ថ្នាក់
ដំណ�ើរការវិវត្ដរបស់កូនអ្នក
បទដ្ឋានស
 ិក្សាសម្រាប់ឆ្
 នាំសិក្សា 2016–17

រដ្ឋ Washington មានបទដ្ឋានសិក្សា K-12 ដែលកំណត់ចំណេះដឹងនិងជំនាញដែលសិស្សនីមួយៗត្រូវការ ដ �ើម្បត្
ី រៀមខ្លួនសម្រាប់អាជីព
ការងារ មហាវិទ្យាល័យ និងជីវិត នៅពេលដែលពួកគេបញ្ចបម
់ ធ្យមសិក្សា។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាឧទាហរណ៍សង្ខេបអំពគី ោលដៅសិក្សាចំបងៗរបស់រដ្ឋ Washington ស
 ម្រាប់ថ្នាកទ
់ ី 6។

6

គោលដៅសិក្សារបស់រដ្ឋ
Washington
អង្គនីតិបញ្ញតរ្ដិ បស់រដ្ឋ Washington បាន

បង្កើតគោលដៅសិក្សាបួន ដ�ើម្បផ
ី ្ដលម
់ ូលដ្ឋាន
គ្រឹះសម្រាប់ការបង្កើតបទដ្ឋានសិក្សាអប់រំ
ទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋ៖
1.

•

សិល្បៈ។ ផ្លាស់ទីជាមួយដៃគូ ឬក្រុម; ស្រាវជ្រាវ

ទាក់ទិននឹងសុខភាពដ៏សមហេតុផល យល់ពី

រ�ឿងល្ខោន ប្រើប្រាស់លក្ខណៈវ ិនិចឆ័្យល�ើ

មួយ។

សោភ័ណភាព។
•

•

បច្ចេកវ ិទ្យាកនុងការ
្
អប់រ ំ។ ប្រើប្រាស់សូហវ្វ ែ

រ�ៀបចំទិន្នន័យដ�ើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យសម្រង់មតិ

វ ិទ្យាសាស្រ្ដ។ សិក្សាអំពីវ ិស្វកម្ម បង្កើតគំរូ និង

ទឡ្ហីករណ៍ ដ�ើម្បីគាំទ្រអំណះអំណាងដោយ

•

សិក្សាសង្គម។ ស្រាវជ្រាវពីផែនដី និងមនុស្ស

ការអប់រ ំសុខភាពនិងរាងកាយ។ វាយតម្លៃពី
ស្ថានភាពរាងកាយនិងកំណត់គោលដៅ

2.

ផ្សេងៗ និងការចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល
តំណាង ភូមិវិទ្យា សិល្បៈ និងសុខភាព
និងភាពសមសួន។
3.

គិតដោយវិភាគ ប្រកបដោយ

វិចារណញ្ញាណ និងលក្ខណៈច្នៃប្រឌិត

និងដ�ើម្បរី ួមបញ្ចូលអក្ខរកម្ម និងភាពចេះ
ស្ទាតខា
់ ងបច្ចេកវិទ្យា ក៏ដូចជា

បទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងផ្សេងៗគ្នា
ដ�ើម្បប
ី ង្កើតការវិនិច័្ឆយដែលមាន

ហេតុផល និងដោះស្រាយបញ្ហានានា
និង

ដែលរស់នៅល�ើផែនដីតាមរយៈការសិក្សាពី
ប្រព័នសេដ
្ធ
្ឋកិចព
្ច ិភពលោកពីមុនៗ។

ស្នូលនៃគណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ដសង្គម

ពលរដ្ឋវិទ្យា និងប្រវត្វដិ ិទ្យា រួមទាំងវប្បធម៌

ពិនិត្យម�ើលព័ត៌មានត្រឡប់រវាងប្រព័ននា
្ធ នា។

ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ ភូមិវ ិទ្យា នយោបាយ វប្បធម៌ និង

ដឹង និងអនុវត្ដទស្សនៈ និងគោលការណ៍
វិទ្យាសាស្រ្ដរូប និងវិទ្យាសាស្រ្ដជីវៈ

ពហុជំហាន។
•

ប្រើប្រាស់ហេតុផល និងតឹកតាងពាក់ព័ន្ធ។
•

និងអត្រា រួចគណនាជាមួយប្រភាគ និងលេខ

សិល្បៈភាសាអង់គ្លេស (ELA)។ ប្រៀបធ�ៀប និង
ជំទាស់ទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ រួចសរសេរ

ទ�ៀត។

គណិតវ ិទ្យា។ សិក្សាពីគោលគំនិតនៃអនុបាត
ទស្សភាគ ដ�
 ើម្បីដោះស្រាយចំណោទពាក្យ

ឬការអង្កេត។
•

ផ្សេងៗនិងជាមួយអ្នកស្ដាបផ្ស
់ េងៗ

សម្ពាធមិតភ
្ដ ័ក្ដិ និងពីរប�ៀបធ្វើជាគំរដ
ូ ៏វ ិជ្ជមាន

និងអនុវត្ដធាតុនានានៃតន្ត្រី យល់ពីសន្មតិកម្ម

ដោយប្រសិទ្ធិភាព និងទំនាក់ទំនងដោយ
ជោគជ័យ តាមរប�ៀប និងបរិបទ

សម្រាប់ព័ត៌មានពេញលេញបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់៖

www.YourChildsProgress.com

អានដោយការត្រិះរិះ សរសេរប្រកប

4.

យល់ពសា
ី រៈសំខាន់នៃការងារនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ និងពរ
ី ប�ៀបដែលការអនុវត្ដ
ការប្រឹងប្រែង និងការសម្រេចចិត្ដ ជះ

ឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ល�ឱ
ើ កាសការងារ

រដ្ឋ Washington ក៏មានបទដ្ឋានសិក្សាជា និរន្ដរភាព និងបរិស្ថានរួមបញ្ចូលគ្នា ភាសាពិភពលោក ការអប់រកា
ំ រងារ និងបចេ្ចកទេស

និងការអប់រំនាពេលអនាគត។

(គោលការណ៍និងបទដ្ឋានឧស្សាហកម្មសម្រាប់បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា) សមត្ថភាពជំនាញភាសាអង់គ្លេស(ជា ELA គណិតវិទ្យា និង

វិទ្យាសាស្រ្ដ) ក៏ដូចជាគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ កា
 ររ�ៀនសូត្រមុនអាយុកំណត់ (ពីពេលក�ើត ដល់ថ្នាកទ
់ ី 3) ដែលបំពេញបន្ថែមការអប់រំ
ពេញលេញសម្រាប់សិស្សទាំងអស់។

ការអប់រព
ំ ិសេស៖ សិស្សដែលទទួលសេវាមានការស្នាក់នៅ ការកែសម្រួល និងការគាំទ្រដែលបានកំណត់នៅក្នុងគម្រោងអប់រផ្
ំ ទាល់ខ្លួនរបស់
ពួកគេ។

អ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេស៖ សិស្សដែលកំពុងរ�ៀននិយាយភាសាអង់គ្លេសមានបទដ្ឋានសមត្ថភាពភាសាដែលជួយគ្រូបង្រៀនក្នុងការធ្វើ
ផែនការណែនាំឆ្លងមុខវិជ្ជាដែលសមស្របទៅតាមកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកភាសារបស់សិស្សនីមួយៗ។

ការិយាល័យស្នងការសេចក្ដីណែនាំសាធារណ
(Office of Superintendent of Public
Instruction)
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ការធ្វើតេស្ដថ្នាក់រដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Washington
ច្បាប់សហព័ន្ធ តម្រូវឲ្យមានការធ្វើតេស្ដប្រចាំឆ្នាំល�ស
ើ ិស្សថ្នាក់ទី 3-8 និង
ធ្វើតេស្ដម្ដងទ�ៀតនៅមធ្យមសិក្សាល�ើសិល្បៈភាសាអង់គ្លេស (ELA) និង
គណិតវិទ្យា និងនៅថ្នាកទ
់ ី 5 និងទី 8 និងម្ដងទ�ៀតនៅមធ្យមសិក្សាខាង

វិទ្យាសាស្រ្ដ។ រដ្ឋ Washington ក៏តម្រូវឲ្យសិស្សប្រឡងជាប់តេស្ដជាក់លាក់
មួយចំនួន ដ�ើម្បឲ
ី ្យអាចបញ្ចបកា
់ រសិក្សាពម
ី ធ្យមសិក្សាបានផងដែរ។

រយៈពេលការធ្វើតេស្តរដ្ឋ
ការធ្វើតេស្តត្រូវបានគ្រោងនៅក្នុងរយៈពេល
ដែលបានរាយខាងក្រោម។ សូមទាក់ទង

សំណួរជាទូទៅស្ដីពីការធ្វើតេស្ដថ្នាក់រដ្ឋ

មណ្ឌលសាលារ�

ៀនក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដ�ើម្បី
ដឹងពីកាលបរិច្ឆេទណាខ្លះដែលកូនរបស់អ្នក នឹង

ហេតុអបា
្វី នជាកូនខ
 ត្
្ញុំ រូវធ្វើតេស្ដថ្នាក់រដ្ឋទា
 ំង
នេះ?

ត្រូវធ្វើតេស្ត។
រយៈពេលការធ្វើតេស្តរបស់រដ្ឋ

ការធ្វើតេស្ដថ្នាក់រដ្ឋត្
 រូវបានតម្រូវដោ
 យច្បាប់រដ្ឋនិង

សិស្សភាគច្រើននៅថ្នាក់ទី 3-8 នឹងធ្វើតេស្ត Smarter Balanced

(តុល្យភាពកាន់តែឈ្លាសវ័យ)ល�ើ ELA និងគណិតវិទ្យា និងការវាស់តម្លៃនៃ
ការរីកចម្រើនសិស្ស (MSP) ខាងវិទ្យាសាស្រ្ត។ តេស្តទាំងនេះអាចត្រូវបាន
ធ្វើឡ�ើងដោយមាន ឬគ្មាន សម្ភារៈ ការគាំទ្រ ឬការរ�ៀបចំ។

សហព័ន្ធ។ វាមិនមែនជាវិធតែ
ី មួយក
 ្នុងការស្វែងយល់ថាត�ើ

ថ្ងៃទី 17 ខែតុលា–

សិស្សម្នាក់កំពុងស
 ិក្សាយ៉ាងដ
 ូចម្ដេចនៅក្នុងសាលានោះ

ទេ 

ថ្ងៃទី 7 ខែមេសា៖

ប៉ុន្ដែវា
 អា
 ចជួយកំណត់ព
 ប
ី ញ្ហាស
 ិក្សាបន្ដិចម
 ្ដងៗ។

ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ –

សារនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំឯកជនរបស់ពួកគេ (IEP) ធ្វើការវាយតម្លៃដែលមាន
ជម្រើសនៅក្នុង ELA គណិតវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្តដែលបានគេហៅថារដ្ឋវ៉ា

ដែលបានអនុម័តបានបង្ហាញថាសិស្សមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹង

(បណ្តោះអាសន្ន)៖

មាំល�ជ
ើ ំនាញសិក្សា ដោយមិនគ
 ិតព
 សាលា
ី
ដែលពួកគេ

ថ្ងៃទី 6 ខែមីនា –

សិក្សាឬកន្លែងដែលពួកគេជ្រើសរ�ើសធ្វើក្រោយពេលបញ្ចប់

ថ្ងៃទី 17 ខែមេសា –

ត�ើខអា
្ញុំ ចម�ើលតេស្ដរបស់កូនខ
 បា
្ញុំ នទេ?

ការធ្វើតេស្ដថ្នាករ់ ដ្ឋមិនគួរជាការវិនិច័្ឆយតែមួយគត់ល�ជ
ើ ំនាញ ន
 ិង

OSPI ផ្តល់នូវរបាយការណ៍ពិន្ទុសម្រាប់ការធ្វើ

ពិភាក្សាអ
 ំពខ
ី ្លឹមសារនៃតេស្ដថ្នាក់រដ្ឋជា
 មួយគ្រួសារ និងម
 ិត្ដ

សិក្សារបស់កូនអ្នក សូមទំនាក់ទំនងសាលារ�ៀន ឬគ្រូរបស់កូនអ្នក។

តេស្តរាយខាងល�ើទាំងអស់។ សូមទាក់ទងម

ភ័ក្ដិរបស់ព
 ួកគេឡ�ើយ។ ទោះយ៉ាងណា ក្រុមគ្រួសារត្រូវបាន

កសាលាថ្នាក់តំបន់មូលដ្ឋានរបស់

ស្វាគមន៍ដ�ើម្បីពិនិត្យការធ្វើតេស្តរបស់កូនពួកគេបន្ទាប់ពីពួ

សិស្សដែលរ�ៀននិយាយភាសាអង់គ្លេសនៅថ្នាក់ទី K–12 នឹងត្រូវធ្វើការ

អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទ�ៀត។

កគេត្រូវបានដាក់ពិន្ទុ។

វាយតម្លៃសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សតវត្សរ៍ទី 21 (ELPA21) ។

ការវាយតម្លៃនេះវាស់ជំនាញភាសាអង់គ្លេស និងការលូតលាស់ប្រចាំឆ្នាំចំ

ត�ើពិនតេ
្ទុ ស្ដថ្នាក់រដ្ឋមា
 ន

ពោះការអាន ការសរសេរ ការស្ដាប់ និងការនិយាយជាភាសាអង់គ្លេស។ សិស្សដែលទទួលបានកម្រិតជំនាញនៃការលេចចេញ
ឬការរីកចម្រើនល�ើ ELPA21 ានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីទទួលបានសេវាគាំទ្រកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស។

ន័យដូចម្ដេច?

ការធ្វើតេស្តដោយកម្រិតថ្នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2016-17
មត្តេយ្យ

ទី 1

ទី 2

កម្រិតទី

ទី 3

ទី4

ទី 5

ទី 6

ទី 7

ទី 8

ELA













គណិតវិទ្យា













វិទ្យាសាស្ត្រ

វិទ្យាសាស្រ្ត MSP

ថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនា៖

សម្រាប់ម
 ូលហេតុស
 ុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើតេស្ដ សិស្សមិនអាច

ចំណេះដឹងសិក្សារបស់សិស្សឡ�ើយ។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានសំណួរអំពកា
ី រ

Smarter Balanced

ថ្ងៃទី 9 ខែមិថុនា៖

ការសិក្សាឡ�ើយ។

ស៊ីនតោន - មធ្យោបាយទៅកាន់សេចក្តីណែនាំ និងរង្វាស់ (WA-AIM)។

ELPA21

ថ្ងៃទី 14 ខែមីនា

នៅមធ្យមសិក្សាការប្រឡងជាប់តេ
 ស្ដថ្នាក់រដ្ឋឬជាជម្រើស

សិស្សដែលមានបញ្ហាប្រឈមការយល់ដឹងធ្ងន់ធ្ងរដែលបានចងក្រងជាឯក

WA-AIM



4

ល�ើសពីស្តង់ដាសមិទ្ធិផល៖ បង្ហា
ញឱ្យឃ�ើញពីការរីកចំរ�ើនកម្រិតខ្ព
ស់ឆ្ពោះទៅរកភាពពូកែនៃចំណេះដឹ
ងនិងជំនាញក្នុងមុខវិជ្ជាមួយ។

កម្រិតទី

3

បំពេញស្តង់ដារសមិទ្ធិផល៖ បង្ហាញ
ឱ្យឃ�ើញពីការរីកចម្រើនឆ្ពោះទៅរ
កភាពពូកែនៃចំណេះដឹង



និងជំនាញក្នុងមុខវិជ្ជាមួយ។

កំណត់ច
 ំណាំ៖

កម្រិតទី

•• ការការវាយតម្លៃជំនាញភាសាអង់គ្លេសគឺចាំបាច់សម្រាប់សិស្សក្នុងការរ�ៀននិយាយភាសាអង់គ្លេស។ សិស្សធ្វើតេស្តដ�ើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីទទួ

2

លការគាំទ្រ។ ពួកគេបន្ដធ្វើតេស្ដជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ រហូតទា
 ល់តែព
 ួកគេឈានដល់សមត្ថភាពជំនាញភាសាអង់គ្លេស។

និងជំនាញក្នុងមុខវិជ្ជាមួយ។

ពេលដែលសិស្សទទួលធ្វើតេស្ត។ ការធ្វើតេស្តនេះរួមបញ្ចូលទាំងការអានថ្នាក់ទីពីរនិងការធ្វើតេស្តដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងថ្នាក់រ�ៀន សិក្សាសង្គម សិល្បៈ
http://www.k12.wa.us/assessment/default.aspx។

អាចតម្រូវឱ្យមានការអភិវឌ្ឍបន្ថែម
ទ�ៀតដ�ើម្បីបង្ហាញពីចំណេះដឹង

•• ការធ្វើតេស្តផ្សេងទ�ៀតត្រូវបានទាមទារចាំបាច់ ប៉ុន្តែតាមតំបន់មានភាពបត់បែនក្នុងការជ្រើសរ�ើសការធ្វើតេស្តមួយចំនួននិងក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅ
ការអប់រំសុខភាពនិងរាងកាយនិងមុខវិជ្ជាផ្សេងទ�ៀត។ ព័ត៌មានបន្ថែមអាចត្រូវបានរកឃ�ើញនៅក្នុងតំបន់ប្រធានបទនៅតំណភ្ជាប់តាម

ជិតបំពេញតាមស្តង់ដាសមិទ្ធិផល៖

កម្រិតទី

1

មិនបានបំពេញតាមស្តង់ដារសមិទ្ធិ
ផល៖ ត្រូវការភាពប្រស�ើរឡ�ើងច្
រ�ើនដ�ើម្បីបង្ហាញពីចំណេះដឹង

•• សាលាតាមតំបន់ក៏អាចនឹងតម្រូវឱ្យធ្វើតេស្តបន្ថែមដែរ។ សូមពិនិត្យតាមតំបន់មូលដ្ឋានរបស់អ្នកសម្រាប់ភាពលម្អិតបន្ថែមទ�ៀត។

Office of Superintendent of Public Instruction
Old Capitol Building
P.O. Box 47200
Olympia, WA 98504-7200

និងជំនាញក្នុងមុខវិជ្ជាមួយ។
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