
ពត័ម៌ានពនីាយកិាសាលាបឋមសិក្សា 
ក្សមមវធិបីណ្ណា ល័យសិក្សា 

ក្សមមវធិីបណ្ណា ល័យសិក្សារបស់សាលាចាប់ផ្ាើមផ ើយ ពិផសសមានការផរៀបចំនូវសក្សមមភាពប្បែក្សៗជាផ្ចើនប្ែលជុំរញុឱ្យ 
សិសានុសិសសកាន់ប្តមានចំណ្ណប់អារមមណ៍ផលើការអានផសៀវផៅក្សនុងបណ្ណា ល័យរបស់សាលា។ សិសសនឹងត្មូវឱ្យអាន
ផសៀវផៅផរឿង ផោយបផចេញសផមែងខ្ែ ងំៗ សិសសទងំអស់នឹងអនុវតាន៍ប្បបផនេះមយួរយេះ រ ូតទល់ប្តពួក្សផេមានទំនុក្ស 
ចិតាក្សនុងការអានផសៀវផៅ។ ្ក្សុមសិសសនីមយួៗនឹងផរៀបចំឱ្យមានការ្បក្សួត្បប្ជងក្សនុងការអាន ផ ើយស្មាប់អនក្សប្ែរផធវើ
បានលអនឹង្តូវបានបនាផៅែល់វេគផ្ដា ច់្ព័្ត ប្ែលនឹង្ប្ពឹតាផៅផៅថ្ងៃសុ្ក្សទ២ី០ ប្ែតុលា។ នាងែ្ុ ំជូនពរសិសសទងំអស់
ឱ្យជួបប្តសំណ្ណងលអ្េប់ៗគ្នន ផលើការ្បក្សួត្បប្ជងផនេះ។ បចេុបបននសាលាក្សំពុងផធវើការ្បប្ម្បមូលផសៀវផៅផែើមបបីរចិាេ េ 
ែល់មជឈមណឌ លស េមន៍្ទេះ Grace House (http://www.gracehousecambodia.org/programs.php) ប្ែលជា
ក្សប្នែង ជួយ ែល់កុ្សមារជាផ្ចើនផៅក្សនុងផែតាផសៀមរាប ពិផសសការប្ងទកុំ្សមារ នឹងជួយ ្េួសារកុ្សមារពិការ្ងប្ែរ។ ផក្សមងៗជា
ផ្ចើនផៅទីផនាេះនឹងសបាយចិតា ផពលទទួលបានផសៀវផៅប្ែលផយើងបរចិាេ េឱ្យពួក្សផេ។ 
 
្ពមជាមយួគ្នន ផនេះប្ែរ នាងែ្ុ ំសូមប្ងែងអំណរេុណែល់ផលាក្ស/ផលាក្ស្សី មាតាបិតា និងអាណ្ណពាបាលសិសសប្ែលបាន
សម័្េចិតាចូលរមួអានផសៀវផៅជាមយួកូ្សនៗរបស់ផលាក្សអនក្ស ផៅក្សនុងថ្នន ក្ស់។ សិសសទងំអស់គ្នន មានការរផំ ើប្ពមទងំទនទឹង
រង់ចាកំារចូលរមួរបស់ផលាក្ស/ផលាក្ស្សី។  
្បសិនផបើផលាក្ស/ផលាក្ស្សីមានចំណ្ណប់អារមមណ៍ចង់ចូលរមួផោយសម័្េចិតា សូមទំនាក្ស់ទំនងមក្សការយិាល័យរែឋបាលសា
លា។  

កម្មវធីិទំនាក់ទំនងតាម្ប្រពនឋ័ ដូចូ (Dojo) 

ក្សមមវធិីទំនាក្ស់ទំនងតាម្បពនធ័ែូចូ (Dojo) របស់សាលាេឺមានការចូលរមួពីសំណ្ណក្ស់ផលាក្ស/ផលាក្ស្សីចំនួន ១១០្េួសារ
ក្សនុងផពលបចេុបបននផនេះ។ ផលាក្ស្េ/ូអនក្ស្េូមានសក្សមមភាពផ្សងៗក្សនុងថ្នន ក្ស់ផរៀន ផ ើយងតរបូពីសក្សមមភាពក្សនុងថ្នន ក្ស់ប្ែល
សិសសទងំអស់បានក្សំពុងប្តសិក្សាជាមយួមតិា ័ក្សាិនងឹផលាក្ស្េ/ូអនក្ស្េូ។ ផែើមបទីទួលបានរបូភាពនឹងសក្សមមភាពសិក្សា
របស់កូ្សនៗ សូមផលាក្ស/ផលាក្ស្សីចូលរមួបផងកើតេណផនយយមយួ (Signed up) ផ្ដទ ល់ែែួនក្សនុងការចូលរមួ។ សូមផលាក្ស/
ផលាក្ស្សីយក្សផលែកូ្សែពីផលាក្ស្េូ អនក្ស្េូបនទុក្សថ្នន ក្ស់ផែើមបចូីលផៅក្សនុងក្សមមវធិី ែូចូ។ 

ពត័ម៌ានពនីាយកិាសាលាបឋមសិក្សា 
ថ្ងៃទ១ី៧ ប្ែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
វ  ុលៈ០២ 
ផលែៈ ៣ 

ការររួរមួ្ជាធលុងមួ្យររស់ ISSR 

សាលា អុិនធឺផណសិនណល អ វផសៀមរាប េឺជា្េួសារមយួប្ែលរបួរមួ និងមានការស ការយា ងជិតសនិតជាមយួ្េប់
បុេគលិក្សទងំអស់។ បចេុបបននកាល សាលាក្សំពុងប្តព្ងឹងភាពសនិតសាន លយា ងជិតសនិតជាមយួនងឹអាណ្ណពាបាល 
សិសានុសិសស ្េប់បុេគលិក្សឱ្យមានការេួរសម ផចេះផគ្នរព ្ពមទងំឲ្យតថ្មែគ្នន ផៅវញិផៅមក្ស។ បុេគលិក្ស្េប់របូ ប្ែលផធវើ
ការផៅសាលាផរៀន ISSR ពួក្សផេែិតែំ្បឹងប្្បងផធវើការយា ងខ្ែ ងំផែើមបធីានាឱ្យបាននូវសុែភាព សុតថិភាព ភាពងាយ
្សួលែល់កូ្សនៗរបស់ផលាក្ស/ផលាក្ស្សី។ ែូចផនេះ នាងែ្ុ ំសំណូមពរផលាក្ស/ផលាក្ស្សី ប្ែលជាមាតាបិតា អាណ្ណពាបាល
សិសសទងំអស់ឱ្យមានការផគ្នរពនិងឱ្យតថ្មែែល់បុេគលិក្សទងំអស់របស់សាលាអនារជាតិ ISSR។ ការផគ្នរពនឹងនិយាយពិ
ផរាេះេឺ ជាឧទ រណ៍ ប្ែលផយើងប្តងប្ត្ាល់ជាេំរលូអែល់សិសានុសិសសជាផរៀងរាល់ថ្ងៃ។ នាងែ្ុ ំសូមទទួលសាគ ល់ និង
ផគ្នរពចំផពាេះមាតាបិតាប្ែលប្តង ប្តមានការផគ្នរពនិងផ្បើ្បាស់ពាក្សយផពជន៍លអៗផៅកាន់កូ្សន  ៗ ្ពមទងំែល់អស់
បុេគលិក្សរបស់សាលាអនារជាតិផយើងែ្ុ ំ។ ផោយសាលាអនារជាតិ ISSR េឺផធវើការជាធែុងមយួ ែូចផនេះនាងែ្ុ ំនឹងែិតែឱំ្យ
បុេគលិក្សទងំអស់បនាការផធវើជាេំររូលអយា ងខ្េ ប់ែេួន ផ ើយនាងែ្ុ ំសងឃមឹថ្នផលាក្ស/ផលាក្ស្សប្តងប្តជួយ ស ការក្សនុងក្សិចេ
ការទងំផនេះ្ងប្ែរ។  

សិសសថ្នន ក្ស ់Rec1 B កំ្សពុងស
បាយរកី្សរាយ សិក្សាអំពីរូបរាង
កាយ ផោយផ្បើថ្នន ពំណ៍ លាប
ជាមយួគ្នន ផែើមប ីបងាា ញពីរូបភាព។ 

សិសសថ្នន ក្ស ់Reception 2A  កំ្សពុងបងាា ញ ជំនាញបងវិលក្សងរបស់ពួក្សផេក្សនុងផមា ង
ស្មាក្ស បរផិវណខ្ងក្សនុងសាលា។ 



ក្សមមវធិបីណុយហាឡូវនីនឹងផរៀបចំផឡើងក្សនុងថ្ងៃអងាគ រទ៣ី១ ប្ែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៧ ខ្ងមុែផនេះ សាលានឹង
ផរៀបចំឱ្យមានការែប្ងារហាឡូវនី្បចាឆំ្ន កំ្សនុងបរផិវណសាលា។ សិសសទងំអស់បានផ្តៀមការតុប ប្តងែ៏
ភ្ាក្សផ់្អើលរបស់ពួក្សផេក្សនុងថ្ងៃផនាេះ។  សូមសិសានុសិសសទងំអស់តុបប្តងែែួនផែើមបចូីលរមួក្សនុង ពិធី
បណុយ Halloween ផៅសាលា នងិចូលរមួវភិាេទនចនួំន ១ែុលាែ រ (សម្េច័តិា) ផែើមបី្ បមលូងវកិាជួយ 
ែល់មនទីរ ផពទយ កុ្សមារអងគរ នងិមនទីរផពទយេនឋបុបាា អងគរស្មាបក់្សចិេការមនុសសធម។៌ 
ចំផពាេះការតុបប្តងក្សនុងក្សមមវធិី Halloween និងមានរងាវ នស់្មាបអ់នក្សប្ែលតុបប្តងមានភាពទក្សទ់ញ
ខ្ែ ងំជាងផេ។ រងាវ នទ់ងំផនេះនឹងប្បងប្ចក្សផៅតាម្ក្សុមតណំ្ណងឆ្ន នំមីយួៗែូចជា៖ ថ្នន ក្សម់លូោឋ ន (ថ្នន ក្ស ់
Nursery ែល់ថ្នន ក្ស ់Rec2), ្ក្សុម Key Stage1 (ថ្នន ក្សទ់១ី ែល់ថ្នន ក្សទ់២ី), ្ក្សមុ Key Stage 2 (ថ្នន ក្សទ់៣ី 
ែល់ថ្នន ក្សទ់៦ី)។ ចំផពាេះថ្នន ក្សទ់៦ី នងឹមានការ ផរៀបចតុំបប្តងមុែមាត ់មុនក្សមមវធិចីាបផ់្ាើម។ 

ការពាក្សប់្សបក្សផជើងសមរមយមក្សសាលាផរៀន 
ការពាក្ស់ថ្សបក្សផជើងឱ្យបាន្តឹម្តូវេឺជាចំប្ណក្សមយួថ្នឯក្សសណ្ណឋ នសាលា សិសសទងំអស់្តូវប្តពាក្ស់ប្សបក្ស 
ផជើងសមរមយផពលមក្សសាលាផរៀន។ ប្សបក្សផជើងសមរមយ យា ងផហាចណ្ណស់្តូវ្េបប្ក្សងផជើងកូ្សនៗផលាក្ស/ផលាក្ស
្សី ផទើបពួក្សផេមានសុវតថិភាពផៅផពលរត់ផលង។ លក្សខែណឌ ផនេះ សិសសទងំអស់្តូវប្តផគ្នរពតាម ពីផ្ពាេះការ 
ពារសុវតថិភាពផជើងរបស់កូ្សនៗ ទងំផពលផលងនិងផពលញុំបាយ។ ែូចផនេះ្បសិនផបើសិសានុសិសសទងំអស់
មក្សសាលាផ ើយមនិបានពាក្ស់ប្សបក្សផជើងសមរមយ (មនិ្េបប្ក្សងផជើង) ពួក្សផេនឹង្តូវឱ្យអងគុយ ផៅនឹងក្សប្នែង
ផលងខ្ងផ្ៅ មនិអនុញ្ញា តឱ្យរត់ផលងរ ូតែល់ពួក្សផេមានប្សបក្សផជើងសមរមយ និងមានសុវតថិភាពផទើបអាចឱ្យ
រត់ផលងបាន។ ផ ើយសាលាក្ស៏នឹងផ្្ើលិែិតជូនែណឹំងផៅផលាក្ស ផលាក្ស្សី មាតាបិតា អាណ្ណពាបាលអំពីការ
ពាក្ស់ប្សបក្សផជើងសមរមយផៅសាលាផរៀន្ជាបជាព៌ត៍មាន្ងប្ែរ។   

ក្សមមវធិបីណុយហាឡូវនី (Halloween) 
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ការររៀបចំ Star of the Month៖ 

ការររៀបច ំStar of the Month ខែរ្កាយគឺចាប់រ្តើមពីរ  ាង ៨:០០្ពឹក៖ 
- ថ្ងៃអង្គារ៍ ទ០ី៧ ខែវិចឆិកា - ថ្នាក ់Nursery និងYear 1 ‘(ថ្នាក់ R2A សខមតង) 

                            - ថ្ងៃពុធ ទ០ី៨ ខែវិចឆកិា - ថ្នាក់ទ២ី និងទ៦ី (ថ្នាក់ទ២ីA  សំខមតង)  
សិសសទាំងអស់រងចាំការសំខែងរនេះរ ាយកតីររំ ើបរីករាយែល់រ ាក/រ ាក្សី! 

 

ផៅផពលងមីៗ ក្សនែងផៅផនេះសិសសថ្នន ក្សទ់៦ី បានចូលរមួការ្បកួ្សតក្សឡីាវាយសី ប្ែល្តូវបានផធវើផឡើងផៅ 
តារាងក្សឡីាោឋ នជនែង ់ (Chun Lung Sports Centre)។ ្ពឹតាិការណ៍ផនេះ្តូវបានផរៀបចំផឡើងផែើមបផីលើក្ស
ទឹក្សចិតាែល់អនក្សចូលរមួជាជាងការ្បកួ្សត្បប្ជង ប ុប្នាសិសានុសិសសទងំអស់អាចបងាា ញពីជំនាញ នងិ
សមតថភាពែប៏ុនិ្បសបរ់បស់ពួក្សផេ។ សិសានុសិសសមានផមាទនភាពក្សនុងការផធវើជាតណំ្ណងឲ្យសាលា
ផរៀន ្បក្សបផោយក្សាីរកី្សរាយ ការចូលផលងមានការផគ្នរពគ្នន ផៅវញិផៅមក្ស មានវនិយ័ផៅផពល្បកួ្សត
្បប្ជង ពិផសសជាមយួសាលាផរៀនែថ្ទផទៀត។ ការ្បកួ្សតបនាទ ប ់េកឺ្សឡីាផលងអកុ្ស ប្តសូមសិសានុសិសស
ទងំអស់ សាក្សសួរពត័ម៌ានពីផលាក្ស្េ ូRobert ផែើមបទីទួលបានពត៌ម៍ានបប្នថម។   

្បក្សតួក្សឡីាវាយសី (Badminton Tournament) 

រសវាកមមរមើលខងកូនៗរពល
ររសៀល ថ្នាក់Reception 1 និង
ថ្នាក់ Nursery បានកំពុងខែចាប់
រ្តើមរ ើយ។ ្បសិនរបើរ ាក-
រ ាក្សី ានចំណាប់អារមមណ៍ 
ការខងទាំរពលររសៀលសូមរធវើការ
ទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យ 
រ ឋាបាលសា ា។ 

សាលានឹងផធវើការឈបស់្មាក្សផែើមបចូីលរមួក្សមមវធីិបណុយអ ុ៊ុំទូក្ស្បថ្ពណីយជាតិ  
ផៅថ្ងៃ្ ព សបត ៌ទី០២-០៣ ប្ែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៧ ផ ើយចាបផ់ ា្ើមចូលផរៀនវញិផៅថ្ងៃចនទទី០៦ ប្ែវចិឆកិាឆ្ន ២ំ០១៧។  
សូមផលាក្ស/ផលាក្ស្សី ប្ែលជាមាតាបិតា និងអាណ្ណពាបាលសិសសទងំអស់រកី្សរាយក្សនុងពិធីបណុយអ ុ៊ុំទូក្សខ្ងមែុ!  

ចណំ្ណ៖ំ ្តវូយក្សមាូបអាហារណ្ណប្ែលមានសុែភាពលអមក្សសាលាផរៀងរាល់ថ្ងៃ! 

សិសសថ្នន ក្ស ់Rec2A កំ្សពុងសបាយរកី្សរាយ 
សិក្សាអំពីការបងាា ញពីរូបភាព 2D និង 3D។ 

សិសសថ្នន ក្សទី់ ៣B កំ្សពុងបងាា ញការសិក្សា អំពី
ប្ែល (ផ្េឿងសមយុទខ) ប្ែលជា្បធានបទអំពី

្បវតាិសាស្រសា ក្សនុងរជជកាល Vikings. 


