR Cover “Food Revolution” របស់សិសាន សិសសលៅ 
កន ងត្បព្យនឋ ័Youtube! ដូចលនេះសូមលោកអ្នកលមតាត ចូលរមួទសនសនាទុំងអ្ស់គាន  និងថ្ចកចាយបនតរផ្ង។ 

ភាព្យលបលីាយ របស់បទ Food Revolution បានទក ់ទញសិសសទុំងអ្ស់ឱ្យយល់ដឹងអ្ុំពី្យ អ្រថត្បលោជ
នល៌អ ថ្នោរទទលួទនអាហារ។ លៅកន ងលព្យលោរផ្លិរវលីដអ្ ូសិសាន សិសសទុំង អ្ស់បានយល់ដឹង បថ្នថម
លទៀរ អ្ុំពី្យរបបអាហារថ្ដលមានផាស កភាព្យ និងស្បថ់្ស្ង ចុំល េះអ្នកនិព្យនធបទចលត្មៀងមយួបទលនេះ។ សិសស 
ទុំងអ្ស់បានច េះលរបទចលត្មៀងលដាយផាទ ល់ជាមយួនឹងជីវរិពិ្យររបស់អ្នកជិរខាង និងបានដឹងអ្ុំពី្យកិចចស ោរ
នានាកន ងដុំលណើ រោរលរ បទចុំលរៀងលនេះ។ សូមថ្លែងអ្ុំណររ ណដល់អ្នកត្រូ Chantal លោកត្រូ Greg ថ្ដល
ខិរខុំត្ជុមថ្ត្ជងកន ងោរផ្លិរថ្ខសវលីដអ្ូលនេះល ើងជាពិ្យលសសចុំល េះសិសសទុំងអ្ស់ថ្ដលត្បឹងថ្ត្បងជយួ លរៀបចុំ 
សថ្មតង, លដើររួរកន ងបទចលត្មៀងលនេះ។  

លដើមបចូីលទសនសនា សូមច ចលៅទីលនេះ៖ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Yo0jsjs6MHc 
 

លសចកតីជូនដុំណឹង 
ថ្លៃទ១ី២ ថ្ខកញ្ញា  ឆ្ន ុំ២០១៧ 
លលខ:២ 

 លលើកទី:2 

កន ងឱ្យោសប ណយភជ ុំបិណឌ ខាងម ខលនេះ សាោនិងឈប់សត្មាក ព្យីថ្លៃចនទ័ ទ១ី៨ ថ្ខកញ្ញា  ល ើយចូលលរៀនវញិថ្លៃចនទ័ទ២ី៥ ថ្ខកញ្ញា  
សូមលោក-លោកត្សីជួបថ្រសុំណាងលអកន ងថ្លៃឈប់សត្មាក! 



សបាត  ៍ម ខសាោបានលបាេះលឆ្ន រលត្ជើសលរ ើសត្បធានត្កុមត្បឹ 
ការុំណាងសិសស។ ដូចលនេះខ្ ុំសូមអ្បអ្រចុំល េះអ្នកជាប់
រុំណាងសិសសទុំងអ្ស់គាន ដូចជា៖  
សិសសល ម្ េះ (1) Lily ថ្នន កទី់៦, (2)Vuthikan ថ្នន កទី់៦, (3) 
Ged ថ្នន កទី់5, (4)Emily ថ្នន កទី់5, (5) Rattanak ថ្នន កទី់៤, 
(6) Maya ថ្នន កទី់៤, (7) Anly ថ្នន កទី់៣ និង (8) Ly Chea 

Haos ថ្នន កទី់៣។ ជាបជ់ាត្កុមរុំណាងសិសសមាននយ័ថ្ន
ទទលួបានោរលគារព្យ និងលដើររួរជាអ្នករុំណាងឱ្យឆ្ន ុំសិកា
របស់ខែួន ល ើយមានោរចូលរមួពិ្យភាកាលលើោរសលត្មចចិរត 
លផ្សងៗថ្ដល កព់្យនឋនិ័ងកិចចោរោសាលរៀន។ 

        សូមសុំណាងលអត្កុមរុំណាងសិសសទុំងអ្ស់គាន ! 

ោលពី្យថ្លៃស ត្កកនែងលៅលនេះ ថ្នន កទី់៦បានលរងកន ងសាោជាមយួ 
ត្កុមសិសសរបស់ព្យួកលរ។ សិសសទុំងអ្ស់មានោរលលងសបាយ
ជាមយួនិងកមមវធីិនានា ល ើយព្យួកលរពិ្យរជាទទលួបានបទ
ពិ្យលសាធនដ៍ល៏អ។ កុំ  ងលព្យលលរងនូវសាោ សិសសទុំងអ្ស់អាន
លសៀវលៅលរឿងជាលត្ចើន កមមវធីិថ្សវងរកុំណប ់និងលត្ចៀងោរាអ្ូលខ។ 

សូមថ្លែងអ្ុំណររ ណដល់អ្នកត្រូ Evelien លោកត្រូ Rob អ្នកត្រូ 
Bonneth លោកត្រូ Led ថ្ដលបានលរៀបចុំកមមវធីិសបាយៗដល់
សិសសទុំងអ្ស់គាន កុំសានត និងរកីរាយបុំផ្ រ។  
 

អាហារសត្មន់លអមានផាស កភាព្យ 

សូមថ្លែងអ្ុំណររ ណលោកអ្នកថ្ដលនាុំយកអាហារសត្មនម់ានស ខភាព្យមកសាោ។ អាហារមានជារិបុំប៉ោនលអរឺជ ្ួ ួយជុំរ ញោរសិកាោនថ់្រមានត្បសិទឋិភាព្យ
និងស ខភាព្យ។ ខាងលត្ោមរឺជាអាហារ រុំរូលអថ្ដលមានលៅកន ងលរ ទុំព្យរ័។ 

http://www.nhs.uk/Change4Life/Pages/healthy-snacks-for-kids.aspx 

ោរលត្ជើសតាុំងត្បធានត្កមុត្បកឹា 

Page 2 លសចកតីជូនដុំណឹងពី្យសាោបឋម 

Education is the passport 

to the future, for tomor-

row belongs to those who 

prepare for it today 

Malcolm 
X 

 

ោរលរងនូវសាោត្កមុសិសសថ្នន កទ់៦ី 

Star of the Month 

ោរលរៀបចុំ Star of the Month ថ្ខលត្ោយរឺចាបល់ផ្តើមពី្យលមា៉ោ ង ៨:០០ត្ពឹ្យក 
                              - ថ្ងៃអង្គា រទ៍០ី៣ ថ្ខរ ោ - ថ្នន ក ់Nursery និងYear 1 (ថ្នន ក ់R1A សុំថ្ដង) 

- ថ្ងៃពុធ ទី០៤ ថ្ខរ ោ - ថ្នន កទី់២ និងទី៦ (ថ្នន ក៦់A  សុំថ្ដង) 

ថ្ខរ ោ រឺមានកមមវធិីបណាា ល័យអ្នតរជារិ ថ្ដលនិងលរៀបចុំជាមយួសកមមភាព្យថ្បែកៗជាលត្ចើនព្យី
ថ្លៃ ទ១ី៧ ដល់ថ្លៃទ២ី១។ ត្បសិនលបើលោកអ្នកចងស់មត្រចូ័លរមួកុំ  ងលព្យលថ្នសបាា  ៍លនេះ សូម
ព្យិនិរយលិខរិមយួថ្ដលនងិលផ្្ើរជូន លោកអ្នកលត្ោយលព្យលប ណយភជ ុំបិណឌ ល ើយ។ រលត្មាងថ្នកមម
វធិីបណាា ល័យអ្នតរជាររិឺកុំព្យ ងថ្រចាបល់ផ្តើម ល ើយ សិសសនិងចូលចិរតដូចសព្យវមយួដង។ 

កមមវធិបីណាា ល័យអ្នតរជារ ិ

ថ្នន ក ់Reception 1A កុំព្យ ងលលងលមៅ  
កន ងថ្នន ករ់បស់ព្យួកលរ 

សេវាកម្មសម្ើលថែកូនៗសេលរសេៀល 

ថ្នាក់Reception 1 និងថ្នាក់ Nursery 

កំេុងចាប់ដំស ើរការ។ 

ប្បេិនសបើស ាក-ស ាកប្េីមាន
ចំណាប់អារម្ម ៍ ការថែទាំសេល
រសេៀលេូម្ស វ្ើការទំនាក់ទំនងម្ក
កាន់ការិយាល័យរដ្ឋាបាលសា ា។ 

ស សិ សថ្ន ាក ទ់  ី2 ក ពំ ងុ អ ន វុត្ តន ក៌ា រ
ប ងង កើត្ ងរោ ង ឆ្ អឹង  រួច ង ៀ ប ប ង ់
ស រា ប ង់ ៀ ប ងច ញ ជា ទ ររ ង រ់បូ

រា ង ជា រ រ ង ឆ្ អឹង ស ត្ វ 

ស សិ សថ្ន ាក  ់1B ន ងិ ស សិ សថ្ន ាក  ់4B ង្ វើ
កា រជា រ យួ ោ ាង ើរ បបី ងង កើត្ ស ត្ វក ាុង ក តី
ស្ ស មរ រប ស ព់ កួ ងរ រ យួ ក ា   ព  ី ឥី  ឋ 


