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
់ ី 9។
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គោលដៅសិក្សារបស់រដ្ឋ
Washington
អង្គនីតិបញ្ញតរ្ដិ បស់រដ្ឋ Washington បាន

បង្កើតគោលដៅសិក្សាបួន ដ�ើម្បផ
ី ្ដលម
់ ូលដ្ឋាន
គ្រឹះសម្រាប់ការបង្កើតបទដ្ឋានសិក្សាអប់រំ
ទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋ៖
1.

សម្រាប់ព័ត៌មានពេញលេញបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់៖

ផ្សេងៗនិងជាមួយអ្នកស្ដាបផ្ស
់ េងៗ
ទ�ៀត។
2.

សិល្បៈ។ កែលម្អជំនាញសម្ដែង សម្ដែង តែង និង

វ ិភាគតន្រ្ដី សរសេរនាដកថា ដែលមានការសម្ដែង

•

តែមួយ ក្លាយជាអ្នកគិត និងអ្នកបង្កើតដែលចេះ
•
•

សិល្បៈភាសាអង់គ្លេស (ELA)។ វ ិភាគតួអង្គ

ស្មុគស្មា ញ និងរប�ៀបនៃការបង្កើតគំនិតរបស់អ្នក
និពន្ធ ប្រើប្រាស់បច្ចេកវ ិទ្យាដ�ើម្បីបង្កើតគម្រោង
ក្នុងការសរសេរ។

•

•

ការអប់រ ំសុខភាពនិងរាងកាយ។ បង្កើត

គម្រោងអប់រស
ំ ុខភាព/រាងកាយផ្ទាល់ខ្លួន និង

ជំនាញអក្ខរកម្មសុខភាព ដែ
 លនឹងបន្ដរហូតដល់
ពេលពេញវ ័យ។

វ ិទ្យាសាស្រ្ដ។ វ ិភាគពីបញ្
ហា ជាសកលចំបងៗ និង

ផ្សេងៗ និងការចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល
តំណាង ភូមិវិទ្យា សិល្បៈ និងសុខភាព
និងភាពសមសួន។
3.

បទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងផ្សេងៗគ្នា
ដ�ើម្បប
ី ង្កើតការវិនិច័្ឆយដែលមាន

ហេតុផល និងដោះស្រាយបញ្ហានានា

សិក្សាសង្គម។ ស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍន៍ចំបងៗ

និង

ដែលបង្កើតបានជាពិភពលោកដ៏ទាន់សម័យ
និងវ ិទ្យាសាស្រ្ដសេដ្ឋកិច្ច។

វិចារណញ្ញាណ និងលក្ខណៈច្នៃប្រឌិត
ស្ទាតខា
់ ងបច្ចេកវិទ្យា ក៏ដូចជា

វ ិភាគទិន្នន័យ។

រួមមានសិទ្ធិមនុស្ស បដិវត្ដន៍ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

គិតដោយវិភាគ ប្រកបដោយ

និងដ�ើម្បរី ួមបញ្ចូលអក្ខរកម្ម និងភាពចេះ

ដំណោះស្រាយដែលអាចមាន បង្កើត និង

ប្រើប្រាស់គំរ;ូ ធ្វើផែនការ និងអនុវត្ដការសង្កេត
•

ស្នូលនៃគណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ដសង្គម

ពលរដ្ឋវិទ្យា និងប្រវត្វដិ ិទ្យា រួមទាំងវប្បធម៌

សិក្សាអំពីភាពត្រូវគ្នា ភាពស្រដ�ៀងគ្នា និងភាព
ស៊ីមេទ្រីគ្នាតាមរយៈបំលាស់ប្ដូរធរណីមាត្រ។

ដឹង និងអនុវត្ដទស្សនៈ និងគោលការណ៍
វិទ្យាសាស្រ្ដរូប និងវិទ្យាសាស្រ្ដជីវៈ

ពិជគណិត I ធរណីមាត្រ និងពិជគណិត II។ ពួកគេ
ប្រៀបធ�ៀបមុខងារធម្មតា និងសមុគស្មា
្
ញ រួច

ប
 ច្ចេកវ ិទ្យាក្នុងការអប់រ ំ។ កំណត់ និងវ ិភាគ
គេហទំព័រជាមួយនឹងទស្សនៈផទុយ
្ គ្នា។

គណិតវ ិទ្យា។ សិស្សមធ្យមសិក្សាជាធម្មតារ�ៀន
យកគំរតា
ូ មបាតុភូតជាក់ស្ង
ដែ ក្នុងពិភពលោក

អាន និងសរសេរច្បាស់លាស់។

ដោយប្រសិទ្ធិភាព និងទំនាក់ទំនងដោយ
ជោគជ័យ តាមរប�ៀប និងបរិបទ

www.YourChildsProgress.com
•

អានដោយការត្រិះរិះ សរសេរប្រកប

4.

យល់ពសា
ី រៈសំខាន់នៃការងារនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ និងពរ
ី ប�ៀបដែលការអនុវត្ដ
ការប្រឹងប្រែង និងការសម្រេចចិត្ដ ជះ

ឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ល�ឱ
ើ កាសការងារ

រដ្ឋ Washington ក៏មានបទដ្ឋានសិក្សាជានិរន្ដរភាពនិងបរិស្ថានរួមបញ្ចូលគ្នា ភាសាពិភពលោក ការអប់រកា
ំ រងារ និងបចេ្ចកទេស

និងការអប់រំនាពេលអនាគត។

(គោលការណ៍ និងបទដ្ឋានឧស្សាហកម្មសម្រាប់បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា)សមត្ថភាពជំនាញភាសាអង់គ្លេស(ជា ELA គណិ តវិទ្យា
និងវិទ្យាសាស្រ្ដ) ក៏ដូចជាគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សុខភាពផ្លូវភេទ និងមេរោគអេដស៍ និងការរ�ៀនសូត្រមុនអាយុកំណត់ (ពីពេល
ក�ើត ដល់ថ្នាកទ
់ ី 3) ដែលបំពេញបន្ថែមការអប់រពេ
ំ ញលេញសម្រាប់សិស្សទាំងអស់។

ការអប់រព
ំ ិសេស៖ សិស្សដែលទទួលសេវាមានការស្នាក់នៅ ការកែសម្រួល និងការគាំទ្រដែលបានកំណត់នៅក្នុងគម្រោងអប់រផ្
ំ ទាល់ខ្លួន
របស់ពួកគេ។

អ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេស៖ សិស្សដែលកំពុងរ�ៀននិយាយភាសាអង់គ្លេសមានបទដ្ឋានសមត្ថភាពភាសាដែលជួយគ្រូបង្រៀនក្នុងការ
ធ្វើផែនការណែនាំឆ្លងមុខវិជ្ជាសមស្របទៅតាមកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកភាសារបស់សិស្សម្នាក់ៗ។

ការិយាល័យស្នងការសេចក្ដីណែនាំសាធារណ
(Office of Superintendent of Public
Instruction)
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ការធ្វើតេស្ដថ្នាករ់ ដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Washington

រយៈពេលការធ្វើតេស្តរដ្ឋ
ការធ្វើតេស្តត្រូវបានគ្រោងនៅក្នុងរយៈពេល
ដែលបានរាយខាងក្រោម។ សូមទាក់ទង

ច្បាប់របស់សហព័ន្ធ តម្រូវឲ្យមានការធ្វើតេស្ដប្រចាំឆ្នាំល�ស
ើ ិស្សថ្នាក់ទី 3-8 និងធ្វើតេស្ដម្ដងទ�ៀតនៅមធ្យមសិក្សា

មណ្ឌលសាលារ�

ៀនក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដ�ើម្បី

ល�ើសិល្បៈភាសាអង់គ្លេស (ELA) និងគណិតវិទ្យា និងនៅថ្នាក់ទី 5 និងទី 8 និងម្ដងទ�ៀតនៅមធ្យមសិក្សាខាងវិទ្យាសាស្រ្ដ។
រដ្ឋ Washington ក៏តម្រូវឲ្យសិស្សប្រឡងជាប់តេស្ដជាក់លាក់មួយចំនួន ដ�ើម្បឲ
ី ្យ

អាចបញ្ចបកា
់ រសិក្សាពម
ី ធ្យមសិក្សាបានផងដែរ។ ប្រសិនប�ើសិស្សម្នាក់មិនបានបំ

ពេញតាមស្តង់ដារនៅល�ើតេស្តមួយឬច្រើនដែលបានទាមទារសម្រាប់ការបញ្ចប់ការ
សិក្សា គាត់/នាងអាចធ្វើតេស្តឡ�ើងវិញ ឬប្រើជម្រើសបានអនុម័តដោយរដ្ឋ។

ដឹងពីកាលបរិច្ឆេទណាខ្លះដែលកូនរបស់អ្នក នឹង
ត្រូវធ្វើតេស្ត។

ថ្នាក់សិក្សាឆ្នាំ 2020

រយៈពេលការធ្វើតេស្តរបស់រដ្ឋ

ការធ្វើតេស្តដែលត្រូវការសម្រា

ថ្ងៃទី 17 ខែតុលា–

ប់បញ្ចប់ការសិក្សា

ថ្ងៃទី 7 ខែមេសា៖

(ជ្រើសមួយក្នុងមុខវិជ្ជា)

សិស្សវិទ្យាល័យភាគច្រើននឹង Smarter Balanced (ធ្វើតេស្តតុល្យភាព

ឈ្លាសវ័យ) និងការប្រឡងវិទ្យាសាស្ដ្រដ�ើម្បីបំពេញតម្រូវការ។ តេស្តទាំងនេះអាចត្
រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយមាន ឬគ្មានសម្ភារៈ ការគាំទ្រ ឬការរ�ៀបចំ។

សិស្សដែលមានបញ្ហាប្រឈមការយល់ដឹងធ្ងន់ធ្ងរដែលបានចងក្រងជាឯកសារនៅ

ក្នុងកម្មវិធីអប់រំឯកជនរបស់ពួកគេ (IEP) ជ្រើសយកមធ្យោបាយទៅកាន់ការណែនាំ
និងរង្វាសរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន (WA-AIM) នៅក្នុង ELA គណិតវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្ត។

(បណ្តោះអាសន្ន)៖

WA-AIM

ថ្ងៃទី 6 ខែមីនា –

គណិតវិទ្យា

ថ្ងៃទី 8 ខែឧសភា

Balanced
WA-AIM

OSPI ផ្តល់នូវរបាយការណ៍ពិន្ទុសម្រាប់ការធ្វើ

ការប្រឡង EOC ជីវវិទ្យា
WA-AIM

•
•

សូមទំនាក់ទំនងសាលារ�ៀន ឬគ្រូរបស់កូនអ្នក។

EOC

– ថ្ងៃទី 9 ខែមិថុនា៖

មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ដ្រ

សិក្សារបស់សិស្សឡ�ើយ។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានសំណួរអំពកា
ី រសិក្សារបស់កូនអ្នក

Smarter Balanced

ថ្ងៃទី 9 ខែមិថុនា៖

ការធ្វើតេស្តគណិតវិទ្យា Smarter

•

ELPA21

ថ្ងៃទី 14 ខែមីនា

ការធ្វើតេស្ត Smarter Balanced ELA

•

ការធ្វើតេស្ដថ្នាករ់ ដ្ឋមិនគួរជាការវិនិច័្ឆយតែមួយគត់ល�ជ
ើ ំនាញ និងចំណេះដឹង

ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ –

មុខវិជ្ជាសិល្បៈភាសាអង់គ្លេស
•
•

WA-AIM

តេស្តរាយខាងល�ើទាំងអស់។ សូមទាក់ទងម
កសាលាថ្នាក់តំបន់មូលដ្ឋានរបស់

សិស្សដែលរ�ៀននិយាយភាសាអង់គ្លេសនៅថ្នាក់ទី K–12 នឹងត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃ

អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទ�ៀត។

សមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សតវត្សរ៍ទី 21 (ELPA21)។ ការវាយតម្លៃនេះ 

វាស់ជំនាញភាសាអង់គ្លេស និងការលូតលាស់ប្រចាំឆ្នាំចំពោះការអាន ការសរសេរ ការស្ដាប់ និងការនិយាយជាភាសាអង់គ្លេស។ សិ

ស្សដែលទទួលបានកម្រិតជំនាញនៃការលេចចេញ ឬការរីកចម្រើនល�ើ ELPA21មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីទទួលបានសេវាគាំទ្រក
ម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស។

ន័យដូចម្ដេច?

ការធ្វើតេស្តដោយកម្រិតថ្នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2016-17

កម្រិតទី

ទី 3

ទី4

ទី 5

ទី 6

ទី 7

ទី 8

ELA











គណិតវិទ្យា











វិទ្យាសាស្ត្រ



ត�ើពិនតេ
្ទុ ស្ដថ្នាក់រដ្ឋមា
 ន

ទី 9

ទី 10

ទី 11

ទី 12
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4

ញឱ្យឃ�ើញពីការរីកចំរ�ើនកម្រិតខ្ព
ស់ឆ្ពោះទៅរកភាពពូកែនៃចំណេះដឹ
ងនិងជំនាញក្នុងមុខវិជ្ជាមួយ។

កម្រិតទី

3

បំពេញស្តង់ដារសមិទ្ធិផល៖ បង្ហាញ
ឱ្យឃ�ើញពីការរីកចម្រើនឆ្ពោះទៅរ
កភាពពូកែនៃចំណេះដឹង
និងជំនាញក្នុងមុខវិជ្ជាមួយ។

កំណត់ចំណាំ៖
1. សិស្សអាច ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានទាមទារ ធ្វើតេស្ត ELA និង/ឬគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី 10។ សិស្សដែលទទួលយកការធ្វើតេស្តទាំងពីរនៅក្នុងថ្នាក់ទី 10 ហ�ើយដែល

កម្រិតទី

2

បានសម្រេចបាននូវកម្រិត 3 ឬ 4 មិនត្រូវបានទាមទារដ�ើម្បីធ្វើតេស្តនៅក្នុងថ្នាក់ទី 11 ទេ។

10 និងបានបំពេញតាមស្ដង់ដារមិនត្រូវការធ្វើវាឡ�ើងវិញនៅក្នុងថ្នាក់ទី 10 ទេ។ ការប្រលងជាប់ការប្រឡងជីវវិទ្យា EOC ត្រូវបានទាមទារសម្រាប់ថ្នាក់នៃឆ្នាំ 2017

កម្រិតទី

4. សិស្សដែលមានបញ្ហាប្រឈមការយល់ដឹងធ្ងន់ធ្ងរដែលបានចងក្រងជាឯកសារនៅក្នុងកម្មវិធី IEP របស់ពួកគេ ធ្វើការវាយតម្លៃវិទ្យាសាស្ត្រជាជម្រើសនៅក្នុងថ្នាក់

អាចតម្រូវឱ្យមានការអភិវឌ្ឍបន្ថែម
និងជំនាញក្នុងមុខវិជ្ជាមួយ។

និងក្រោយពីនេះ។

3. ចាំបាច់តែក្នុងករណីដែលសិស្សមិនបានបំពេញតាមល័ក្ខខ័ណវា
្ឌ យតម្លៃល�កា
ើ របញ្ចបកា
់ រសិក្សារបស់រដ្ឋប៉ុណ្ណោះ។

ជិតបំពេញតាមស្តង់ដាសមិទ្ធិផល៖
ទ�ៀតដ�ើម្បីបង្ហាញពីចំណេះដឹង

2. សិស្សថ្នាក់ទី 9 ធ្វើការប្រឡងជីវវិទ្យា EOC តែប៉ុណ្ណោះប្រសិនប�ើពួកគេកំពុងសិក្សាមុខវិជ្ជាជាក់លាក់នោះ។ សិស្សដែលធ្វើការប្រឡងជីវវិទ្យា EOC មុនពេលថ្នាក់ទី

•

ល�ើសពីស្តង់ដាសមិទ្ធិផល៖ បង្ហា

1

មិនបានបំពេញតាមស្តង់ដារសមិទ្ធិ
ផល៖ ត្រូវការភាពប្រស�ើរឡ�ើងច្

ទី 11 ជាជាងថ្នាក់ទី 10 នៅពេលដែលការប្រឡងជីវវិទ្យា EOC ត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាធម្មតា។

រ�ើនដ�ើម្បីបង្ហាញពីចំណេះដឹង

ការវាយតម្លៃជំនាញភាសាអង់គ្លេសគឺចាំបាច់សម្រាប់សិស្សក្នុងការរ�ៀននិយាយភាសាអង់គ្លេស។ សិស្សធ្វើតេស្តដ�ើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីទទួលការ

និងជំនាញក្នុងមុខវិជ្ជាមួយ។

 គាំទ្រ។ ពួកគេបន្ដធ្វើតេស្ដជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ រហូតទាល់តែពួកគេឈានដល់សមត្ថភាពជំនាញភាសាអង់គ្លេស។

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

www.YourChildsProgress.com
September 2016, Publication No. 16-0040

