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កម្មវធិ ីSchool Fair នៅថ្ថងនៅរ ៍ទ៣ី ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៨   
កម្មវធីិ School Fair របចាំឆ្ន ាំរបស់សាលាអនតរជាតិនសៀម្រាប
នឹងរបរពិតតនៅកនុងថ្ថងនៅរ ៍ ទី៣ ខែម្ករាឆ្ន ាំ២០១៨ ន ើម្បី
របមូ្លថវកិាជូន ល់ម្នទីរនពទយកុមារអងគរ និងម្នទីរនពទយគនធ
បុប្ផផ ។ កនុងឆ្ន ាំននេះសិសានុសិសសរពម្ទាំងនលាករគូ អនករគូ
កាំពុងខតនរៀបចាំនៅតូបលកតូ់ចៗ គ៏ួរឱ្យចបអ់ារម្មណ៍កនុងការ
ដាកត់ាំងលកទ់ាំនិញរបស់ពកួនគនរៀងៗែលួន។ កនុងនពលជាម្យួ
គ្នន សាលាកស៏ងឃមឹ្នលាក-នលាករសីនិងមានការចូលរមួ្
ឧបតថម្ភផតល់ជារង្វវ នឬ់ vouchers ន ើម្បជីាការនលើកទឹកចិតត
 ល់សិសានុសិសសក ូ៏ចជានលាករគូអនករគូទាំងអស់គ្នន ។ 
សូម្នម្តត ផតល់ជូនការឧបតថម្ភននេះនៅឯការយិាល័យរ ឋប្ផល
សាលា។  
នាងែុ្ាំខ លជានាយកខផនកបឋម្សូម្ខថលងអាំណរគុណ ល់
នលាក-នលាករសីខ លប្ផនផតល់រង្វវ ន ់ក ូ៏ចជា voucher ម្ក

កានស់ាលាអនតរជាតិនយើងែុ្ាំ។  
 

សាលាអនតរជាតិនសៀម្រាប នជឿជាកថ់ានលាក-នលាករសីនឹង   
អន ជ្ ើញចូលរមួ្កនុងកម្មវធីិថ្ថងនៅរ ៍ទី៣ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

នវលានមា៉ោ ង១០ រពឹកខាងមុ្ែននេះ! 

ពត័ម៌ានពសីាលាបឋម្ 
ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
វុល:២  
 
នប្ផេះផាយនលើកទ៦ី 

អាំពកីារនលងកឡីាជាម្យួសាលាអនតរជាតបិ្ផរាាំង Ecole Francaise de Siem Reap 

កាលពីថ្ថងអង្វគ រទី៍១៦ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៨ កនលងនៅសាលាអនតរជាតិនសៀម្រាបប្ផននលងកីឡាប្ផល់ទតម់្តិតភាពជាម្យួសាលាអនតរជាតិប្ផរាាំង ខ លមាន
ការចូលរមួ្ពីរកុម្សិសសថាន កទី់២  ល់ថាន កទី់៦ នៅឯកីឡាដាឋ នជនលង។់ សិសានុសិសសទាំងអស់មានភាពសាវ ហាបន់ ើយរកីរាយកនុងការរបកតួននេះ ជា
ពិនសសប្ផនបនងកើតម្តិតភាពលអៗជានរចើនជាម្យួគ្នន ។ សិសសរបស់សាលាអនតរជាតិ ISSR ទទលួប្ផនពិនទុនរចើនជាងតាំងពីរពឹករ ូត ល់ចបក់ាររបកតួ ន ើយ
ឈ្នេះសាលាអនតរជាតិប្ផរាាំងពីរឆ្ន ាំជាប់ៗ គ្នន ។  នាងែុ្ាំសូម្អបអរសាទរ ល់សិសសរបស់សាលាអនតរជាតិនយើងខ លែិតែាំនធវើប្ផនលអន ើយទទួលនជាគជយ័កនុង
ការរបកតួ។ 



ទាំពរ័ទី២ ពត័ម៍ានពសីាលាបឋម្ 

កម្មវធីិ Star of the Month៖ 
សូម្នលាក-នលាករសីអន ជ្ ើញចូលរមួ្កម្មវធីិននេះ ខ លចបន់ផតើម្នៅនមា៉ោ ង ៨:00 រពឹក៖ 

          - ថ្ថងអង្វគ រ ៍ទី០៦ ខែកុម្ភៈ ៖ ចូលរមួ្នដាយថាន ក ់Nursery-Year 1 (ថាន ក ់Reception 2B សខម្តង) ។ 
                    - ថ្ថងពុធ ទី០៧ ខែកុម្ភៈ ៖ ចូលរមួ្នដាយថាន កទី់២  ល់ទី៦ (ថាន កទី់ Yr4A សខម្តង) ។ 

កម្មវធិនីម្ើលខថនកមងនពលរនសៀល
សរមាបថ់ាន ក ់Reception និងថាន ក ់
Nursery ប្ផនចប ់ាំនណើ រការន ើ
យ។ របសិននបើនលាកអនកមានចាំ 
ណាបអ់ារម្មណ៍សូម្អន ជ្ ើញម្ក
សាសួរពត៌ម៌ាននៅការយិាល័យ

រ ឋប្ផលសាលា។ 

មានខតអាហារខ លមានផាសុកភាពនទ ខ លអនុញ្ញា តឱ្យយកម្កសាលានរៀន 

ការអន ជ្ ើញមាតបតិសិសស ទសសនាថាន កន់រៀននៅសាលាបឋម្ នពលរពកឹ 

សិសសថាន ក ់Reception A  និងសិសសថាន ក ់Recep-
tion B ប្ផនចូលរមួ្ផាល ស់បតូរបទពិនសាធនគ៍្នន កាលពី
ថ្ថងសុរកកនលងនៅ  ន ើយប្ផននរៀនអាំពកីារទាំនាក់
ទាំនងលអ ការស កាលអ រពម្ទាំងនចេះនធវើលអដាកគ់្នន
នៅវញិនៅម្ក។ សិសសទាំងអស់ចូលរមួ្ប្ផនយា៉ោ ងលអ អាំពកីារថតរបូអនុសាវរយីជុ៍ាំគ្នន  

នលាក-នលាករសីខ លជាមាតបិតសិសសអាចអន ជ្ ើញទសសនាថាន កន់រៀនរបស់កូនៗនលាក-នលាករសីនៅ
ថ្ថងសុរក ទី២ ខែម្នីា នពលរពឹកន ើម្បជីាឱ្កាសលអកនុងការសាកសួរនលាករគូ អនករគូ និងពិនិតយថាន កន់រៀន
របស់កូនៗនលាក-នលាករសី ក ូ៏ចជាប្ផនន ើញសកម្មភាពសិកានរៀនសូរតកនុងថាន កម់្យួចាំនួន។ នលាក-
នលាករសីអាចពិនិតយនសៀវនៅសិការបស់កូនៗ អាចជខជកសាកសួរពត័ម៌ានផាទ ល់ជាម្យួរគូបនទុកថាន ក ់
រពម្ទាំងអនងកតនម្ើលទាំនាកទ់ាំនងនានារបស់សិសានុសិសសកនុងថាន ក។់ នាងែុ្ាំសងឃមឹ្ថានលាក-នលាករសី
អាចអន ជ្ ើញចូលពិនិតយថាន កន់រៀនន ើម្បបី្ផនន ើញទិ ធភាពជាកខ់សតងនៅកនុងថាន ក។់ កាំឡុងនពលចូលទសស
នាថាន កន់រៀនគឺចននាល េះពីនមា៉ោ ង ៨រពឹក  ល់នមា៉ោ ង ៩:៣០ នាទីរពឹក ថ្ថងសុរក ទី២ ខែម្និា ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

សាលានឹងនធវើការឈ្បស់រមាកចាំននួ១សប្ផត  ៍កនុងរតីមាសននេះ គិតចបពី់ថ្ថងចនទ ទី១៩ ខែកុម្ភៈ 
ន ើយចូលនរៀនវញិនៅចនទទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨។ នាងែុ្ាំសូម្ជូនពរនលាក-នលាករសីឱ្យជបួ

ខតសាំណាងលអ។ 

រូបថតខ លប្ផនថតជុាំគ្នន ជាអនុសាវរយីប៍្ផនផតិតរចួរាល់ន ើយ។ នលាក-នលាករសីអាចទិញពីសាលាប្ផន 
នៅតម្ទាំ ាំរូបនិងជនរម្ើសរូបថតរបស់កូនៗនលាក-នលាករសី។ របសិននបើនលាក-នលាករសីចងប់្ផនរបូ
ថតអនុសាវរយី ៍ថ្ទនទៀត នរៅពីរូបកូនៗសូម្នធវើការសាកសួរខាងខផនករ ឋប្ផលសាលា។ 

អាំពសីប្ផត  ៍ទាំនាកទ់ាំនងលអរបស់សាលា ISSR ថ្ថងទ១ី២  ល់ថ្ថងទ១ី៦ ខែកុម្ភៈ 
កម្មវធីិទាំនាកទ់ាំនងលអរបស់សាលាអនតរជាតិនសៀម្រាបគឺខតងខតនធវើជានរៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ សរមាបឆ់្ន ាំននេះនឹងចប់
នផតើម្កនុងសប្ផត  ៍ ាំបូងខែម្នីា ចបពី់ថ្ថងទី១២ រ ូត ល់ថ្ថងទី១៦។ នគ្នលនៅរមួ្គឺនផាត តនៅនលើរបធានបទ 
“នគ្នរពសិទធិអនក ថ្ទ ម្និនរ ើសនអើង”។ នលាករគូអនករគូ រពម្ទាំងសិសានុសិសសទាំងអស់ ក ូ៏ចជាបុគគលិក
រតូវចូលរមួ្ជាំរុញទាំងអស់គ្នន គ្នម នការនរ ើសនអើង ន ើយឱ្យតថ្ម្ល ល់អនកនៅជុាំវញិែលួន។ សិសសទាំងអស់នឹង
មានការចបន់ឆ្ន ត នរជើសនរ ើសន ម្ េះសិសសមាន កន់ដាយសមាង ត ់ ន ើយនធវើលអដាកម់ាន កន់នាេះនពញម្យួសប្ផត
 ៍។ សាលាចងប់នរងៀនឱ្យសិសសទាំងអស់យល់ពីតថ្ម្លថ្នម្តិតភាពលអ និងការរាបអ់ានគ្នន នៅវញិនៅម្ក។ 
ការផតល់តថ្ម្លឱ្យគ្នន គឺម្និចាំប្ផចខ់តមានកា ូជូនគ្នន ននាេះនទ។ ផទុយនៅវញិគឺការសខម្តងនចញពីទឹកចិតត ការ 

បង្វា ញកតីរសលាញ់ នយាគចិតតទុកដាកច់ាំន េះគ្នន និងគ្នន  នទើបជាម្តិតភាពលអពិតរប្ផក ។ 
 ូចននេះន ើយប្ផនជាសាលាបនងកើតកម្មវធីិទាំនាកទ់ាំនងលអនដាយសិសសនិងសខម្តងទឹកចិតត
លអរបស់ពកួនគនៅកានសិ់សសមាន កន់ទៀតនដាយសមាង ត។់ កនុងសប្ផត  ៍ជាម្យួគ្នន សិសស 
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