Randy I. Dorn ប្រធានអធិការក
 ិចរ្ច បស់រដ្ឋនៃ OSPI

សិស្សគ្រប់គ្នាត្រៀមខ្លួនជាស្រេច

សម្រាប់អាជីពការងារ ការសិក្សានៅ
មហាវ ិទ្យាល័យ និងជីវ ិតរស់នៅ

ិ
មានគម្រោងច
 ូលរ�ៀនមហាវទ្យាល័
យ?
ជម្រើសតុល្យភាពឈ្លាសវ ័យ (Smarter Balanced) និងមុខវ ិជ្ជាសិក្សាថ្នាក់ទី 12 រ បស់អ្នកអាចជួយបាន

ថ្នាក់ដឹកនាំមហាវ ិទ្យាល័យក្នុងបណ្
តា រដ្ឋចំនួនប្រាំបីជ�ឿជាក់ថាសិស្សដែលទទួលបានពិនទុល
្ ន្អ ៅក្នុងតេស្តជម្រើសតុល្យភាពឈ្លាសវ ័យ (Smarter Balanced)
ព្រមទាំងបានសិក្សាក្នុងវគ្គសិក្សានានាដែលមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងថ្នាក់វ ិទ្យាល័យ នឹងចូលរ�ៀននៅមហាវ ិទ្យាល័យបានប្រកបដោយជោគជ័យ។ 
មហាវ ិទ្យាល័យ សាកលវ ិទ្យល័យ និងមហាវ ិទ្យាល័យបច្ចេកទេស និងសហគមន៍ចំនួនច្រើនជាង 220 ន ៅក្នុងរដ្ឋទាំងអស់នេះ បានឯកភាពឲ្យសិស្សដែល
ទទួលបានពិនទុ្ 3 ឬ 4 ល�ើតុល្យភាពឈ្លាសវ ័យ (Smarter Balanced) ឲ្យចុះឈ្មោះដោយផ្ទាល់ក្នុងវគ្គសិក្សានានាដែលមានក្រេឌីតកម្រិតអាចចូលរ�ៀនបាន
នៅពេលណាដែលពួកគេទទួលបានការអនុញ្ញាត។

សម្គា ល់៖ គ្រប់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋនៃរដ្ឋ Washington នឹងទទួលយកពិនទុត
្ ុល្យភាពឈ្លាសវ ័យ (Smarter Balanced) ជាការចង្អុលបង្ហាញពី
ភាពត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចូលរ�ៀននៅមហាវ ិទ្យាល័យ។

ត�ើខញុំអា
្ ចប្រើពិនទុតុ
្ ល្យភាពឈ្លាសវ ័យ
(Smarter Balanced) បានដោយរប�ៀបណា?
•

•

ប្រើពិនទុទា
្ ំងនេះដ�ើម្បីជួយអ្នកជ្រើសរ� ើសថាត�ើវគ្គសិក្សា
ភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវ ិទ្យាមួយណា ដ ែលអ្នកត្រូវជ្រើសរ� ើស
នៅពេលចូលរ�ៀនថ្នាក់ទី 12 ដ�ើម្បីត្រៀមរ�ៀបចំអនាគតរបស់អ្នក 
បន្ទា ប់បញ្ចប់ថ្នាក់វ ិទ្យាល័យ។
ដាក់ពាក្យសុំនិងត្រូវបំពេញតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវនានារបស់
មហាវ ិទ្យាល័យ ឬសាកលវ ិទ្យាល័យដែលអ្នកជ្រើសរ� ើស។
ប្រសិនប�ើអ្នកត្រូវបានទទួលយក ហ�ើយសាលានោះបានយល់ព្រ
មទទួលយកពិនទុតុ
្ ល្យភាពឈ្លាសវ ័យ (Smarter Balanced) ពិនទុ្ 3 ឬ
4 នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកច�ៀសវាងការធ្វើតេស្តដាក់ចូល
សាលាបន្ថែមទ�ៀត និងថ្នាក់បង្ការតម្លៃខ្ពស់។ អ្នកអាចចូលដោយ
ផ្ទាល់ទៅក្នុងវគ្គសិក្សាលក្ខណៈក្រេឌីតថ្នាក់ដំបូង ប្រសិនប�ើអ្នកចុះ
ឈ្មោះចូលរ�ៀនឆ្នាំដែលអ្នកបានបញ្ច ប់ការសិក្សាពីវ ីទ្យាល័យ។
 ក់ទងទៅមហាវ ិទ្យាល័យឬសាកលវ ិទ្យាល័យនីមួយៗ ដ�ើម្បី
ទា
ស្វែងយល់ពីដំណ�ើរការរបស់ពួកគេសម្រាប់ទទួលបានពិនទុទា
្ ំង
នោះ។

ស្វែង

យល់បន្ថែម!

តុល្យភាពឈ្លាសវ ័យ 
(Smarter Balanced)

ចុះប្រសិនប�ើខញុំម
្ ិនទទួលបានពិនទុ្ 3 ឬ 4 វ ិញ?

អ្នកមិនចាំបាច់មានពិនទុ្ 3 ឬ 4 ដ�ើម្បីអាចបញ្ចប់ថ្នាក់វ ិទ្យាល័យ ឬដ�ើម្បី
អាចចូលរ�ៀនមហាវ ិទ្យាល័យនោះទេ។ ប៉ុន្តែពិនទុទាប
្
អាចបង្ហាញថា
មានជំនាញនិងចំណេះដឹងមួយចំនួន ដែលអ្នកត្រូវផ្តោ តការយកចិតទ
្ត ុក
ដាក់បន្ថែមទ�ៀត មុនពេលដែលអ្នកចាកចេញពីថ្នាក់វ ិទ្យាល័យ។
ធ្វើការជាមួយគ្រូ និងអ្នកប្រឹក្សារបស់អ្នក ដ�
 ើម្បីកំណត់ពីភាពខ្វះចន្លោះ
របស់អ្នក ហ�ើយធ្វើផែនការមួយសម្រាប់ជម្រុញល�ើកកម្ពស់
ជំនាញនានារបស់អ្នក ម
 ុនពេលឈានដល់មហាវ ិទ្យាល័យ។
វគ្គសិក្សាជា "ស្ពានទៅមហាវ ិទ្យាល័យ (Bridge-to-College)" មានដូចជា
វគ្គភាសាអង់គ្លេស និងគណិតវ ិទ្យាថ្នាក់ទី 12 ដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង
សម្រាប់សិស្ស ដ ែលមានពិនទុ្ 2 នៅក្នុងតេស្តតុល្យភាពឈ្លាសវ ័យ
(Smarter Balanced) សម្រាប់ថ្នាក់វ ិទ្យាល័យ។
សិស្សដែលទទួលបាននិទ្ទេស "B" ឬប្រស�ើជាងនេះ នៅក្នុងវគ្គសិក្សាជា
ស្ពាននោះ មានសិទធិ្សម្រាប់ចូលរ�ៀនក្នុងវគ្គសិក្សាដែលមាន
ក្រេឌីតកម្រិតអាចចូលរ�ៀនបាន នៅក្នុងមហាវ ិទ្យាល័យបច្ចេកទេស
និងសហគមន៍។

ស្វែង

យល់បន្ថែម!

www.k12.wa.us/smarter

ស្វែង

យល់បន្ថែម!

ការដាក់ចូលកន្លែងវគ្គសិក្សាម
ហាវ ិទ្យាល័យ
bit.ly/SB-HigherEd
www.wsac.wa.gov/college-readiness

ការ ិយាល័យស្នងការការណែនាំសាធារណៈ • WWW.K12.WA.US		

ត�ៀមជាស្រេច។ កំណត់។
បញ្ចប់ការសិក្សា។
www.readysetgrad.org

ស្វែង

យល់បន្ថែម!

វគ្គសិក្សាជាស្
 ពា នទៅមហាវ ិ
ទ្យាល័យ (Bridge-to-College)
bit.ly/BridgeToCollege

ការបោះពុម្ពផ្សាយលេខ 16-0011

ចប់ពីមេត�យសិក្សោ ដល់ថា�ក់ទី 12។

2

4

្របភពជំនួយ

ករងរ!

និងេ្រត�មជាេ�សចស្រមាប់អជីព

ិទ្យោល័យ
អ�កស�ិតេលើផូវេទមហវ
�

េធ�ើបានល�!

3

SBA

ថា�ក់ទី
8

1

នួយបែន�ម េដើម្បីឈនដល់ទីេនាះ។

HS
+BP

HS
+BP

www.readywa.org

ែតអច្រគប់្រគងបាន។

មានលក�ណៈ្របែជង

រក្សោនូវកលវ ិភាគែដល

មាតបិត និងអ�ក្របឹក្សោរបស់អ�ក

www.sbe.wa.gov/graduation.php

ដំេណើរផ�ូវេនះ។

ព្យោបាលរបស់អ�កក�ុង

គេ្រមាងរបស់អ�ក។

េដើម្បីធានាបានថាអ�កបន�អនុវត�តម

ជួបពិេ្រគាះជាេទៀងទត់ជាមួយ្រគ�

ថា�ក់ទី
9

ពិបាកៗ។

4

ពករងរេពលេឡើងដល់ថា�ក់ទី 12។

េ�សចស្រមាប់មហវ ិទ្យោល័យនិងអជី

អ�កត្រមង់េទកន់េគាលេដេដើម្បីេតៀមជា

បន�្របឹងែ្របង!

3

SBA

www.readysetgrad.org

េតៀម។ កំណត់។ ប�� ប់ករសិក្សោ៖

េគហទំព័រករេធ�ើគេ្រមាងមហវ ិទ្យោល័យែបបអន�រសកម�

ែដលផ�ល់េ្រកឌីតេនមហវ ិទ្យោល័យ។

អចេរៀន ក៏ដូចជាមុខវ ិជា�ទំងឡាយ

ែស�ងរកថា�ក់មុខវ ិជា�ែដលពិបាកៗ ែដលអ�ក

ជួបពិេ្រគាះអំពី
HS+BP

2

ថា�ក់ទី
11

1

ម្បីឈនដល់ទីេនាះ។

ទរករេផា�តអរម�ណ៍ ករតំងចិត� និងជំនួយបែន�មេដើ

អ�កអចេទេរៀនេនមហវ ិទ្យោល័យ ប៉ុែន�វនឹងទម

អ�កអចេធ�ើបាន!

Placement ឬជេ្រមើសេ្រកឌីតេទ�េផ្សងេទៀត។

ណាយ តមរយៈកម�វ ិធី Running Start, Advanced

ទទួលបានេ្រកឌីតេនមហវ ិទ្យោល័យ និងកត់បន�យៃថ�ចំ

សន្សំ្របាក់!

អបអរសទរ!

អ�កបានប�� ប់ករសិក្សោពីវ ិទ្យោល័យ
េដយមានជំនាញេដើម្បីេជាគជ័យ
េទះផ�ូវណាមួយក៏េដយែដល
អ�កេ្រជើសេរ ើស!

ប�� ប់ករសិក្សោ

សិក្សោអន�រកល។

ទ្យោល័យ កំពុងបេង�ើត និងផ�ល់ជូនមុខវ ិជា�

មមាន្រគ�បេ្រង�ន និងបុគ�លិកសិក្សោេនមហវ ិ

គជ័យេនមហវ ិទ្យោល័យ ្រក�មករងរែដលរួ

ករជំនួយបែន�មេដើម្បីេ្រត�មចូល និងេដើម្បីេជា

ស្រមាប់សិស្សថា�ក់ប�� ប់វ ិទ្យោល័យ ែដល្រត�វ

មុខវ ិជា�សិក្សោអន�រកល

www.wsac.wa.gov/isls-group

មូលនិធិស្រមាប់ករងរេនះ្រត�វបានផ�ល់ជាែផ�កៃនឱកសជំនួយស្រមាប់កម�វ ិធីព្រងឹងករ

េយាធា

កម�វ ិធី
បេច�កេទសវ ិជា�ជីវៈ

មហវ ិទ្យោល័យ

ឬសកលវ ិទ្យោល័យ

ករហត់េធ�ើករ

្រគ�របស់អ�ក និងអ�ក្របឹក្សោករ ែណនាំ ក�ុងេពលសិក្សោេនវ ិទ្យោល័យ
េដើម្បីធានាបានថា អ�កស�ិតេលើផូ�វ្រត�វេឆា�ះ េទេគាលេដរបស់អ�ក។

ម្បីឲ្យពួកេគឈន ដល់េទេនាះ។ ្រត�តពិនិត្យគេ្រមាងេនះជាមួយ្រគ�សរ

សិក្សោរបស់សិស្សតមមា្រតដ�ន (Improving Student Learning at Scale)៖

ជួបពិេ្រគាះអំពី
HS+BP

ករ្របឡង និងបទពិេសធន៍ទក់ទងនឹងករងរ ឬសហគមន៍ ែដលចំ បាច់េដើ

ៃម�ទំងេនះ ្រត�វបានដក់ ឲ្យេ្របើកុ�ងក្រមិតថា�ក់ទី 3-8 និង 11។

គូសប�
� ក់នូវេគាលេដករសិក្សោអប់រ ំ និងអជីពករងរ ្រពមទំងមុខវ ិជា�

សិស្សទំងឡាយស�ិត េនេលើផូ�វេឆា�ះេទកន់េជាគជ័យ។ ករវយត

េធ�ើករែកស្រម�ល និងអន�រគមន៍តមករចំបាច់ េដើម្បីជួយធានាថា

ចេ្រមើន របស់សិស្ស េនេលើសង
� ់ដរទំងេនាះ េពញមួយឆា�ំ េហើយ

និង សិស្សោនុសិស្សរួមគា� េដើម្បីបេង�ើតផ�ូវផា�ល់ខួនរបស់
�
សិស្សនីមួយៗ េឆា�ះ
េទម ហវ ិទ្យោល័យ និងេតៀមជាេ�សចស្រមាប់អជីពករងរ។ គេ្រមាងេនះ

ថា�ក់ទី
12

គេ្រមាងវ ិទ្យោល័យ
និងេទអនាគត

គេ្រមាងវ ិទ្យោល័យ និងេទអនាគត នាំឲ្យមាតបិត/អណាព្យោបាល អ�កអប់រ ំ

HS
+BP

ស�ង់ដរ ស�ូលទូេទរបស់រដ�ែបបថ�ី ផ�ល់នូវវ ិធីមួយេដើម្បីវស់សង
� ់កររ ីក

ខ�ួនឯង!
េរៀនមុខវ ិជា�ែដល

ថា�ក់ទី
10

ករវយតៃម�តម
Smarter balanced

្របព័ន�ៃនករវយតៃម�តម Smarter balanced ែដល�សបេទនឹង

SBA

្របែជងនឹង

េ្រគាងទុកជាមុន!

បស់អ�ក អំពីជំនួយបែន�ម។

្របឹក្សោ និង/ឬមាតបិតរ

ជួបពិេ្រគាះជាមួយ្រគ� អ�ក

េស�ើសុំជំនួយ!

លក�ខណ�ត្រម�វស្រមាប់ករប�� ប់ករសិក្សោ :

ស្រមាប់ឆា�ំសិក្សោេនវ ិទ្យោល័យរបស់អ�ក។

េទអនាគត េដើម្បីជួយកំណត់េគាលេដ

បស់អ�ក េដើម្បីបេង�ើត គេ្រមាងវ ិទ្យោល័យនិងេឆា�ះ

រក្សោមាតបិត/អណា

ទំងឡាយណាែដល្រត�វព្រងឹង។

ឲ្យ្របាកដថា េផា�តអរម�ណ៍េលើចំណុច

មាតបិត/អណាព្យោបាល ្រគ� និងអ�ក្របឹក្សោរ

Washington េតៀម៖

វ ិទ្យោល័យ ប៉ុែន�វនឹងទមទរករ្របឹងែ្របងខ�ំងនិងជំ

អ�កមានជេ្រមើសជាេ្រចើន េ្រកយពីករសិក្សោថា�ក់

ជួយជាមួយអ�ក្របឹក្សោរបស់អ�កនិងេធ�ើ

4

2

សូមេផា�តអរម�ណ៍!

3

1

បនា�ប់ពីទទួលបានពិនុ� SBA ទំងក�ុងមុខវ ិជា�ភា
សអង់េគ�ស និងគណិតវ ិទ្យោសូមេធ�ើករជាមួយ

ពិនុ� SBA មួយេដយែឡកស្រមាប់ភាសអង់េគ�ស។ មិនថាអ�កបានពិនុ� 1-2 ឬ

3-4 េឡើយ មានផ�ូវេឆា�ះេទរកេជាគជ័យ

អ�កបានសេ្រមចកិច�ករេនះ!

SBA

ចំេណាមបួនក្រមិត។ អ�កនឹងទទួលបានពិនុ� SBA ស្រមាប់មុខវ ិជា�គណិតវ ិទ្យោ និង

ពិនុៃនករវយតៃម�
�
តម Smarter balanced របស់អ�ក នឹងស�ិតេនក�ុងមួយក�ុង

គួរែតដឹង និងអចេធ�ើបានក�ុងមុខវ ិជា�គណិតវ ិទ្យោ និងភាសអង់េគ�ស

មនុស្សេពញវ ័យ មានស��ប្រតក្រមិតេ្រកយមធ្យមសិក្សោ។

មានស��ប្រតឌីបូ៉មា៉
� ក្រមិតវ ិទ្យោល័យ និងយា៉ ងេហច 70 ភាគរយៃន

ណ៍ែណនាំច្បោស់លស់ និងសម�សប ស្រមាប់អីែ� ដលសិស្សមា�ក់

Standards) សំេដរក។ ស�ងដរទំងេនះផ�ល់នូវេគាលករ

គឺជាអ�ីែដលស�ង់ដរស�ូលទូេទរបស់រដ� (Common Core State

ករនាំឲ្យសិស្សស�ិតេនេលើផូវេឆា
� � ះេទរកេជាគជ័យ េ្រកយពីវ ិទ្យោល័យ

្រតឹមឆា�ំ 2023 រដ� Washington មានេគាលេដឲ្យមនុស្សេពញវ ័យក�ុងរដ�េនះ

ន�ិចៃនមនុស្សេពញវ ័យទំងេនះ មានស��ប្រតក្រមិតេ្រកយមធ្យមសិក្សោ។

បច�ុប្បន�េនះ មានែត 89 ភាគរយៃនមនុស្សេពញវ ័យក�ុងរដ� Washington
មានស��ប្រតឌីបូ៉មា៉
� ឬក្រមិតសមមូល និងតិចជាង 50 ភាគរយប

េ្របើពិនុ� Smarter Balanced េដើម្បីេធ�ើគូសប�ង់ផូ�វេដើររបស់អ�ក

នៅវ ិទ្យាល័យ សូមម�ើលគេហទំព័រ youtu.be/a-ynZFX0m9o។

ដ�ើម្បីម�ើលវ ីដេអូ ដែលពន្យល់ពីក្រាហ្វិក និងរប�ៀបដែលសិស្សប្រើប្រាស់ពិនទុ្ Smarter Balanced និងគម្រោងវ ិទ្យាល័យ និងទៅអនាគត ដ�ើម្បីគូសផ្លូវទៅកាន់ជោគជ័យ បន្ទា ប់ពីបញ្ច ប់ ថ្នាក់សិក្សា

