
                   សេចក្តជូីនដំណឹងពីសាលាបឋម 

ពត៌ម៍ាន អពំកី្ឡីា 
  សាលា នឹងសរៀបចំក្មមវធិីក្ីឡារបចឆំ្ន  ំបីថ្ថៃ ចបព់ីថ្ថៃទី២៨ ខែមនីា ដល់ថ្ថៃទី៣០ ខែមនីា ឆ្ន ២ំ០១៨។   

េរមាបថ់្ថៃទ២ី៨ ខែមនីា ថ្នន ក្ចូ់លរមួមាន៖ 
ទីតងំជនលង ់Sport’s Club 

ពីថ្នន ក្ ់Rec 2 ដល់ថ្នន ក្ទ់ី១ 

- ចបព់ីសមា៉ោ ង 8:15 ដល់សមា៉ោ ង 10:00am 

េរមាបថ់្ថៃទ២ី៨ ខែមនីា ថ្នន ក្ចូ់លរមួមាន៖ 
ទីតងំជនលង ់Sport’s Club 

ពីថ្នន ក្ទ់ី២ ដល់ ថ្នន ក្ទ់ី៦ 

- ចាបព់ីម ៉ោ ង 8:15 ដល់សមា៉ោ ង 11:30am 

េរមាបថ់្ថៃទ៣ី០ ខែមនីា ថ្នន ក្ចូ់លរមួមាន៖ 
ទីតងំបរសិវណក្នុងសាលាអនតរជាតិ 
ពីថ្នន ក្ ់Nursery ដល់ថ្នន ក្ ់Rec 1 

     - ចាបព់ីម ៉ោ ង 8:00 ដល់សមា៉ោ ង 9:00am 

េូមសលាក្-សលាក្រេីចូលរមួឱ្យបានររប់ៗ គ្នន សដើមបសីលើក្ទឹក្ចិតតដល់កូ្នៗក្នុងការសលងក្ីឡា។ េិេសទងំអេ់នឹងមានភាពរកី្រាយក្នុងថ្ថៃ 
របក្ួតផងខដរ។ 

ពត៌ម៍ានពសីាលាបឋម 
ខែមនីា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
វុល:២  
 
សបាោះផាយសលើក្ទ៧ី 
 

ក្មមវធិ ីSchool Fair 
នាងែ្ុ ំខដលជានាយក្ខផនក្បឋមថ្នសាលា េូមខថលងអំណររុណដរ៏ជាលសរៅពីេំណាក្ស់លាក្-សលាក្រេី ខដលបានចូលរមួក្មមវធិីេបបុរេធម៌
របេ់សាលា សដើមបជីួយ ដល់មនទីរសពទយកុ្មារអងគរ និងមនទីរសពទយរនឋបុបាផ ក្នលងសៅសនោះ។ ឆ្ន សំនោះក្មមវធិីមានភាពសជារជ័យជាសរចើន ស ើយស ើញ
ថ្នេិេសទងំអេ់េបាយរកី្រាយ ពិសេេការចបរ់ង្វវ ន ់រពមទងំការដាក្ល់ក្ក់្នុងតូបនីមយួៗមានរសបៀបសរៀបរយ។ េូមខថលងអំណររុណ
ដល់សលាក្-សលាក្រេីនឹងអនក្ឧមតដមភររប់ៗ គ្នន ។ ជាលទធផលសយើងទទួលបាន ២០៣៦.00 ដុលាល រអាសមរចិពីក្មមវធិី។ ក្នុងខែឧេភា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
ខាងមុែសនោះ សាលានឹងមានការសរៀបចំក្មមវធិី ខ លទឹក្របណាំងរបចឆំ្ន  ំសដើមបរីបមូលថវកិាេបបុរធមម៌តងសទៀត។ 



ទំពរទ័០ី២ ពត៌ម៍ានពសីាលាបឋម 

ក្មមវធីិ Star of the Month៖ 
េូមសលាក្-សលាក្រេីអស ជ្ ើញចូលរមួក្មមវធីិសនោះ ខដលចបស់ផតើមសៅសមា៉ោ ង ៨:00 រពឹក្៖ 

     - ថ្ថៃអង្វគ រ ៍ទី០៣ ខែសមសា , ចូលរមួសដាយថ្នន ក្ ់Nursery-Year 1 (ថ្នន ក្ ់Nursery េខមតង) ។ 
                    - ថ្ថៃពុធ ទី០៤ ខែសមសា , ចូលរមួសដាយថ្នន ក្ទី់២ ដល់ទី៦ (ថ្នន ក្ទី់ Yr3A េខមតង) ។ 

េិេសទងំអេ់ែំ វឹក្ហាតយ់៉ោ ងេក្មម និងសរតៀមែលួនសដើមបសីធវើការេខមតងបានលអ 

ក្មមវធិសីមើលខថសក្មងសពលរសេៀល
េរមាបថ់្នន ក្ ់Reception និងថ្នន ក្ ់
Nursery បានចបដ់ំសណើ រការស ើ
យ។ របេិនសបើសលាក្អនក្មានច ំ
ណាបអ់ារមមណ៍េូមអស ជ្ ើញមក្
សាេួរពត៌ម៍ានសៅការយិល័យ

រដឋបាលសាលា។ 

មានខតអាហារខដលមានផាេុក្ភាពសទ ខដល
អនុញ្ញា តឱ្យយក្មក្សាលាសរៀន! 

អពំកីារអស ជ្ ើញមក្កានស់ាលាបឋមពេំីណាក្ស់លាក្-សលាក្រេី 

េិេសថ្នន ក្ទ់ី១ A បសងកើតខែលងក្នុងមុែវជិាជ  សរកាយ
បានេិក្ា។ 

អពំកីាររបឡង 

េក្មមភាព េិេស
ថ្នន ក្ទ់១ី B ក្ឡុំង
សពលេទសនៈក្ចិច
េិក្ាសៅ Art-

box  

េិេសទងំអេ់ទទួលបានភាពរកី្រាយ រពមទងំការសពញចិតតជាខាល ងំនូវវតតមានរបេ់សលាក្-សលាក្
រេីខដលបានមក្ទេសនាថ្នន ក្ស់រៀនរបេ់ពួក្សរ កាលពីថ្ថៃេុរក្ ទី២ ខែមនីាថមីៗសនោះ។ នាងែ្ុ ំេូម
ខថលងអំណររុណចំស ោះការចូលរមួរបេ់សលាក្-សលាក្រេី  ពិសេេបានខេវងយល់អីពីការេិក្ា
របេ់កូ្នៗ រពមទងំបានស ើញអំពីេក្មមភាពេិក្ាមយួចំនួនក្នុងថ្នន ក្។់  ជាមយួគ្នន សនោះ សាលា
ក្ទ៏ទួលបានមតិសយបល់សដើមបសីាា បនាមយួចំនួន ពីេំណាក្់មាតបិតេិេស ដ៏មានសារៈេំខាន់
េរមាប់យក្មក្អនុវតតនប៍ខនាមក្នុងក្មមវធិីេិក្ារបេ់សយើងែ្ុ ំ។ នាងែ្ុ ំេូមខថលងអំណររុណ! 

សាលានឹងសធវើការឈប់េរមាក្
ចំនួនមយួថ្ថៃ រឺថ្ថៃេុរក្ ទ១ី៦ ខែ
មនីា សដើមបសីលាក្ររូ អនក្ររូ ខក្

វញិ្ញា សាររបឡង។ 
េរមាប់សលាក្ររូ អនក្ររូ រពមទងំ
បុរគលិក្ទងំអេ់ សៅសធវើការជាធមម

ត។ 

េិេានុេិេសទងំអេ់នឹងរបឡងសៅថ្ថៃទី១២ ដល់ថ្ថៃទី១៥ ខែមនីា សលើមុែ
វជិាជ  អក្សរសាស្រេតអងស់រលេ និង រណិតវទិា។ ការរបឡងសនោះសដើមបពីិនិតយសលើេ
មាភាពេិក្ារបេ់េិេសក្នលងមក្ នឹងលទធផលសជារជយ័ជាក្ខ់េតងរបេ់ពួក្
សរ។ េូមមាតបិតេិេសទងំអេ់ សមតត ឱ្យកូ្នៗសរងឱ្យបានររបរ់គ្នន ់  នឹង
មក្សាលាឱ្យបានទន់សពលសវលា ពិសេេ ញំុអាហារខដលមានផាេុក្ភាព។ 
តមការរសាវរជាវបានបង្វា ញថ្ន សក្មងៗខដលទទួលទនមានផាេុក្ភាព រឺសរៀន
ឆ្បច់បំានសរចើន ដូចសនោះ េូមសលាក្-សលាក្រេីផតល់នូវអាហារេរមន់ណា
ខដលមានផាេុក្ភាពសដើមបេិីេស អាចសផាត តអារមមណ៍េិក្ាបានសរចើន។ 

ក្មមវធីិ Summer School ២០១៨ 
ក្មមវធិី Summer School ចបស់ផតើមចុោះ
ស ម្ ោះស ើយ។ េរមាបព់ត៌ម៍ានលំអិត
េូមសាក្េួរខផនក្រដឋបាលសាលា ឫ
អានបខនាមក្នុងរបដាេផសពវផាយ។ ក្មម
វធិីសនោះ ចប់សផតើមពីថ្ថៃចនទ ទី០២ ខែ  
ក្ក្កដា ដល់ថ្ថៃេុរក្ ទី២៧ ខែក្ក្កដា ឆ្ន ំ
២០១៨។ 


