
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េតើកម� វ �ធីពិនិត្យអក�រកម��អ� �? 
កម� វ �ធីពិនិត្យ�រសិក�គឺ�៖ 

• �រេធ� �េតស� ខ� ះេ្រ�ផ� �វ�រែដល្រត�វ�នផ�ល់ឱ្យសិស្ស�ងំអស់េដើម្ីបកំណត់�េតើ�រេធ� �េតស� បែន�ម្រត�វ�រែដរឬអត់ 
• មិនែមន��រ�យតៃម�ផ� �វ�រស្រ�ប់�រពិ�កសិក�េឡើយ 

 
 

េហតុអ� ��ន�កូនរបស់ខ� � ំកំពុង្រត�វ�នពិនិត្យ? 
• អន��គមន៍មុនេពល និងបែន�មក�� ំងេដើម្ីបេ�ះ្រ�យ�រពិ�ក�ន 

គឺ�មេធ��យល� បំផុតក� �ង�រប�� រ
ប�� មុនេពលពី�រែ្រប��ន់ែតធ�ន់ធ�រែថមេទៀត�មេពល។ 

• េ�យ�ន�រកំណត់អត�ស�� ណមុនេពល និងអន��គមន៍មនុេពល 
សិស្សែដល�ន�និភ័យស្រ�ប់�រពិ�ក�ន រមួ�ងំ�រលូត�ស់មិន្រប្រកតី 
�ចទទួលេ�គជ័យក� �ង��េរៀន និងប�� ប់�រសិក�រចួ�ល់ស្រ�ប់ម�វ �ទ�ល័យ �ជីព�រ�រ 
និងជីវ �តសុីវ �ល។ 

 
 

េតើនរ�នឹង្រគប់្រគង�រពិនិត្យេនះ? 
• សិស្សគួរែត្រត�វ�នពិនិត្យេ�យ្រគ�ៗេ��� ក់េរៀនរបស់ពួកេគ។ 

កុ�រខិតខំ្របឹងែ្របងេធ� ��ររបស់ពួកេគ េ�េពលពួកេគ�ន�ព្រសណុក្រស�ល 
និង�ន�រម�ណ៍�នសុវត� ិ�ព�មួយមនុស្សេពញវ �យែដលពួកេគ�� ល់ 

• ព័ត៌�នែដល្រគ�បេ្រង�នែស� ងយល់�មរយៈ�រពិនិត្យ នឹងជួយពួកេគេធ� �ែផន�រ�របេ្រង�ន 
និងកំណត់ពីេពលែដលត្រម�វឱ្យ�នជំនួយបែន�ម។ 

 
 

េតើជ�ំញអ� �ខ�ះគួរែត្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យ? 
 វ �កលទស្សន៍េមើលេ�ខុស�� ស្រ�ប់កុ�រ�� ក់ៗ និង្រគប់វ �យ និង�មដំ�ក់�ល��។ 
�គឺធម��ស្រ�ប់មនុស្សែដល�នវ �កលទស្សន៍ក� �ង�រតសូ៊�ន�ក្យែដល�នពីរ ឬេ្រចើនព�ង� ក៏ដូច�៖ 

• �រយល់ដឹងពីមូលសទ�៖ សមត��ពក� �ង�រ�� ប់ កំណត់អត�ស�� ណ លុប និងប� �រសំេលងៃន�ក្យនិ�យ 

• �រយល់ដឹងពីសទ� វ �ទ�៖ ចំេណះដឹងពីសំេលងសម� ី ដូច� ចុងចួន, ចួនអក្សរេដើមព�ង� 
(�ក្យែដល�ប់េផ�ើមេ�យសំេលងដូច�� ) ចំនួន�ក្យក� �ង្របេ�គ និងចំនួនព�ង�េ�ក� �ង�ក្យ។ 

• ចំេណះដឹងពីសំេលងអក្សរ៖ ចំេណះដឹងពីសំេលងែដលតំ�ងេ�យអក្សរក� �ងអក� រ្រកម។ 
េនះក៏រមួប�� �លបន្សៃំនអក្សរ��ែដលតំ�ងឱ្យសំេលងសម� ី។ 

• �រ�ក់េ�� ះស� �យ្របវត� ិរហ័ស (Rapid Automatized Naming, RAN)៖ 
សមត��ពក� �ង�រ�ក់េ�� ះ�៉ងរហ័សេលើ�តុែដល�� ប់�� ល់មួយេស៊រ �។ េនះរមួប�� �ល�ងំអក្សរ េលខ 
ពណ៌ និងវត� �ែដលរកេឃើញក� �ង�� ក់េរៀន។ 

 
 
 
 

យល់ដឹងពី�រពនិិត្យអក�រកម�៖ ឳពុក�� យ នងិ្រក �ម្រគ��រ 
េ�យ�ប់េផ�ើមក� �ង�� ំសិក� 2021-22, មណ� លសិក�ធិ�រនីមួយៗនឹងពិនិត្យសិស្សក� �ង�� ក់ K-2 
រកេមើល�ពេខ�យ�ង�រអភិវឌ្ឍជ�ំញអក�រកម�ែដល�ច�ក់ព័ន�នឹងវ �កលទស្សន៍។ 

https://www.understood.org/en/school-learning/evaluations/types-of-tests/rapid-automatized-naming-tests-what-you-need-to-know
https://www.understood.org/en/school-learning/evaluations/types-of-tests/rapid-automatized-naming-tests-what-you-need-to-know


េតើដំេណើរ�រៃន�រពិនិត្យ�នអ� �ខ�ះ? 
�ព�ៃដគូ្រគ��រ/��េរៀនគឺ�ំ�ច់ស្រ�ប់�ពេ�គជ័យរបស់សិស្ស។ 
ជំ�នដំបូងេ�េពលអ�ក�នក� ីកង�ល់អំពីវឌ្ឍន�ពកូនរបស់អ�កគឺ�រេធ� ��រ�ត់ជួបេដើម្ីបនិ�យេ��ន់
្រគ�បេ្រង�នេដើម្ីបពិ�ក��� ៖ 

• ��េរៀនគួរែតពិនិត្យ�រយល់ដឹងមូលសទ�របស់សិស្ស �រយល់ដឹងពីសទ� វ �ទ� 
និងចំេណះដឹងេលើសំេលងអក្សរ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក� �ងមួយ�� ំ 

o ��មេត�យ្យ៖ ែខមក� 
o �� ក់ទីមួយ និងទីពីរ៖ រដូវស� ឹកេឈើ្រជ �ះ 

• សិស្សែដលចុះេ�� ះចូលេរៀន�ក់ក�� ល�� ំ គួរែត្រត�វ�នពិនិត្យ�មួយមិត�ភក� ិរបស់ពួកេគ
�ម�លបរ �េច�ទពិនិត្យប�� ប់។ 

• ��េរៀនគួរែតពិនិត្យជំ�ញ�ក់េ�� ះស� �យ្របវត� ិរហ័សរបស់សិស្សេ���មេត�យ្យ និងេ��� ក់ទី 1។ 
• សិស្សែដលប�� ញពីមុខវ ��� េខ�យ�មកម� វ �ធីពិនិត្យដំបូង នឹងទទួល�ន�រេធ� �អន��គមន៍បែន�ម 

េហើយដំេណើរ�ររបស់ពួកេគនឹង្រត�វ្រត�តពិនិត្យ។ 
• ្រគ�បេ្រង�នែដល្រគប់្រគងកម� វ �ធីពិនិត្យ 

នឹង្រត�វ�នបណ� � ះប�� លឱ្យេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍ពិនិត្យេ�យេ�ង�ម
អនុ�សន៍របស់អ�កេ�ះពុម�ផ�យ។ 

• ្រក �ម្រគ��រនឹង្រត�វចូលរមួេធ� ��រសេ្រមចចិត� និងេធ� �បច� �ប្បន��ព�រអនុវត�របស់សិស្ស។ 
 
 

�រយល់ដឹងពីវ �កលទស្សន៍៖ 
• �ពខុស�� ែដលេធ� �ឱ្យ�នដំេណើរ�រសំេលងសម� ី�ន�ពពិ�ក 

�ពិេសសសមត��ពក� �ង�រ�� ប់ឮ ជំនួស និងប� �រសំេលងមួយៗក� �ង�ក្យ��។ 
• �នប�� ញលក�ណៈ�មរយៈប�� ្របឈមនឹង�រ�ន និង�រ្របកបអក្សរ 

�ពិេសស�នប�� �ក់ទងនឹងតួអក្សរនិងសេម�ង។ 
• ទំនង�បង�ឱ្យ�នប�� �រសិក� និង�រចង�ំ�ក្យសព�  �រយល់ដឹងពីអ� �ែដល�ន�ន 

�រគិតេលើ្រក�ស។ 
• មិន�ក់ព័ន�នឹងប�� ទូេ�េទ។ 
• មិនែមន�ប�� �រេមើល ឬែដលប�� លេ�យកង�ះ�រជំរុញទឹកចិត� ចំ�ប់�រម�ណ៍ 

ឬ�រប�� ញេ�នឹងអក្សរ��ស� សំបូរែបបេឡើយ។ 
 វ �េដអូ៖ អ� ��វ �កលទស្សន៍/ វ �កលទស្សន៍្រត�វ�នពន្យល់ (Dyslexia/Dyslexia Explained) េ�យ Margie Gillis �មួយ 
Understood.org។ 

ធន�ន�� 
• �រ ��ល័យ�យកៃន�រែណ�ំ��រណៈ (Office of Superintendent of Public Instruction, 

OSPI)  វ �កលទស្សន៍ ទំព័រ 
• �រ ��ល័យ�យកៃន�រែណ�ំ��រណៈ (Office of Superintendent of Public Instruction, 

OSPI) MTSS ទំព័រ 
• សំណួរ េ�ទសួរ �េរឿយៗ ឯក�រ 
• �រ ��ល័យ�យកៃន�រែណ�ំ��រណៈ (Office of Superintendent of Public Instruction, 

OSPI) ELA �រអនុវត� ល� បំផុត មឺនុយ  
• មជ្ឈមណ� ល�តិៃន�រេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងអក� រកម� (National Center of Improving Literacy, 

NCIL) ឈុតឧបករណ៍ 
• WA �� ៃន ស�គមន៍  វ �កលទស្សន៍ អន�រ�តិ (International Dyslexia Association) 

https://www.youtube.com/watch?v=kE3DqJP-nkI
https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/currently-meeting-workgroups/washington-state-dyslexia-advisory-council/about-dyslexia
https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/currently-meeting-workgroups/washington-state-dyslexia-advisory-council/about-dyslexia
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/multi-tiered-system-supports-mtss
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/multi-tiered-system-supports-mtss
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/ela/pubdocs/FAQ%20for%20Early%20Literacy%20Screening%20Vol.2.4.2020.pdf
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/learning-assistance-program-lap/menus-best-practices-strategies/english-language-arts-ela-menu-best-practices-strategies
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/learning-assistance-program-lap/menus-best-practices-strategies/english-language-arts-ela-menu-best-practices-strategies
https://improvingliteracy.org/kit/understanding-dyslexia
https://improvingliteracy.org/kit/understanding-dyslexia
https://www.wabida.org/
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