
សេចក្តីជូនដំណឹងពីសាលាបឋមេិក្សា 

អំពីសប្បុរសធម ៌ឆ្ម ២ំ០១៧-២០១៨ 
សាលាអន្តរជាតិ ISSR តតងតតររៀប្ចំកមមវធិីសប្បុរសធមរ៌ដើមបជីួយ ដល់មន្ទីររពទ្យកុមារអងគរ ន្ិងមន្ទីរពទ្យគន្ធា ប្ុប្ពា ជាររៀងរាល់ឆ្ន ។ំ កនុងឆ្ន ំ
សិកាកន្លងរៅរន្េះរយើងទ្ទ្ួលប្ពន្ថវកិាសរុប្ចំន្ួន្ ២៤៤០.០០ ដុលាល រអារមរចិរដើមបបី្ប្គល់ជូន្មន្ទីររពទ្យទងំពីរ។ ន្ធងខ្ុ ំពិតតថលងអំណរ
គុណដល់រលាក-រលាកប្សីន្ឹងប្កុមការងារតដលប្ពន្ជួយ ឧប្តថមភន្ឹងមាន្ការចូលរមួដ៏រប្ចើន្យ៉ា ងសកមម។ រប្ើគ្មម ន្ការចូលរមួពីសំណាក់
រលាក-រលាកប្សីកមមវធិីសប្បុរសធមរ៌ប្ស់សាលាពុំអាចប្ប្ប្ពឹតតរៅរោយរលូន្ប្ពន្រ ើយ។ សាលាប្ពន្ររៀប្ចំចាតត់ចងឲ្យប្ប្ធាន្ប្កុម
ប្ប្ឹកាសិសសតំណាងសាលាកនុងការប្ប្គល់ថវកិាទងំរន្េះមុន្ថ្ថៃប្ិទ្វសិមកាល។ 

រសចកតីជូន្ដំណឹង 
សប្មាប្ត់ខមថុិន្ធ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

វុល:២  
ផ្សពវផ្ាយរលើកទី្:៩ 

ការណាតជ់បួ្មាតាប្តិា ឬអាណាពាប្ពលសិសសថ្ថៃទ្១ី១ ដល់ថ្ថៃទ្១ី៤ តខមថុិន្ធ 

កំ ុងសប្ពត ហ៍រន្េះរលាកប្គូអនកប្គូន្ឹងប្ងាា ញអំពីលទ្ឋផ្លការសិការប្ស់កូន្ៗ
រលាក-រលាកប្សី រហើយការណាតជ់ួប្ជាមយួរលាកប្គូអនកប្គូ កន៏្ឹងចាប្រ់ផ្តើមពីថ្ថៃ
ទ្១ី១ តខមថុិន្ធរន្េះផ្ងតដរ។ រលាកប្គូអនកប្គូន្ឹងមាន្ការចងអុលប្ងាា ញអំពីកិចចការ
រផ្សងៗតដលសិសសប្ពន្សិការពញមយួឆ្ន មំករន្េះ ប្ពមទងំចំណុចខ្ល ងំន្ិង
ចំណុចរខាយរដើមបយីកមកពិចារណាកនុងឆ្ន សិំកាប្ន្តររៅរទ្ៀត ពិរសសចំណុច
ណាតដលប្តូវប្ប្ឹងតប្ប្ងប្តន្ថមរទ្ៀតរៅរគហោឋ ន្។ ដូចរន្េះរហើយសូមរលាក-
រលាកប្គូចុេះរ ម្ េះរធវើការណាត់ជួប្រៅឯការរយិល័យរដឋប្ពល។ កំ ុងរពលសំុ 
ការណាតជ់ួប្រលាកប្គូអនកប្គូ គឺពិតជាមាន្សារេះប្ប្រយជន្៍ណាស់ចំរ េះរលាក-
រលាកប្សី។ សូមប្ញាកផ់្ងតដរថា៖ ការណាតជ់ួប្ទមទរឲ្យទន្រ់ពលរវលា 
រជៀសវាងការយឺតយ៉ា វពីសំណាកម់ាតាប្ិតាដថ្ទ្រទ្ៀតតដលកំពុងរងច់ា។ំ 

អពំអីាគ្មរថមរីប្ស់សាលាប្ឋម
សិសានុ្សិសសប្ពមទងំរលាក-រលាកប្គូ
កំពុងតតមាន្ការររៀប្ចំជាប្រណតើ រៗរដើមបបី្តូរ
រៅររៀន្រៅសាលាប្ឋមអាគ្មរថមីកនុងឆ្ន ំ
សិកាខ្ងមុខ។ ទងំសិសានុ្សិសសកដូ៏ច
ជារលាកប្គូអនកប្គូមាន្ភាពររំ ើប្ចិតតជាខ្ល ងំ
ចំរ េះវតតមាន្អាគ្មរថមីរន្េះ។ អាគ្មរថមីថ្ន្
សាលាប្ឋមសិកាន្ឹងចាប្រ់ផ្តើមចូលររៀន្រៅ
ថ្ថៃទ្ី១៣ តខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៨។ សប្មាប្់
អាគ្មរប្ចចុប្បន្នន្ឹងកាល យជាអាគ្មរសប្មាប្់
សាលាមធយមសិកាវញិ។ ចំរ េះទ្ីតាងំ
រលាក-រលាកប្សីអាចពិន្ិតយដូចតដលមាន្
កនុងតផ្ន្ទ្ីប្សាប្។់ សប្មាប្ក់មមវធិី Summer 
School ២០១៨ ន្ឹងរធវើរ ើងរៅសាលា
ប្ឋមប្ចចុប្បន្នរន្េះ។ 
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ក្មមវិធី Star of the Month 

សូមលោក-លោកស្សលីមត្តាចូលរួមលៅលេលស្េឹកលេោល  ាង៨:00 នាទី៖ 
             - ថ្ងៃអង្គសរ៍ ទី០៥ ខែមិថុនា ថ្នាក់  Nursery ដល់ថ្នាក់ ទី1 (ថ្នាក់ទី១ ល វ្ើការសម្មែង) 

    - ថ្ងៃពុធ ទ០ី៦ ខែមិថុនា ថ្នាក់ទី2 ដល់ថ្នាក់ទី 6 (ថ្នាក់ទី 4B ល វ្ើការសម្មែង ) 
សិសាសទាំងអស់កាំេុងម្ែអនុេែែន៍ការសម្មែងរបស់េួកលេស្បកបលោយភាេរីករាយលដើមាបីសម្មែង ជូនលោក-លោកស្សី។

មាន្តតអាហារតដលមាន្ផាសុកភាពរទ្ តដលអនុ្ញ្ញា តឱ្យយកមក 
សាលាររៀន្សប្មាប្កូ់ន្ៗទ្ទ្លួទន្។ 

សប្ពត ហ៍រធវើការសិកាពទី្រំន្ៀមទ្មាល ប្ ់ជាតសិាសន្ដ៍ថ្ទ្ ថ្ថៃទ្៧ី ដល់ថ្ថៃទ្១ី១ តខឧសភា 
កមមវធីិប្ពន្ប្ប្ប្ពឹតតរៅរោយររៀប្រយនឹ្ងមាន្ភាពលអប្ប្រសើរ! ន្ធងខំុ្សូមតថលងអំណរគុណដល់រលាក-រលាកប្សីតដលជាមាតាបិ្តាសិសសតដល ប្ពន្អ
រ ច្ ើញចូលរមួ រហើយតចករតំលកររឿងនិ្ទន្លអៗ ផ្តល់ចំរណេះដឹងអំពីទំ្រន្ៀមទ្មាល ប្ ់ការរសលៀក ក ់ មកពីប្ប្រទ្សកំរណើ តនី្មយួៗ ប្ពន្យ៉ា ងលំអិត។ 
សិសានុ្សិសាពិតជាទ្ទួ្លប្ពន្ចំរណេះដឹងជារប្ចើន្អំពីកមមវធីិរន្េះ។ ន្ធងខំុ្កសូ៏មតថលងអំណរគុណដល់អនកប្គូ Carrie និ្ងរលាកប្គូ រដវតិ។ 

សាលាន្ងឹរធវើការឈប្ស់ប្មាកថ្ថៃសុប្ក ទ្០ី១ តខមថុិន្ធ ចនំ្នួ្១ថ្ថៃ រដើមបឲី្យរលាកប្គអូនក
ប្គតូកវញិ្ញា សាប្ប្ ង។  

 ប្ញ្ញា ក៖់ ប្គុគលិក ន្ងិរលាកប្គអូនកប្គ ូគបឺ្រប្មើការជាធមមតា។ 

អំពីកមមវធីិររៀន្ប្តន្ថមរមា៉ា ង 
កមមវធិីរមា៉ា ងប្តន្ថម (school club) ន្ឹងប្ ច្ប្ប់្តឹមថ្ថៃសុប្ក ទ្ី៨ 
តខមថុិន្ធ ឆ្ន ២ំ០១៨។ សិសានុ្សិសសមាន្ការប្សលាញ់ ចូល
ចិតតរប្ចើន្អំពីកមមវធិីប្តន្ថមរមា៉ា ងរន្េះរោយសារមាន្ការអនុ្វតតន្៍តប្ល
កៗ រហើយឆ្ន រំប្កាយសាលាន្ឹងប្ន្តរកកមមវធិីប្តន្ថមរមា៉ា ងតដល
ប្សតដងន្ឹងឆ្ន រំន្េះប្ន្តររទ្ៀត។ ន្ធងខ្ុ ំសូមតថលងអំណរគុណដល់
រលាកប្គូ អនកប្គូតដលតតងតតយកចិតតទុ្កោកក់នុងការប្រប្ងៀន្។ 

កមមវធីិលុប្បំ្ប្ពតភ់ាពររ ើសរអើង 
ការររ ើសរអើងអាចរកើតមាន្កនុងរូប្ភាពខុសៗគ្មន  
ដូចជាការរលងរសើចតប្ប្ន្ិយយោកគ់្មន ធៃន្់ៗ 
ការរធវើឲ្យន្ណាមាន កម់ាន្ភាពឈចឺាប្ ់ ការមនិ្
ន្ិយយរករគ ឬវាយតប្់រគ ជារដើម។ ររប្ៀប្ថ្ន្
ការររ ើសរអើងអាចរកើតមាន្៖ រោយផាទ ល់ តាម
ទូ្រស័ពទ រៅរលើឡាន្ប្កុង ពីសំណាកអ់នកជិតខ្ង ន្ិងរៅកនុងរគហោឋ ន្
ផាទ ល់ ។ល។  អងគការមនុ្សសធម ៌sabafamilyfoundation.com រធវើការ
យ៉ា ងជិតសនិតជាថ្ដគូរជាមយួមូន្ិធិ Obama , មូន្ិធិ UNICEF   ន្ឹង
ប្កសួងអប្រ់-ំសុខភាព រៅកនុងប្ណាត ប្ប្រទ្សពិ ពរលាកកនុងការតណន្ធំ
សិសានុ្សិសស មាតាមតិាឲ្យយល់ពីភាពររ ើសរអើងន្ឹងប្តូវលុប្ប្ំប្ពត។់ 
មូន្ិធិខ្ងរលើន្ឹងមកដល់ប្ប្រទ្សកមាុជារដើមបរីធវើការចងអុលប្ងាា ញមយួ 
ចំន្ួន្ ពិរសសគឺជួយ ពន្យល់ប្តន្ថមរដើមបលុីប្ប្ំប្ពតក់ារររ ើសរអើងកនុងសា
លា។ ន្ធងខ្ុ ំន្ឹងសររសរលិខិតអរ ច្ ើពីសំណាករ់លាក-រលាកប្សីរដើមប ី
ចូលរមួទងំអស់គ្មន ន្ធរពលដខ៏លីខ្ងមុខរន្េះ។  

ការប្ប្កតួរលងអុក
ជាមយួសិសសពីសាលា
រផ្សងលកខណៈមតិតភាព។ 
ពកួរគទងំអស់គ្មន រលង
ទងំមាន្ភាពរកីរាយ។ 
សូមអរគុណដល់អនកប្គូ 
Annvinn តដលចាតត់ចង
ប្ពន្យ៉ា ងប្ប្រសើរ។ 

 
 

កមមវធីិបិ្ទ្វគគសិកានឹ្ងប្ប្ប្ពឹតតរ ើងកនុងថ្ថៃសុប្ក ទី្
២២ តខមថុិន្ធ ឆ្ន ២ំ០១៨ ។ កមមវធីិនឹ្ងចាប្រ់ផ្តើម
រវលារមា៉ា ង ៩:០០ ប្ពឹក។ សូមរលាក-រលាកប្សី

រមតាត ចូលរមួឲ្យប្ពន្ប្គប្់ៗ គ្មន ។ 


