ថ្នាក់សិក្សាឆ្នាំ2016

បញ្ជីផ ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់បញ្ចប់ការសិក្សា

ឈ្មោះសិស្ស៖______________________________________________________________________________________________
បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់បញ្ចប់ការសិក្សា គឺសម្រាប់សិស្សកនុង
្ ថ្នាក់សិក្សាឆ្នាំ 2016 (សិស្សបានចូលរ�ៀនថ្នាក់ទី 9 ក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2012-13)។ ដ�ើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្រ

ឌីបលូម
្ ៉ា សិស្សត្រូវជាប់ការប្រឡងរបស់រដ្ឋ ក្នុងមុខវ ិជ្ជា ភាសាអង់គ្លេស និង គណិតវ ិទ្យា។ លក្ខខណ្ឌតម្រូវបន្ថែមត្រូវបានបរ ិយាយដូចខាងក្រោម។ ផ្នែក "ក្រេឌីតថ្នាក់វ ិទ្យាល័យ" អាស្រ័យល�ើ
លក្ខខណ្ឌតម្រូវតាមមូលដ្ឋាន។

សិស្សដែលមិនបានបំពេញតាមសង
្ត ់ដារល�ើរង្វាយតម្លៃធម្មតារបស់រដ្ឋ ដែលតម្រូវឲ្យសម្រាប់បញ្ចប់ការសិក្សា អាចប្រើប្រាស់ជម្រើសនានាដែលរដ្ឋបានអនុម័ត ដែលអាចរកឃ�ើញ
នៅទំព័រទី 2 នៃឯកសារនេះ អាស្រ័យល�ើភាពមានសិទធិទ
្ ទួលបាន។
ប្រសិនប�ើសិស្សទទួលសេវាការអប់រព
ំ ិសេស ក្រុមការងារកម្មវ ិធីអប់រល
ំ ក្ខណៈបុគ្គល (IEP, IndividualizedEducation) របស់គេ ណែនាំអំពីការសម្រេចអំពីថា ត�ើ រង្វាយតម្លៃរបស់រដ្ឋ ឬ
ជម្រើសណាខ្លះ សមស្របដ�ើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌតម្រូវរង្វាយតម្លៃសម្រាប់បញ្ចប់ការសិក្សា (សូមម�ើលត្រង់ "ការអប់រព
ំ ិសេស និង ការធ្វើតេស្តរបស់រដ្ឋ" តាមគេហទំព័រ

www.k12.wa.us/Resources)។
សិស្សដែលផ្ទេរ ទៅសាលារដ្ឋរបស់រដ្ឋ Washington អាចបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត នៅរដ្ឋផ្សេងទ�ៀត ឬអាចដាក់ពាក្យសុំយកជម្រើសការធ្វើតេស្ត
វាយតម្លៃបញ្ចប់ការសិក្សាផ្សេងទ�ៀត ដោយមិនចាំបាច់ព្យាយាមចូលរួមធ្វើតេស្តថ្នាក់រដ្ឋល�ើកទីមួយឡ�ើយ។
សូមជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់កនុងសាលារបស់
្
អ្នក សម្រាប់ព៌ត័មានបន្ថែម។

ក្រេឌីតថ្
 នា ក់វ ិទ្យាល័យ៖

ការប្រឡងរបស់រ ដ្ឋ៖

សូមម�ើល ក្រមរដ្ឋបាលរដ្ឋ Washington (WAC)180-51-067សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត

សូមម�ើលទំព័រទី 2 សម្រាប់ពត៌មានលម្អិត

ភាសាអង់គ្លេស

តម្រូវឲ្យមាន_____ បានទទួល _____

មុខវ ិជ្ជា ភាសាអង់គ្លេស 	

q   បានជាប់

គណិតវ ិទ្យា 	

តម្រូវឲ្យមាន_____ បានទទួល _____

គណិតវ ិទ្យា

q   បានជាប់

វ ិទ្យាសាស្ត្រ 	

តម្រូវឲ្យមាន_____ បានទទួល _____

សិក្សាសង្គម 	

តម្រូវឲ្យមាន_____ បានទទួល _____

សិល្បៈ	

តម្រូវឲ្យមាន_____ បានទទួល _____

សុខភាព និង ភាពមាំទាំ

តម្រូវឲ្យមាន_____ បានទទួល _____

ភាសា

តម្រូវឲ្យមាន_____ បានទទួល _____

ការអប់រដំ �ើម្បីអាជីពកា
 រងារ

តម្រូវឲ្យមាន_____ បានទទួល _____

មុខវ ិជ្ជា ជាជម្រើស

តម្រូវឲ្យមាន_____ បានទទួល _____

វ ិទ្យាល័យ និង គម្រោងទៅអនាគត៖

ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង ដ
 �ើម្បីជួយសិស្សឲ្យគិតជា
 ប្រ
 ចាំអំពីអនាគតរបស់ពួកគេ 
ហ�ើយជ្រ
 ើសរ� ើសយកវគ្គសិក្សា ដែលនឹងជ
 ួយពួកគេត្រៀមខលួន
្ លប
្អ ំផុត ស
 ម្រាប់

គោលដៅនានាក្រោ

យថ្នាក់វ ិទ្យាល័យ ដែលបង្កើតឡ�ើងដោ
 យមានកិចស
្ច ហការជាមួយ
មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល និងបុគ្គលិកសាលានានា។


បញ្ចប់

ផ្សេងៗ៖ ________________________________________________________
________________________________ តម្រូវឲ្យមាន _____ បានទទួល _____

ខែសីហា ឆ្នាំ 2015 ការបោះពុម្ពផ្សាយលេខ 15-0049

ទំព័រទី 1

លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការធ្វើតេស្ដរបស់រដ្ឋនៃថ្នាក់សិក្សាឆ្នាំ 2016
មុខវ ិជ្ជា ភាសាអង់គ្លេស

គណិតវ ិទ្យា

លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃមុខវ ិជ្ជា ភាសាអង់គ្លេស (ELA) ត្រូវបានបំពេញដោយ

លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃមុខវ ិជ្ជា គណិតវ ិទ្យា ត្រូវបានបំពេញដោយ (ជ្រើសរ� ើស

(ជ្រើសរ� ើសយកមួយ)៖

យកមួយ)៖

ប្រឡងជាប់ការប្រឡងភាពស្ទា ត់ជំនាញថ្នាក់វ ិទ្យាល័យកនុង
្ ការអាន និង ការសរសេរ

ប្រឡងជាប់ការប្រឡងបញ្ចប់វគ្គសិក្សា (EOC) គណិតវ ិទ្យាចំនួនមួយ ឬ ការប្រឡងចេញ

(HSPEs)។*

EOC។**

មានពិន្ទុយ៉ាងហោច 2548 នៅកនុងការ
្
ធ្វើតេស្ត Smarter Balanced ELA។

មានពិន្ទុយ៉ា ងហោច 2595 នៅក្នុងការធ្វើតេស្ត Smarter Balanced គណិតវ ិទ្យា។

ពិន្ទុកម្រិត 2 (មូលដ្ឋាន) ល�ើ HSPEs កនុង
្ ការអាន និង សរសេរ ឬ ពិន្ទុកម្រិត CIAនៅ

ពិន្ទុកម្រិត 2 (មូលដ្ឋាន) ល�ើ EOC គណិតវ ិទ្យាចំនួនមួយឬការប្រឡងចេញ EOC ឬ ពិន្ទុ

ពិសេស ក្នុងក្រុមការងារ IEP មួយ)។

នៅក្នុងការអប់រព
ំ ិសេស ក្នុងក្រុមការងារ IEP មួយ)។+

ប្រឡងជាប់ ELA ពីសំណំុ ប្រព័នរ្ធ ង្វាយតម្លៃជាជម្រើស របស់រដ្ឋ Washington (WAAS)

ប្រឡងជាប់គណិតវ ិទ្យាពីសំណំុ ប្រព័នរ្ធ ង្វាយតម្លៃជាជម្រើសរបស់រដ្ឋ Washington

ឬប្រព័នផ
្ធ ្ដល់លទ្ធភាពចូលទៅកាន់សេចក្ដីណែនាំនិងការវាស់វែងរបស់រដ្ឋ Washington

(WAAS) ឬប្រព័នផ
្ធ ្ដល់លទ្ធភាពចូលទៅកាន់សេចក្ដីណែនាំនិង ការវាស់វែងរបស់រដ្ឋ

(WA-AIM) (កំណត់ចំពោះសិស្សដែលមានបញ្ហាផ្នែកបញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុងក្រុមការងារ IEP

Washington (WA-AIM) (កំណត់ចំពោះសិស្សដែលមាន បញ្ហាផ្នែកបញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុង

ល�ើការធ្វើតេស្ត Smarter Balanced ELA*** (កំណត់ចំពោះសិស្សនៅក្នុងការអប់រ ំ
+

កម្រិត CIAនៅល�ើការធ្វើតេស្ត Smarter Balanced ELA*** (កំណត់ចំពោះសិស្ស

មួយ)។+

ក្រុមការងារ IEP មួយ)។+

ប្រើជម្រើសប្រៀបធ�ៀបពិន្ទុ។++

ប្រើជម្រើសប្រៀបធ�ៀបពិន្ទុ។++

កម្រិតពិន្ទុ 3 ឬខ្ពស់ជាងនេះល�ើការប្រឡង AP ណាមួយ ឬពិន្ទុ 4

កម្រិតពិន្ទុ 3 ឬខ្ពស់ជាងនេះល�ើការប្រឡង AP ណាមួយ ឬពិន្ទុ 4

ឬខ្ពស់ជាងនេះល�ើការប្រឡង IB ណាមួយដែលបានអនុម័តសម្រាប់ ELA។++

ឬខ្ពស់ជាងនេះល�ើការប្រឡង IB ណាមួយដែលបានអនុម័តសម្រាប់គណិតវ ិទ្យា។++

ទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់ល�ើ SAT ឬ ACT សម្រាប់ការអាន ឬ SAT ឬ ACT Plus

ទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់ល�ើ SAT ឬ ACT។++

ប្រឡងជាប់ល�ើបណ្ដុំសមិទ្ធផលការសិក្សា (COE) ផ្នែកELA។++

ប្រឡងជាប់ល�ើបណ្ដុំសមិទ្ធផលការសិក្សា (COE) ផ្នែកគណិតវ ិទ្យា។++

ប្រឡងជាប់រង្វាយតម្លៃទាបជាងកម្រិតថ្នាក់ ផ្នែក ELA (កំហិតចំពោះសិស្សថ្នាក់ទី 11 និង

ជោគជ័យល�ើការវាយតម្លៃកម្រិតថ្នាក់ទាប ផ្នែកគណិតវ ិទ្យា (កំហិតចំពោះសិស្សថ្នាក់ទី 11

12 ដែលទទួលការអប់រព
ំ ិសេស ក្នុងក្រុមការងារ IEP មួយ)។

និង 12 ដែលទទួលការអប់រព
ំ ិសេស ក្នុងក្រុមការងារ IEP មួយ)។+

Writing សម្រាប់ការសរសេរ។++

+

ប្រឡងជាប់រង្វាយតម្លៃដែលកំណត់កនុងតំ
្
បន់

(LDA) ផ្នែក ELA (កំហិតចំពោះសិស្សថ្នាក់ទី

12 ដែលទទួលការអប់រព
ំ ិសេស ក្នុងក្រុមការងារ IEP មួយ)។+

ប្រឡងជាប់រង្វាយតម្លៃដែលកំណត់កនុងតំ
្
បន់

(LDA) ផ្នែកគណិតវ ិទ្យា (កំហិតចំពោះសិស្សថ្នាក់ទី 12 ដែលទទួលការអប់រព
ំ ិសេស)៖+

សម្រាប់សិស្សដែលបន្តការសិក្សាយកសញ្ញាបត្រឌីបលូម
្ ៉ា  ដោយមិនបានជោគជ័យល�ើ 

សម្រាប់សិស្សដែលបន្តការសិក្សាយកសញ្ញាបត្រឌីបលូម
្ ៉ា  ដោយមិនបានជោគជ័យល�ើ 

(ជ្រើសរ� ើសមួយ)៖

(ជ្រើសរ� ើសយកមួយ)៖

ប្រឡងជាប់តេស្ត ELA ឬការអានថ្នាក់វ ិទ្យាល័យដែលអនុម័តដោយ OSPI នៅកនុង
្ រដ្ឋ

ប្រឡងជាប់តេស្តគណិតវ ិទ្យាថ្នាក់វ ិទ្យាល័យដែលអនុម័តដោយ OSPI នៅកនុង
្ រដ្ឋ

ផ្សេងមួយទ�ៀត។#

ផ្សេងមួយទ�ៀត។#

តវ៉ា ចំពោះលក្ខខណ្ឌតម្រូវរង្វាយតម្លៃ ELA ទៅកាន់រដ្ឋដោយសារតែកាលៈទេសៈពិសេស។##

តវ៉ា ចំពោះលក្ខខណ្ឌតម្រូវរង្វាយតម្លៃគណិតវ ិទ្យា ទៅកាន់រដ្ឋ ដោយសារតែកាលៈទេសៈ

តេស្ដ ELA របស់រដ្ឋ Washington នោះ លក្ខខណ្ឌតម្រូវត្រូវបានល�ើកលែងដោយ

តេស្ដគណិតវ ិទ្យារបស់រដ្ឋ Washington លក្ខខណ្ឌតម្រូវត្រូវបានល�ើកលែងដោយ

ពិសេស។##

*

HSPEs ផ្នែកការអាននិងការសរសេរ នឹងមានផ្ដល់ជូនចំពោះសិស្សថ្នាក់ទី 12 ក្នុងរដូវសលឹក
្ ឈ�ើ ជ្រុះ ឆ្នាំ 2015 និងរដូវផ្ការ ីក ឆ្នាំ 2016។

**

ការប្រឡង EOC ផ្អែកល�ើបទដ្ឋានសិក្សារបស់រដ្ឋ Washington ពីមុនៗល�ើគណិតវ ិទ្យា។ ការប្រឡងចេញ EOC ផ្អែកល�ើបទដ្ឋានសិក្សារបស់រដ្ឋ Washington
ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បទដ្ឋានសិក្សា (បទដ្ឋានស្នូលទូទៅ) ចាប់ផ្ដើមនៅកនុង
្ ឆ្នាំសិក្សា 2014–15។

***

ពិន្ទុតម្រូវសម្រាប់សិស្សដ�ើម្បីទទួលបានវ ិញ្ញាបនបត្រសមិទ្ធផលបុគ្គល (CIA) មិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡ�ើយ គិតត្រឹមខែសីហា ឆ្នាំ 2015 នេះ។ ពិន្ទុនឹងត្រូវ
បានប្រកាសនៅខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2015។

+

ការសម្រេចថាត�ើសិស្សមានសិទធិច
្ ូលរួមនៅក្នុងការវាយតម្លៃទូទាំងរដ្ឋ គឺជា ការសម្រេចរបស់ក្រុមការងារកម្មវ ិធីអប់រល
ំ ក្ខណៈបុគ្គល (IEP)
មិនមែនជាការសម្រេចរដ្ឋបាលឡ�ើយ។

++

លុះត្រាតែសិស្សម្នាក់ត្រូវបានផ្ទេរទៅសាលារដ្ឋនៃរដ្ឋ Washington នៅថ្នាក់ទី 11 ឬ 12 សិស្សិនោះត្រូវប្រឡងការវាយតម្លៃរបស់រដ្ឋឲ្យបានម្ដង មុននឹង
មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រង់សម្រាប់ជម្រើសនានាកនុងផ្នែ
្
កនីមួយៗ (www.k12.wa.us/assessment/GraduationAlternatives)។

#

##

ត្រូវតែបានផ្ទេរទៅកាន់សាលារដ្ឋនៃរដ្ឋ Washington ពីរដ្ឋ ឬ សាលាឯកជនមួយផ្សេងទ�ៀត។
ត្រូវតែជាសិស្សថ្នាក់ទី 12 និងបំពេញតាមលក្ខណៈវ ិនិចឆ័្យរ ិតត្បិត បំផុត ដែលបានចែងនៅកនុង
្ ក្រមរដ្ឋបាលរដ្ឋ Washington (WAC) 392-501-601 ដ�ើម្បីដាក់ពាក្យសុំ។

ខែសីហា ឆ្នាំ 2015 ការបោះពុម្ពផ្សាយលេខ 15-0049

ទំព័រទី 2

លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការធ្វើតេស្ដរបស់រដ្ឋនៃថ្នាក់សិក្សាឆ្នាំ 2016
សំណួរជាទូទៅ

សិស្សត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌតម្រូវបញ្ចប់ការសិក្សានៅកនុង
្ តំបន់និងរដ្ឋ ដ�ើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្រឌីបលូម
្ ៉ា ថ្នាក់វ ិទ្យាល័យ។ ទំព័រទី 1 នៃឯកសារនេះ មានបញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌតម្រូវការធ្វើ
តេស្ត។ ទំព័រទី 2 កំណត់ពីជម្រើសនានានៃការធ្វើតេស្តដែលមានផ្ដល់ជូន ដ�ើម្បីបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងនោះ។

ខាងក្រោមនេះជាចម្លើយចំពោះសំណួរជាទូទៅមួយចំនួនអំពីការប្រឡងរបស់រដ្ឋ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងអ្នកប្រឹក្សានៅសាលារបស់អ្នក ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ

www.k12.wa.us/GraduationRequirements។
ត�ើអ្វីជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវបញ្ចប់ការសិក្សាដោយការធ្វើតេស្តថ្នាក់វ ិទ្យាល័យរបស់រដ្ឋ សម្រាប់
ឆ្នាំសិក្សា 2016?

ទេនោះ ត�ើខញុំន
្ ឹងនៅតែអាចដ�ើរជាមួយមិតរ្ត ម
ួ ថ្
 នា ក់នៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សាឬទេ?

សិស្សត្រូវបំពេញតាមសង
្ដ ់ដារផ្នែកមុខវ ិជ្ជា ភាសាអង់គ្លេស (ELA) និងគណិតវ ិទ្យា ដ�ើម្បី
មានសិទធិ្បញ្ចប់ការសិក្សា។ សូមម�ើលទំព័រទី 2 នៃឯកសារនេះសម្រាប់តេស្ត និងជម្រើស
នានា។
ត�ើមានជម្រើសអ្វីខ្លះឬ
 ទេ សម្រាប់ស
 ិស្សដែលមានសិទធិទ
្ ទួលសេវាការអប់រព
ំ ិសេស
ប្រសិនប�ើការធ្វើតេស្តរបស់រដ្ឋ មិនមានលក្ខណៈសមស្របនោះ?
ក្រុមការងារផែនការអប់រល
ំ ក្ខណៈបុគ្គល (IEP) កំណត់ថាត�ើជម្រើសដែលត្រូវបានអនុម័ត
ណាខ្លះ ដែលសិស្សទទួលសេវាការអប់រ ំពិសេស អាចនឹងប្រើដ�ើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌ
បញ្ចប់ការសិក្សាដោយការវាយតម្លៃ។

អប់រ ំពិសេស ល�ើកលែងលក្ខខណ្ឌតម្រូវល�ើមុខវ ិជ្ជា ឬក្រេឌីត នៅពេលមានទំនាក់ទំនង
ដោយផ្ទាល់រវាងការមិនអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌតម្រូវល�ើមុខវ ិជ្ជា ឬក្រេឌីតបាន និងពិការ
ភាពរបស់សិស្សនោះ (សូមម�ើល WAC 180-51-115)។
ត�ើពេ
 លណាដែលលទ្ធផលនៃតេ
 ស្តថ្នាក់វ ិទ្យាល័យនារដូវផ្ការ ីក ត្រូវបានប្រគល់ម
 កវ ិញ?

Smarter Balanced៖ ក្នុងរយៈពេលពីរឬបីសប្តា ហ៍ បន្ទា ប់ពីសិស្សបញ្ចប់ការធ្វើ
តេស្ត

•

HSPE៖ ខែមិថុនា

•

EOC៖ ខែកញ្ញា

•

WA-AIM៖ ខែមិថុនា

មណ្ឌលសាលាកនុង
្ ស្រុក មានគោលការណ៍នានា ដែលល�ើកឡ�ើងថាត�ើនរណាចូលរួម
ក្នុងពិធីបញ្ចប់ការសិក្សា។

ត�ើខញុំអា
្ ចប្រឡងជម្រើសវាយតម្លៃណាមួយ ដូចជា
 បណ្ដុំសមិទ្ធផលសិក្សា ឬ SAT ជំនួស
ឲ្យការប្រឡងរបស់រដ្ឋបានឬទេ?

មិន ជំនួសឲ្យ ការប្រឡងរបស់រដ្ឋបានទេ ប៉ុន្តែជាឱកាសបន្ថែម ប្រសិនប�ើអ្នក មិន

ជោគជ័យ កនុង
្ ការប្រឡងនានារបស់រដ្ឋ។ សិស្សត្រូវព្យាយាមប្រឡងរាល់ការប្រឡង

នីមួយៗរបស់រដ្ឋ យ៉ា ងហោចណាស់ម្ដង មុនប្រើប្រាស់ជម្រើសផ្សេងៗទ�ៀតដែលរដ្ឋ
អនុម័ត។

មណ្ឌលទាំងឡាយ មាននីតិវ ិធីដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្ស ដែលមានសិទធិទ
្ ទួលបានការ

•

ប្រសិនប�
 ើខញុំម
្ ិនបា
 នប្រឡងជាប់គ្រ
 ប់ការប្រឡងរបស់រ ដ្ឋ ឬគ្រប់មុខវ ិជ្ជា ដែលតម្រូវឲ្យ

ទោះយ៉ា ងណាក្ដី ប្រសិនប�ើសិស្សផ្ទេរទៅសាលារដ្ឋនៃរដ្ឋ Washingtonនៅថ្នាក់ទី 11 ឬ 12
លក្ខខណ្ឌវ ិនិចឆ័្យផ្សេងទ�ៀត អាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សនោះ ប្រើប្រាស់ជម្រើសបញ្ចប់
ការសិក្សាផ្សេងៗទ�ៀត ដោយមិនប្រឡងរង្វាយតម្លៃរបស់រដ្ឋជាមុនឡ�ើយ។
ត�ើក្រេឌីតច
 ំនួនប
 ៉ុន្មា នដែលខញុំត្
្ រូវការដ�ើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សា?
រដ្ឋតម្រូវយ៉ាងហោច 20 ក្រេឌីត (ក្រមរដ្ឋបាល Washington (WAC) 180-51-067);
មណ្ឌលសាលាភាគច្រើន តម្រូវច្រើនជាងនេះ។ អ្នកត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់

មណ្ឌលកនុងតំ
្ បន់របស់អ្នក ដ�ើម្បីបញ្ច ប់ការសិក្សា។ សូមពិភាក្សាជាមួយសាលារបស់
អ្នក ដ�ើម្បីដឹងពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវបញ្ចប់ការសិក្សា។

ប្រសិនប�
 ើខញុំប្រ
្ ឡងជាប់គ្រ
 ប់ក្រេ
 ឌីតដែ
 លរដ្ឋតម្រូវ ត�ើខញុំអា
្ ចទទួលបាន

ត�ើពេ
 លណាខញុំអា
្ ចប្រឡងឡ�ើងវ ិញនូវតេស្តរបស់រដ្ឋ ដែលខញុំប្រ
្ ឡងមិនជាប់នោះ?

•

Smarter Balanced៖ ខែវ ិច្ឆិកា និង ខែមីនា-មិថុនា

•

HSPE៖ ខែវ ិច្ឆិកា និង ខែមីនា

•

EOC៖ ខែមករា-កុម្ភៈ និង ឧសភា-មិថុនា

•

WA-AIMM៖ ខែកញ្ញា-វ ិច្ឆិកា និង ខែតុលា-មេសា

សញ្ញាបត្រឌីបលូម
្ ៉ា របស់រដ្ឋឬទេ?



មិនមានសញ្ញាបត្រឌីបលូម
្ ៉ា របស់រដ្ឋនោះទេ។ មណ្ឌលសាលាកនុងតំ
្
បន់ ជាអ្នកចេញ
សញ្ញាបត្រឌីបលូម
្ ៉ា ។

ត�ើខញុំមា
្ នជម្រើសអ្វីខ្លះ ប្រសិនប�ើខញុំម
្ ិនប
 ញ្ចប់ការសិក្សាទាន់ពេល?
•

ឬរហូតដល់អាយុ 21 ឆ្នាំ។

តេស្តផ្សេងៗទ�ៀត ដែលអាចត្រូវបានប្រើជាជម្រើសនៃការបញ្ចប់ការសិក្សាដោយការវាយ
តម្លៃ ដូចជា SAT, ACT, AP និង IB មានតារាងពេលវេលា ដែលកំណត់ដោយបណ្ដា អង្គភាព

•

16 និង 18 ឆ្នាំ។ ប្រសិនប�ើអ្នកអាយុ 19 ឆ្នាំ ឬល�ើនេះ មហាវ ិទ្យាល័យនានា មាន
ជម្រើសល�ើកលែងថ្លៃសិក្សា។ សូមរកម�ើលថា ត�ើមហាវ ិទ្យាល័យ ដែលអ្នកចង់

ត�ើមានអ្វីក�ើតឡ�ើង ប�ើខញុំម
្ ិនបា
 នបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវរង្វាយតម្លៃសម្រាប់បញ្ចប់ការ

ចូលរ�ៀន មានផ្ដល់កម្មវ ិធីបញ្ចប់ថ្នាក់វ ិទ្យាល័យដែរឬទេ។

សិក្សារបស់ខញុំ្ ប៉ុន្តែបានប្រឡងជាប់គ្រ
 ប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងៗទ�ៀតរបស់ខញុំនោះ
្
?

•

ចាប់ផ្ដើមមុខវ ិជ្ជា នៅមហាវ ិទ្យាល័យសហគមន៍ ឬមហាវ ិទ្យាល័យបច្ចេកទេស
ដោយមិនមានសញ្ញាបត្រឌីបលូម
្ ៉ា ថ្នាក់វ ិទ្យាល័យ។

នានា គឺជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវបញ្ចប់ការសិក្សា លុះត្រាត្រូវបានល�ើកលែង ក្រោមលក្ខខណ្ឌ
រ ិតត្បិត បំផុត (សូមជួបអ្នកប្រឹក្សានៅសាលារបស់អ្នក សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម)។

ចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវ ិធីបញ្ចប់ថ្នាក់វ ិទ្យាល័យនៅមហាវ ិទ្យាល័យបច្ចេកទេស និង

សហគមន៍៖ កម្មវ ិធីទាំងនេះជាទូទៅ ត្រូវបង់ប្រាក់ ប្រសិនប�ើអ្នកមានអាយុរវាង

ដែលផ្ដល់តេស្តទាំងនោះ។ រដ្ឋមិនមានចំណែកកនុង
្ តារាងពេលវេលាធ្វើតេស្តទាំងនេះទេ។

អ្នកនឹងមិនទទួលបានសញ្ញាបត្រឌីបលូម
្ ៉ា ឡ�ើយ។ ប្រឡងជាប់តេស្ដរបស់រដ្ឋ ឬជម្រើស

បន្តរ�ៀននៅវ ិទ្យាល័យរបស់អ្នក។ ការអប់រ ំចំណេះទូទៅកម្រិត K–12 គឺឥតគិតកម្រៃ

•

បន្តសិក្សាយកវ ិញ្ញាបនបត្រសមមូលនឹងថ្
 នា ក់វ ិទ្យាល័យ។ វ ិញ្ញាបនបត្រ គឺទទួល
បាន បន្ទា ប់ពីប្រឡងជាប់សេរនៃ
ី តេស្ត។ សិស្សអាយុក្រោម 19 ឆ្នាំ ត្រូវមានលិខិត
ឲ្យចាកចេញពីសាលារបស់ពួកគេ ដ�ើម្បីចូលរួមកម្មវ ិធីសមមូលថ្នាក់វ ិទ្យាល័យ។
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