
សេចក្តីជូនដំណឹងពីសាលាបឋមេកិ្ាផ្ផែក្ភាសាអង់សលេេ     

អពំកីារណាតជ់បួមាតាបតិាឫអាណាពាបាលសិសស ថ្ងៃទ៤ី ដល់ថ្ងៃទ៧ី ខែធ្នូ 
ការណាតជ់បួលោក-លោករសីខដលជាអាណាពាបាលសិសស ជាមយួលោកររូ អនកររូរឺកំពុងខតដំល ើ រការកនុងសបាា
ហ៍លនេះ លហើយការណាតជ់បួលនេះរឺខតងខតលធ្វើលឡើងជាលរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ អតថរបលោជនជ៍ាលររើនខដលលោក-លោករសីអារ 
ទទលួបានពីការណាតជ់បួលនេះ រឺលដើមបសីាកសួរពត័ម៌ានអំពីការសិការបស់កូនៗ ខដលបានសិកាកនលងមកលៅកនុង
ថ្នន កក់ដូ៏រជាសកមមភាពលរៀនលផសងៗលៅលពលលរញលលងផងខដរ។ មយាងវញិលទៀតវាកជ៏ាឱកាសលអមយួខដលលោក-
លោករសីអារសួរជាសំ ួរផ្ា លំផញើរលៅកានល់ោកររូ អនកររូបនទុរថ្នន កខ់តមាង។ នាងែញុ ំខដលជានាយកខផនកបឋម
អងល់រលសមានភាពរកីរាយថ្រកលលងខដលលោក-លោករសីបានរូលរមួណាតជ់បួជាមយួ និងលោកររូអនកររូ។ រំល េះ 
មាតិបិតាខដលមនិបានមក ណាតជ់ួបជាមយួលោកររូ អនកររូ សូមលមតាា មកទំនាកទំ់នងជាមយួខផនករដឋបាលលដើមបឱីយ
ពកួគាតល់ធ្វើការលរៀបរំសរមាបក់ារណាតរ់បស់ លោក-លោករសី។ សូមបញ្ជជ កថ់្ន លោកររូ អនកររូនឹងជបួជាមយួមាតា
បិតាជាលររើននាកល់ៅតាមលពលលវោខដលបានណាត ់ ដូរលនេះសូមលោក-លោករសីលមតាា មកឱយបានទានល់ពលលវោ
លៅតាមលមាយ ងខដលបានលរជើសលរ ើស ជាពិលសសលដើមបលីជៀសវាងការងច់យូំរ ពីមាតាបិតាខដលរតូវជបួបនាទ ប។់ 

អពំកីាររបរុតំន្រនាបី ុយ ូខអល ថ្ងៃទ១ី៥ ខែធ្នូ លវោលមាយ ង៩:០០រពកឹ 

សេចក្តីជូនដំណឹង 
េម្រាប់ខែធនូ ឆ្នំ២០១៧ 

 

សលែ:1  

 
សលើក្ទី៤ 

សិសសថ្នន កទី់១B កំពុងខតរកល ើញ 
រំនិតងមីមយួលដើមបបីលងកើតរគាប់
ការំជួរ មនុសសយនា នឹងរបលភទ
សតវររួឱយចបអ់ារមម ៍ដថ៏្ទលទៀត 
ខដលពកួលរនឹងលធ្វើវាលឡើងពីដបផ្ល
សទិរ ។ 

សាោបានលរៀបរំឱយមានកមមវធីិ្បុ យ ូខអលខដលនឹងរបរពឹតាកនុងលពលដែ៏លីខាងមុែលនេះ កនុងលនាេះកនឹ៏ងមានការស
ខមាងមយួរំននួពីសិសានុសិសសទាងំអស់គាន ផងខដរ។ ពកួលរទាងំអស់គាន កំពុងខតហវឹកហាត ់សម លដើមបលីធ្វើការសខមាង
ជូនលោក-លោករសីទសសនាកនុងថ្ងៃពិធី្បុ យដរ៏កីរាយលនេះ។ សាោនឹងលផញើលិែិតអំពីពត័ម៌ានលំអិតលៅសបាា ហ៍
លរកាយតាមរយេះកូនៗរបស់លោក-លោករសីអំពីកមមវធីិ្បុ យ ូខអល។ សរមាបល់ពលបរចុបបននលនេះ សិសានុសិសស
ទាងំអស់ រពមទាងំលោកររូ អនកររូរឺមានភាពរកីរាយជាទីបំផុត កនុងការទនទឹងរងចជំបួលោក-លោករសីទាងំអស់គាន  

អពំសីបាា ហ៍របឡងកនលងលៅ 
លទធផលរបឡងនាលពលងមីៗលនេះបានលធ្វើឱយលោកររូអនកររូមានភាពភាញ កល់ផអើល លោយសារសិសសទាងំអស់លធ្វើបានលអ
ជាការរពឹំងរបស់ពកួគាត។់ លទធផលដវ៏ជិជមានលនេះ អារបញ្ជជ កថ់្ន សិសានុសិសសទាងំអស់ពិតជាែិតែំលរៀនសូរតររួ 
ជាទីលមាតនបំផុត។ លោក-លោករសីអារពិភាកាជាមយួលោកររូ អនកររូបខនថមលទៀតអំពីការោកពិ់នទុ សិសស 
របសិនលបើមានជាសំ ួរលលើបញ្ជា លនេះ។ រពឹតាិបរតពិនទុ កប៏ានបញ្ចូ នមកកានល់ោក-លោករសីកាលពីថ្ងៃរនទ កនលងលៅ
ររួលហើយខដរ។ ភាជ បម់កជាមយួគាន លនេះ ខាងសាោកម៏ានការខ នាលំលើការខកវញិ្ជដ សារខដលលគារពតាមរបពនឋ ័សាង់
ោររតឹមរតូវរបស់ររកភពអងល់រលស លលើសពីលនេះ កម៏ានជាការពនយល់ែលេះៗលៅកនុងលិែិតលទធផលរបស់កូនៗលោក-
លោករសីផងខដរ។ នាងែញុ ំសូមខងលងអំ ររុ លោក-លោករសីខដលបានជំរុញឱយកូនៗមកសាោបានទានល់ពល
លវោ ពិលសសកនុងកំឡុងសបាា ហ៍របឡង។ 

សិសសថ្នន កទី់២A កំពុងលរៀនលធ្វើលសារ 
រតលរៀកទាវ  ខដលអារបតប់ាន។ លនេះជា
របធានបទខដលអនកររូោកឱ់យ។ 
លរកាយមក អនកររូនឹងឱយសិសសយក រទី
សាីលនេះោកជ់ារំរូរ កនុងការបលងកើតជា 
សាល បសតវនាររាជ។ 

សេចក្តីជនូដណំឹងពសីាលាបឋម 



ទំព័រទ២ី សេចក្តីជនូដណំឹងពសីាលាបឋម 

ការររៀបចំ Star of the Month 
ការសរៀបចំ Star of the Month ខែបន្ទនប់ខដលចាប់សផតើមពីរ  ៉ោង ៨:០០ព្រឹកានដូចតសៅ៖ 

- ថ្ងៃអង្គ៉ោរ៍ ទ៦ី ខែកុម្ភៈ ថ្្នក្់ចូលរួម Nursery ដល់ថ្្នក់្ទី1 (ថ្្នក្់ Reception 2B េខមតង) 
                 - ថ្ងៃរុធ ទ៧ី ខែកុម្ភៈ  ចូលរួមានថ្្នក់្ទី២ ដល់ទ៦ី (ថ្្នក្់ទី៤A េខមតង) 
  េិេនសទំងអេ់ក្ំពុងទនទឹងរង់ចាំការេខមតងរបេ់ពួក្សេសោយរីក្រាយ! 

កាលពីថ្ងៃពុធ្ ទី២៩ ខែវរិឆិកា កនលងលៅសាោអនារជាតិលសៀមរាបបានបលងកើតឱយ
មានការរបកតួកីឡាបាល់ទាតជ់ាមយួសាោ Hope International លៅកលឹបកីឡា 
ជនល់ង។់ សាោអនារជាតិលសៀមរាប បានបញ្ចូ លរកុមបាល់ទាតរំ់នួនបីរកុម ពី
ថ្នន កទី់២ ដល់ថ្នន កទី់៦។ រកុមទាងំអស់របស់ ISSR រឺលធ្វើបានលអ ទាងំការសហកា
គាន  និងភាពលរេះលោរយល់អារស័យដល់រកុមរបកតួជាមយួគាន ។ អនកទាងំអស់គាន
មានការែិតែំរបឹងខរបងលធ្វើការជារកុម រពមទាងំបានរបឹងខរបងអស់ពីកំោំងកាយ
រិតាកនុងការរបកតួ។ 

ពត៌ម៍ានខផនកកឡីា 

សេវាក្មមសមើលខថក្នូៗសពលរសេៀល
ានចាបព់ីថ្្នក្់Reception 1 និង
ថ្្នក្់ Nursery បានក្ពំុងខតចាប់សផតើ
មស ើយ។ ម្របេិនសបើសលាក្-សលាក្
ម្រេីានចណំាប់អារមមណក៍ារខថទំ
សពលរសេៀលេូមសធវើការទនំ្ក្ទ់ំនង
មក្កានក់ារយិាលយ័រោឋនបាលសា
លា។ 

សូមលោក-លោករសីខដលជាមាតាបិតាទាងំអស់លមតាា នាយំកអាហារសរមន់
ទាងំឡាយណាខដលមានផ្សុកភាពសរមាបកូ់នៗទទួលទាន។ 

សាលានឹងសធវើការឈប់េម្រាក្ចាប់ពីថ្ថៃេុម្រក្ ទី១៥ ខែធនូ ឆ្នំ២០១៧ ស ើយចូលសរៀនវិញសៅ
ថ្ថៃចនទ ទី៨ ខែមក្រា ឆ្នំ២០១៨ ។ 

 

សិសសថ្នន កទី់៥A កំពុងអនុវតានកី៍ឡាលបាេះបាល់ខបបងមី 
កនុងលមាយ ងអបរ់កំាយ។ សិសសទាងំអស់កំពុងខតមានការ
រូលរិតា នឹងចបអ់ារមម ៍រំល េះកីឡាងមីលនេះ។ 

សិសសថ្នន កទី់៤B បានលធ្វើដំល ើ រទសសនៈកិរចសិកាលៅ
តំបនអ់ភរិកសសតវមយួកខនលងកនុងលែតាលសៀមរាប និង
សិកាអំពីរបលភទសតវ រពមទាងំជរមករស់លៅរបស់
ពពកួសតវទាសំលនេះ។ 

លសៀវលៅខដលទទលួបានពីការឧបតាមពីសំណាកល់ោក-លោករសី រឺបាន
យករបរល់ឱយសមារមន ៍ Grace House កាលពីថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ កនលងលៅ
លនេះ លោយរកុមដំណាងរបស់សាោ School Council ។ សិសសលៅទីលនាេះ 
លរតកអរជាខាល ងំខដលទទលួបានលសៀវលៅទាងំ’អស់លនេះ ពិលសសរឺពកួលរ
រូលរិតាការឌីសាញរបោបរំ់ណាំអានលសៀវលៅ (bookmark) របស់សិសស
សាោ ISSR។ លសៀវលៅទាងំលនេះនឹងកាល យជារបលោជនជ៍ាលររើនដល់
សិសសទាងំអស់ខដលមកសិកាលៅទីលនេះ។  

សូមសខមាងនងិការសាទរ សាវ រមនដល់លោក Peter 

នាងែញុ ំសូមសាវ រមនល៍ោក Peter Greener មកកានមុ់ែតំខ ងជានាយកសាោវទិាល័យខផនកអងល់រលស។ លោក Peter Greener បានរូលរមួជាមយួ
សាោអនារជាតិលសៀមរាបតាងំពីលដើមខែសីហាឆ្ន ២ំ០១៧ លោយបលរងៀនលលើមុែវជិាជ  ភូម ិនឹងរបវតាិវជិាជ ។ លយើងទាងំអស់គាន លជឿជាកថ់្នលោក នឹងបនារការអភវិ
ឌឈនល៍អ ជាបនារលៅលទៀត លដើមបឱីយសាោអនារជាតិលសៀមរាបកានខ់តមានភាពលលរលធាល រជាលំោប។់ ជាងមីមាងលទៀត សូមសាវ រមនល៍ោក Peter ពីបុរគលិកទាងំ
អស់លៅសាោបឋម។ 

លសៀវលៅបរចិច រលៅសមារមន ៍Grace House 


