
 

 

 

ពត័ម៌ាស្មមាមាមា ាង្រគ�ស - Khmer 
 

េត Premier’s Reading Challenge 
(កស្មរបត្ម្រងេជកសអាសមសា់អិ ជសលរ) ជ អ់�? 

Premier’s Reading Challenge រឺជរកម� ិ �េជរកទរកតត្ែផរ 

់រ�សរកម ្លជិា្ែណនឲ្មាេេដ់អិ ជសលរ រផុងឆផ ន ២០០៤ 

េលក្�ី  

• េជរកទរកតតសស្ឲ្អាេសស�េេិាេ្កា េដកហជកតត 

រផុងកសអា 

• ្រជន់រ្កត់រ�សរកម� 

កស្មរបត្ម្រងេាងត្កត�ឲ្សស្អាេសស�េេកនាបា១២រ្ជ 

រផុងសវងេលកឆផ នសរិ ាងេលក្ដរមែ � 
 
េតេលរ ផ់រសរេេេ្កា្នកេកសត់នព� កស្មរបត្ម្រងេេដ 

្មមណ? 

េមរេកជកនពស័ មាមា ាង្រគ�សគា�ុ ម�ដ Parents and 
Families េលក្�កកបជិា ពត័ម៌ាេ្កា្នកេកសត 
http://www.premiersreadingchallenge.sa.edu.a
u/prc/pages/parents/families/ 
ទរាកងជកបដ ផួ រា�សកនណរាកនាងសរកាន DECD កហសស័ព�េជដី 

8226 2756� 

ទរាកងជកបដ�លេសសាសមសារហាេលរ ផ់រ� 
 
េតេសស�េេណដាង្លជសស្អកអា? 

សស្អកអាេសស�េេទនងដ េកព�មេច �េសស�េេ Premier’s 
Reading Challenge  ្ពកទនងរេ្កសគាេសស�េេសមសាដាបា 

ផ� ជាែង្លស� មេច �េសស�េេអកកកបជដរិាព��ុ ម�ដ 
Premier’s Reading Challenge� សស្អកេ្រសេស ស 

អាេសស�េេជួ�េែ្ងព�ួ�់ងាេរាស� 
• ចមាព��លផ រាេ្ត់ក េតផ រាក�៧ សស្េ្រសេស សដរេសស� 

េេយ ងតកណសា៨រ្ជ េកព�មេច �េសស�េេេភាក �ុ ម�ដ  

Premier’s Reading Challenge ាងេសស�េេ៤ 

គារេ្កសសមសាដាបាផ� ជា� 

• ផ រាក�៨ ាងផ រាក�៩  សស្េ្រសេស សដរេសស�េេយ ងតក 

ណសា៤រ្ជ េកព�មេច �េសស�េេ Premier’s Reading 
Challenge ាងេសស�េេ៨រ្ជគារេ្កសសមសាដាបាផ� ជា� 

• ផ រាក�១០ ផ រាក�៩១១ ាងផ រាក�១២  សស្េ្រសេស សដរ 

េសស�េេ១២រ្ជ គារេ្កសសមសាដាបាផ� ជា� 
 
េតេសស�េេទនងេាងអកសរិាព�រ្ាាងណ? 

េសស�េេទនងេាងអកសរិាព��លេសសា ាងមណ ជ័ដ�ណ សែី 

ហងជរាេសស�េេ ាងហងជរាេសស�េេាកាក់ុ�ាេិែ ត� 
 
 

 

េតមាស�អ ាា់ អ�ដាងកនេំងកសមនេព Premier’s Reading 
Challenge? 

សមែ ម័្ ត - ឆផ នក�១ 

េកគលសនស ករ - ឆផ នក�២ 

េកគល្ិរា - ឆផ នក�៣ 

េកគលមស - ឆផ នក�៤  

េកគលេរងឯរ - ឆផ នក�៥  

េកគលរតតដស - ឆផ នក�៦  

េកគល�ជរតតណក - ឆផ នក�៧  

សមែ ម័្ ត ផ់រអាស្មមាកបដរ�� ត (R4L):  
សមែ ម័្ ត R4L ឆផ នក�៨ 
សមែ ម័្ តសនស ករ R4L – ឆផ នក�៩ 
សមែ ម័្ ត្ិរា R4L – ឆផ នក�១០ 
សមែ ម័្ តមស R4L – ឆផ នក�១១ 
សមែ ម័្ តេរងឯរ R4L – ឆផ នក�១២ 
សមែ ម័្ តរតតដស R4L – ឆផ នក�១៣ 
សមែ ម័្ ត�ជរតតណក R4L – ឆផ នក�១៤ 

 
េតាសណដាងជ ផ់រតនណង Premier’s Reading 
Challenge? 
្រកករ�ជ្�េេម ង្មចនសលរ ហ់ដ�ត ជ�សងត ហ្ង៩ណរា ាងឯរ់រ�សលរកហត 

៦របដ គន្ កលជា Premier’s Reading Challenge� ្រកកទនង 

េាងមា Adelaide United Football Club, Adelaide 
Lightning, Port Adelaide Football Club, 
Thunderbirds Netball Club, Adelaide Football Club 
ាង្រកករ� cricket សមសាដសត� Scorpions� 
 
 
េតមាសស្មយុណម ាណរាកហជសបករផុង  Premier’s Reading 
Challenge? 
េសសងរជាឆផ ន សស្េ្កាជ១២០,០០០ណរា ករព�៩៥ួរសដគា�ល 

េសសាសលរ ហ់ដ�ត ជ�សងត ហ្ង មនេព Premier’s Reading 
Challenge� សស្ជេ្កាអាេសស�េេេ្កាជង១២រ្ជ�  
 
េតកសកហជសបករផុង Premier’s Reading Challenge 
មាែជ្មេរាន់ អ�ដាង?  
• េជរកទរកតតសស្រជាសហមេលក្�អាេសស�េេិាេ្កា 

េដកហជកតតអាកាា្ តេ្កា� 
• ឲ្សស្េកងេផត តអសកមែន េជកសអាសមសាេរ� 
• ែតជាាហ�អសកមែន គាកសិាសនេសកេជររដ័� 
• េជរកទរកតតលជាកសកហជសបកសមសាមាមាេភរផុងកសអា 

សមសារហាដាបា� 
• មេង�ាលជាកសដខ�េសស�េេព�មណ ជ័ដ� 
• ្រជន់្ែផរ់រ�សរកម� 
 

http://www.premiersreadingchallenge.sa.edu.au/prc/pages/parents/families/
http://www.premiersreadingchallenge.sa.edu.au/prc/pages/parents/families/

