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Glenna Gallo, M.S., M.B.A. 
ជំនួយ�រ�យកែផ�ក�រអប់រ�ពេិសស  
 
Kathe Taylor, Ph.D. 
ជំនួយ�រ�យកែផ�កសកិ�នងិបេ្រង�ន  
 
 
 
េរៀបចេំ�យ៖ 

• Aira Jackson, �យកអក្សរ��ស� អង់េគ�សនិងអក� រកម�  
aira.jackson@k12.wa.us | 360-725-6228 

• Benjamin Everett, ជំនួយ�ររដ��លែផ�កអក្សរ��ស� អង់េគ�ស 
ben.everett@k12.wa.us | 360-725-6064  

• Dr. Alicia Roberts Frank, 
អ�ក្រគប់្រគងរដ��ល្រប�ំតំបន់ស្រ�ប់កម� វ �ធីពិេសស/អ�កឯកេទសវ �កលទស្សន៍ 
េស�កម�អប់រ�្រប�ំតំបន់ៃន�ជ�នី មណ� ល 113 
arobertsfrank@esd113.org | 360-464-6843  
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សរេសរេ�យ្រក �ម្របឹក�ពេិ្រ�ះេ�បល់វ �កលទស្សន ៍
 
Dr. Alicia Roberts Frank 
Capital Region ESD 113  
អ�កតំ�ងៃនអ�កឯកេទសវ �កលទស្សន៍ 
 
Andrea Archer 
ស�គមវ �កលទស្សន៍អន� រ�តិ  
អ�កតំ�ងមិនរក្រ�ក់ចំេណញ 
 
Angie Withers  
មណ� លសិក�ធិ�រ Richland 
អ�កតំ�ងៃនអ�កចិត���ស� េ��� 
 
Annie Pennell 
�រ ��ល័យ�យកអប់រ���រដ� 
(Office of Superintendent of Public 
Instruction (OSPI)) 
អ�កតំ�ងកម� វ �ធីជំនួយែផ�កសិក� 
 
Barb Casey 
ចំណុចទស្សនៈវ �ស័យបឋម 
អ�កតំ�ងែផ�កអប់រ�ពិេសស 
 
Effie Triol 
ESD 112  
អ�កតំ�ងៃនអ�កស្រមបស្រម�លែផ�ក
�រ�ននិង�រសរេសរ 
 
Elizabeth Sorby 
�រអនុវត��លក�ណៈឯកជន 
អ�កតំ�ងៃនអ�កចិត���ស� េ��� 
 
Heather Awbery 
�� West Valley 
អ�កតំ�ង  
ៃនអ�ក្រគប់្រគងរដ��លមណ� ល 
 
Hilary Conville 
មណ� លសិក�ធិ�រ Auburn 
អ�កតំ�ងែផ�កអប់រ�ពិេសស 
 
Dr. Jennifer McDonald 
មណ� លសិក�ធិ�រ Steilacoom 
អ�កតំ�ង្រក �ម្របឹក��� 
 
Jennifer Sicilia 
មណ� លសិក�ធិ�រ Spokane 
អ�កតំ�ង��ឬបិ� និង្រគ�បេ្រង�ន 
 
Jey Buno 
��រដ�េអេវ �្រគីន Evergreen 
អ�កតំ�ងៃនអ�កចិត���ស� េ��� 
 
Jodi Kinzel 

មណ� លសិក�ធិ�រ Bellingham 
អ�កតំ�ងៃនអ�កឯកេទសែផ�ក�រ�
ននិង�រសរេសរ 
 
Julie Savelesky 
មណ� លសិក�ធិ�រ Camas 
អ�កតំ�ង��បឋមសិក� 
 
Justyn Poulos 
OSPI 
អ�កតំ�ង MTSS 
 
Karma Hugo 
OSPI  
អ�កតំ�ងែផ�កសិក�មុនចូលមេត�យ្យ
�� 
 
Kathleen Rice 
អ�កស្រមបស្រម�លឯក�ជ្យ 
អ�កតំ�ងៃនអ�កស្រមបស្រម�លែផ�ក
�រ�ននិង�រសរេសរ 
 
Lauren Barkley 
មណ� លសិក�ធិ�រ Ferndale 
អ�កតំ�ង��បឋមសិក� 
 
Dr. LaWonda Smith 
��កុលសម� ័ន�  Muckleshoot 
អ�កតំ�ងៃនអ�កឯកេទសែផ�ក�រ�
ននិង�រសរេសរ 
 
Liz Coon 
��រដ�ទី្រក �ងសុីតថល Seattle  
អ�កតំ�ង��បឋមសិក� 
 
Liz Stewart 
OSPI 
អ�កតំ�ងែផ�កអប់រ�ពិេសស 
 
Dr. Marsha Riddle Buly 
Western Washington University 
អ�កតំ�ងៃនអ�កសិក���អង់េគ�ស 
 
Mary Waldron 
Puget Sound ESD 121 
អ�កតំ�ងៃនអ�កស្រមបស្រម�លែផ�កសិ
ក�មុនចូលមេត�យ្យ��  
 
Dr. Michael Dunn 
Washington State University 
Vancouver 
អ�កតំ�ងៃនអ�កជំ�ញវ �កលទស្សន៍ 
 

Michelle Lewis   
មណ� លសិក�ធិ�រ  
អ�កតំ�ងៃនអ�ក្រគប់្រគងរដ��ល 
 
 
 
 
Dr. Molly Branson Thayer 
University of Washington 
អ�កតំ�ងែផ�កឧត�មសិក� 
 
Morgan Sampson 
អ�កតំ�ងែផ�កព័ត៌�នសិស្ស OSPI 
 
Nova Williams 
មណ� លសិក�ធិ�រ Mercer Island 
អ�កតំ�ងៃនអ�ក្រគប់្រគងរដ��ល�
� 
 
Patricia Beuke 
Olympic ESD 114 
អ�កតំ�ងៃនអ�កស្រមបស្រម�លែផ�ក
�រ�ននិង�រសរេសរ  
 
Patsy Guglielmino 
មណ� លសិក�ធិ�រ Colville 
អ�កតំ�ងៃនអ�ក្រគប់្រគងរដ��លម
ណ� ល 
 
Sara Buetow 
 វ �កលទស្សន៍�ង�នេសចក� ីសរេសរមិន
ច�ស់ 
អ�កតំ�ងមិនរក្រ�ក់ចំេណញែផ�កវ �ក
លទស្សន៍ 
 
Shannon Criss 
មណ� លសិក�ធិ�រ Boistfort 
អ�កតំ�ង�យក��ជនបទ 
 
Shauna L Schmerer 
មណ� លសិក�ធិ�រ Almira 
អ�កតំ�ង�យក 
 
Shelley O’Dell 
��រដ�ែសលតុន Shelton  
អ�កតំ�ងៃនអ�កឯកេទសែផ�ក�រ�
ននិង�រសរេសរ 
 
Suzanne Ender 
អ�កតំ�ង��ឬបិ� 
 
Dr. Yoshiko Schulz 
មណ� លសិក�ធិ�រ University Place 
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អ�កតំ�ងៃនអ�កសិក���អង់េគ�ស 
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េ�លបណំងៃនេសៀវេ�ែណ�ំ�រអនវុត�  
�រែណ�ំេនះ ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�យ 
្រក �ម្របឹក�ពិេ្រ�ះេ�បល់វ �កលទស្សន ៍(DAC) 
េដើម្ីប�ំ្រទដល់មណ� លសិក�ធិ�ររដ��� សុីន 
េ�នក� �ង�រអនុវត�ពិនិត្យ�ររ�ពឹងទុកៃន 
លក�ន� ិកៈវ �កលទស្សន៍មុនចូលមេត�យ្យ�� 
ែដល�ប់េផ�ើមេ�រដូវស� ឹកេឈើ្រជ �ះ�� ំ 2021.  

 
េសចក� ីែណ�ំែដលផ�ល់ជូនេ�យ្រក �ម្របឹក� DAC រមួប 
�� �ល�ងំធន�នែផ�កេលើភស� � �ងនិង�រអនុវត� 
ល� បំផុត ែដល�ចេ្របើ្រ�ស់រមួ�មួយ�ពខុស �� ៃន 
កម� វ �ធីសិក�និង្របព័ន��យតៃម� ែដលេ្របើ្រ�ស់ េ�យម 

ណ� លសិក�ធិ�ររដ��� សុីនេ�ន។ ��ទំនុកចិត�រប ស់្រក �ម្របឹក� DAC � �រអនុវត�ែដល�នែណ�ំ �ងំេនះ 
នឹងជួយបេង� ើនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងអនុវត�របស់អ�កអប់រ�និងមណ� លសិក�ធិ�រ�� េដើម្ីប�ំ្រទដល់សិស្ស 
�ងំអស់ក� �ង�រអភិវឌ្ឍ�រ�ន និងអក� រកម�។ 
 
 

�រពនិតិ្យលក�ន�កិៈវ �កលទស្សនម៍នុចូលមេត�យ្យ�� 
នយិមនយ័ៃនវ �កលទស្សន ៍
 វ �កលទស្សន៍គឺ�ជំងឺសិក��ក់�ក់មួយ ែដល�នលក�ណៈ្របព័ន� ្រប�ទ�ំងពីកំេណើត េហើយ្រត�វ�នស�� ល់�ម 
ឧបសគ�ែដលមិន�នរ�ពឹងទុកចំេ�ះ�រ�� ល់�ក្យ្រតឹម្រត�វឬ�� ត់ជំ�ញ និង�ម�រ្របកបអក��វ �រុទ�េខ�យ 
និងសមត��ពៃន�រ�នេសចក� ីសរេសរមនិច�ស់ ែដលមិន្រសបនឹង�ពៃវ�� ត �រេលើកទឹកចិត� និងសមត��ព 
�ងវ ��� ណរបស់បុគ�ល។ �មធម��ប�� លំ�ក�ងំេនះ ប�� លមកពី�ពថយចុះស�ស�តុែផ�កសូរស័ព�ៃន�� 
ែដល�េរឿយៗមិនរ�ពឹងទុក��ក់ទងនឹងសមត��ពយល់ដឹងេផ្សងេទៀតេទ។ ផលវ ��កប�� ប់បន្ស ំ�ច�នប��  
�រយល់ដឹង�រ�ន និង�ន�ត់បន�យបទពិេ�ធន៍�រ�នែដល�ច��ងំ�ររ �កចេ្រមើនៃន�ក្យស័ព�និងចំេណះ 
ដឹងអំពី្របវត� ិ (េសចក� ីេ្រព�ងច�ប់្រពឹទ�ស� 6162 (2018)).   

្រក �ម្របកឹ�ពេិ្រ�ះេ�បល់វ �កលទស្សន ៍
�យកអប់រ���រដ� ្រត�វេ�ះ្របជុំ្រក �ម្របឹក�ពិេ្រ�ះេ�បល់វ �កលទស្សន៍ េដើម្ីបែណ�ំដល់�យកអំពីប�� ែដ 
ល�ក់ទងេ�នឹងវ �កលទស្សន៍េ�ក� �ង�រកំណត់ែផ�កអប់រ�។ ្រក �ម្របឹក�្រត�វែតរមួប�� �លអ�ក�ក់ព័ន� ែដល�ន 
ចំ�ប់�រម�ណ៍ ែដល្រត�វ�ប់ប�� �ល ប៉ុែន�មិន�នកំណត់ចំេ�ះអ�កជំ�ញែផ�ក�រ�ននងិ�រសរេសរ និងអ�កជំ 
�ញែផ�កវ �កលទស្សន ៍និងអ�កជំ�ញអប់រ�ពិេសស ្រគ�បេ្រង�ន��បឋមសិក� អ�ក្រគប់្រគងរដ��ល��េរៀន 
អ�កចិត���ស� េ��� អ�កតំ�ង្រក �ម្របឹក��� និងអ�កតំ�ងអង��រមិនែស� ងរក្រ�ក់ចំេណញែដ 
ល�នជំ�ញ�ងវ �កលទស្សន៍។ ស�ជិក្រក �ម្របកឹ�្រត�វែតបេ្រមើ�រ�រេ�យ�� នសំណង។ 

 
្រតឹមៃថ�ទី 1 ែខមិថុ��� ំ 2019 ្រក �ម្របឹក�្រត�វកំណត់និងពិពណ៌�វ �ធី��ស� ពិនតិ្យនិងធន�នែដលេពញចិត�េ�នឹង 
លក�ណៈវ �និច� ័យៃន�រអភិវឌ្ឍនិង�រសិក� ែដលរមួ�ន�រគិតពិ�រ�អំពីសុពល�ពនិង�ព�ចេជឿ�ក់�ន 
ែដលប�� ញពី�រអភិវឌ្ឍ�រ�ននិង�រសរេសរធម�� ឬវ �កលទស្សន៍ ែដលយកមកគិតពី�រវ �វត�ន៍ែផ�ក 
សរៃស្រប�ទធម�� និង�យ�រណ៍ពត័៌�នេនះជូនេ��យកអប់រ���រដ�។ 

 
្រតឹមៃថ�ទី 1 ែខមិថុ��� ំ 2020 ្រក �ម្របឹក�្រត�វបេង� ើត�រផ�ល់អនុ�សន៍ និង�យ�រណ៍ជូន�យកអប់រ���រ 
ដ�ែដល�ក់ទងនងឹ៖ 
 

a) �រអនុវត�ល� បផំុតស្រ�ប់�រអនុវត�ពិនិត្យមណ� លសិក�ធិ�រ�មត្រម�វ�រែដល�នែចងេ�ែផ�ក 2 
ៃនច�ប់េនះ ែដលរមួ�ន�របណ� � ះប�� លដល់បុគ�លិកមណ� លសិក�ធិ�រែដលេធ� ើ�រពិនិត្យេនះ។ 

b) �រអនុវត�ល� បំផុតស្រ�ប់�រេ្របើ្របព័ន��ំ្រទពហុមុខ�រេដើម្ីបផ�ល់�រអន��គមន៍�មត្រម�វ�រែដល�ន
ែចងេ�ែផ�ក 2 ៃនច�ប់េនះ ែដលរមួ�ន�របណ� � ះប�� លដល់បុគ�លិកមណ� លសិក�ធិ�រេ�ក� �ង 

 

សូមចូលេមើល 
“េគហទពំរ័�រែស� ងយលអ់ពំីវ �កលទស្សន”៍ 

របស ់OSPI េដើម្បែីស� ងយលប់ែន�ម 
អពំ�ីរពនិតិ្យលក�ន� កិៈវ �កលទស្សនម៍នុចូល
មេត�យ្យ��នងិ�រ�ររបស្់រក �ម្របកឹ�ពិ

េ្រ�ះេ�បល់វ �កលទស្សន។៍ 

https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/currently-meeting-workgroups/washington-state-dyslexia-advisory-council/about-dyslexia
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 វ �ធី��ស� បេ្រង�ន �ពិេសសេ�� តសំ�ន់េលើមុខវ ��� េខ�យរបស់សិស្ស។ 
c) ព័ត៌�នអប់រ�គំរសូ្រ�ប់��បិ�និង្រក �ម្រគ��រ�ក់ទងនឹងវ �កលទស្សន៍ ែដលរមួ�នប�� ីធន�ន 

ស្រ�ប់�រ�ំ្រទ��បិ� និង 
d) �រអនុវត�ល� បំផុត េដើម្ីបេឆ� ើយតបេ�នឹងត្រម�វ�ររបស់សិស្សខ�ស់�ង�� ក់ទីពីរ 

ែដលប�� ញឱ្យដឹងពីមុខវ ��� េខ�យែដល�ក់ទងនឹងវ �កលទស្សន៍ ។ (RCW 28A.300.710) 

�រពនិិត្យ�មនុេ��� ក់ K–2 
“េ�្រតឹមៃថ�ទ ី1 ែខក�� �� ំ 2019 �យកអប់រ���រដ� ប�� ប់ពី�រគិតពិ�រ�េលើអនុ�សន៍ពី្រក �ម្របឹក�ពិេ្រ�ះ 
េ�បល់វ �កលទស្សន៍ ែដល�នេ�ះ្របជុំេ្រ�ម RCW 28A.300.710, ្រត�វកំណត់វ �ធី��ស� ពិនិត្យនិងធន�នែដល�ន 
ក្រមិតអប្បបរ� ែដលបំេពញ�រអនុវត�ល� បំផុតដូច�ងេ្រ�ម េដើម្ីប៖ 

a) េធ� ើឱ្យេពញចិត�លក�ណៈវ �និច� ័យែផ�កវ �វត�ន៍និងសិក� ែដលរមួ�ងំ�រគិតពិ�រ�អំពីសុពល�ពនិង 
�ព�ចេជឿ�ក់�ន ែដលប�� ញពី�រអភិវឌ្ឍ�រ�ននិង�រសរេសរធម�� ឬវ �កលទស្សន ៍
េ�យយកមកគិតពិ�រ�ពី�រវ �វត�ៃន្របព័ន�សរៃស្រប�ទកុ�រ និង 

b) កំណត់សូច�ករនិងមុខវ ��� ែដលេខ�យ ែដលព�ករណ៍ក្រមិតខ�ស់អំពី�រលំ�កក� �ង�រ�ន�េពលអ 
�គត ែដលរមួ�ន�រយល់ដឹង�ងសូរសព� �រយល់ដឹងអំពីសូរសេម�ង ជំ�ញ�រ�ក់េ�� ះ�៉ង�ប ់
រហ័ស ចំេណះដឹងសេម�ងតួរអក្សរ និង្របវត� ិ្រគ��រែដល�នប�� លំ�កចំេ�ះ�រ�ន និង�រទទួល 
�ន��។ �បព់ីៃថ�ទី 1 ែខក�� �� ំ 2019 �យកអប់រ���រដ�្រត�វរក�ទុកេ�េលើេគហទំព័ររបស់ទី��  
ក់�រនូវប�� ី វ �ធី��ស� ពិនតិ្យនិងធន�នែដល�នកំណត់េ�ក� �ងែផ�កេនះ េហើយ្រត�វប�� �លតំណ�� ប់ 
េ�នឹងវ �ធី��ស� ពិនិត្យនងិធន�នក� �ងករណីែដល�ច�ន។” (RCW 28A.300.700) 
 

�រ�ំ្រទែផ�កអន��គមន៍នងិ្របពន័��ំ្រទពហមុុខ�រ (MTSS)) 
“�ប់េផ�ើមេ��� ំសិក� 2021–22 េហើយដូចែដល�នកំណត់េ�ែផ�កេនះ មណ� លសិក�ធិ�រនីមួយៗ្រត�វែតេ្របើ្រ� 
ស់្របព័ន�ជំនួយពហុមុខ�រ េដើម្ីបផ�ល់ជូន�រអន��គមន៍ដល់សិស្សេ�មេតយ្យ��ដល់�� ក់ទីពីរ ែដលប�� ញពីមុខ 
 វ ��� េខ�យ ែដល�ក់ទងនឹងវ �កលទស្សន៍។ េដើម្ីបផ�ល់ជូនឱ�សដល់មណ� លសិក�ធិ�រ េដើម្ីបេធ� ើអន��គមន៍មុន 
េពលអនុវត�របស់សិស្ស�� ក់ចុះ�ប�ងក្រមិត�� ក់េ�ះ មណ� លសិក�ធិ�រ្រត�វែតពិនិត្យសិស្សេ��� ក់មេត�យ្យ�� 
រហូតដល់�� ក់ទីពីរស្រ�ប់ប�� ញពីមុខវ ��� ែដល�ក់ទងនឹងវ �កលទស្សន៍ ែដល�វ �កលទស្សន៍ដូចែដល 
�នកំណត់េ�ែផ�កេនះ។  

(2)(a) មណ� លសិក�ធិ�រ្រត�វេ្របើវ �ធី��ស� និងធន�នែដលប�� ញពី�រអនុវត�ល� បំផុត ដូចែដល�នពិពណ៌� 
េ�េ្រ�ម RCW 28A.300.700.” (RCW 28A.320.260) 
  

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.710
http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.710
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.700
http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.700
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.320.260
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�រយលដ់ងឹអពំ ី វ �ធ�ី�ស� ពនិតិ្យ�រសកិ�  
េតើវ �ធ�ី�ស� ពិនតិ្យ�រសិក��នអ�ខី� ះ 
 វ �ធី��ស� ពិនិត្យ�រសិក�គឺ��រ�យតៃម�សេង�ប �ចេជឿទុកចិត��ន និងសមេហតុផល ែដល�នេ្របើេដើម្ីបជួយ 
អ�កអប់រ�ក� �ង�រកំណត់អត�ស�� ណសិស្សែដល�ន�និភ័យឬមិន�ន�និភ័យ- ចំេ�ះប�� លំ�ក�ង�រសិក� 
�ក់�ក់ឬ ឬវ �កលទស្សន៍។ 
 
 វ �ធី��ស� ពិនិត្យ��កល �នលក�ណៈដូច�ងេ្រ�ម៖  

• �រ�យតៃម��៉ងរហ័សនិងចំេ�លេ�ៃនជំ�ញែដល�នសកម��ពែតមួយ ែដលប�� ញ�េតើសិស្សកំ 
ពុងែត�ន�ររ �កចេ្រមើន្រគប់្រ�ន់ចំេ�ះ�រសេ្រមច�នលទ�ផលៃន�រ�នឬេទ. 

• សំណំុែបបបទ�នន័យេស� ើ�� ែដល�នជេ្រមើស ដូេច�ះ�ច្រគប់្រគងបីេ�បួនដងក� �ងមួយ�� ំ.  
• ទិសេ�ែដល�នស� ង់�រស្រ�ប់�រ្រគប់្រគងរដ��លនិង�រ�ក់ពិន� � . 
• បេង� ើត�ពេជឿ�ក់និងស� ង់�រសុពល�ព. 
• េឆ� ើយតបចំេ�ះសិស្ស�� សុីនេ�ន�មលក�ណៈវប្បធម៌និង��. 

េហតុអ� ្ីរត�វេ្របើវ �ធ�ី�ស� ពនិិត្យ�រសកិ� 
•  វ �ធី��ស� ពិនិត្យ�រសិក��នេ�លបំណង�យតៃម��េតើសិស្ស�ងំអស់ េឆ� ើយតប�៉ងដូចេម�ចចំ 

េ�ះ�របេ្រង�នសំ�ន់ៗ េហើយេបើសិស្ស�� ក់�នប�� ចំេ�ះលទ�ផលសិក�ែដលថយចុះ។  
•  វ �ធី��ស� ពិនិត្យ�រសិក��ចផ�ល់ទិន�ន័យដល់��េរៀននិងអ�កអប់រ� េដើម្ីបែកស្រម�ល�របេ្រង�នសំ�ន់ៗ 

ឬ្របសិនេបើ្រត�វ�រេធ� ើអន��គមន៍ថ�ីឬបែន�មេទៀត។ 
• ទិន�នយ័ពីវ �ធី��ស� ពិនិត្យ�រសិក��ចជួយ��េរៀននិងមណ� ល�� �យតៃម�្របសិទ��ពៃនក 

ម� វ �ធី�របេ្រង�ននិង�រេធ� ើអន��គមន៍របស់ពួកេគ។  

�រគតិព�ិរ�អំព�ីរេ្របើវ �ធ�ី�ស� ពនិតិ្យ�រសិក�  
 វ �ធី��ស� ពិនិត្យ�រសិក�រមួ�ងំវ �ធី��ស� ស្រ�ប់�ពពិ�រ�ងសិក� �នលក�ណៈ�គេ្រចើនឬ�ងំអស់ដូ 
ច�ងេ្រ�ម៖  

• �ន្របេ�ជន៍ចំេ�ះ�រកំណត់ត្រម�វ�រស្រ�ប់�រេធ� ើេតស� �េពលអ�គត  
• េដើម្ីប្រគប់្រគង �កព់ិន� � និងបក្រ�យ�ប់រហ័ស  
• សម្រសបស្រ�ប់ចំនួនមនុស្សេ្រចើន  
• េពលខ�ះ�ច្រត�វ�ន�ត់ែចង��រកំណត់្រក �មតូច កំណត់ចំណុចេ�� តសំ�ន់ �ចផ�ល់�រ�យត 

ៃម�េលើមុខវ ��� ែបបទំេនើបមួយចំនួន ដូច��� ជំ�ញេ្របើៃដ ឬជំ�ញ�ងសង�ម។ 
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��ងពត័�៌ន  វ �កលទស្សនT៍ 
�ប់េផ�ើមេ��� ំសិក� 2021–22 មណ� លសិក�ធិ�រនីមួយៗនឹងពិនិត្យសិស្សេ��� ក់ K–2 
ចំេ�ះ�ពទន់េខ�យៃន�រអភិវឌ្ឍជំ�ញ�រ�ននិង�រសរេសរ ែដល�ច�ប់�ក់ទងនឹងវ �កលទស្សន៍។  

អំពីវ �កលទស្សន ៍
 វ �កលទស្សន៍គឺ៖ 
• �ពខុស�� ៃនខួរក�លែដលេធ� ើឱ្យដំេណើរ�រសេម�ង 

និ�យ�នប�� ពិ�ក �ពិេសសសមត��ព�� ប់ 
េ្របើរបស់ជំនួស និង�� ស់ប� �រសេម�ង�� ល់ខ� �ន 
�ម�ក្យសម� ី។  

• �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 និង�រគិត 
េលើ្រក�ស។ 

• មិន�ក់ព័ន�នឹងប�� ទូេ�េទ។  
• មិនែមន�ប�� េមើលេឃើញឬប�� លមកពីកង�ះ�រេលើកទឹកចិត� ចំ�ប់�រម�ណ៍ �រប�� ញអក្សរ��ស� ដ៏សំ 

បូរែបប ឬ�របេ្រង�នេ��� ក់េរៀនែដល�� ន្របសិទ��ពេ�ះេទ។  

េ�� តស�ំនេ់លើ�ព�� ំង  
កុ�រែដល�នវ �កលទស្សន៍�ច�នប�� �រ�ន �រសរេសរ និង�រនិ�យ ប៉ុែន�ក៏�ច�នេទពេ�សល្យ 
និងចំ�ប់�រម�ណ៍ែដលគួរេលើកទឹកចិត�ផងែដរ។ ពួកេគ �ច �នជំ�ញនិ�យនិងគិតដ៏�� ំង ដូច�៖ 
• ជំ�ញេ�ះ្រ�យប�� �ងេ្រ�្របអប់ ែដលៃច�្របឌិត 
• ជំ�ញ�� ប់ 
• �រ្រសេមើល្រសៃម និង�រចង់ដឹងចង់េឃើញ 
• ជំ�ញែដលទទួល�� ល់�មលំ�ំេដើម 
• �រ�ងសង ់�រ្របមូលផ� �ំ និង�រេធ� ើ�រ�រ�មួយវត� ��� 
• ជំ�ញកី� សិល្បៈ ឬត�ន� ី 

ប�� ធម�� 

កុ�រ�� ក់ៗ �ន�ពខសុ��  
 វ �កលទស្សន៍�នខុស�� ចំេ�ះកុ�រ�� ក់ៗ និង្រគប់វ �យនិង�មដំ�ក់�ល��។ ��េរឿងធម��ស្រ�ប់អ�ក 
ែដល�នវ �កលទស្សន ៍�នប�� �របេ�� ញសេម�ងេ�យព�ង�ពីរឬេ្រចើន ក៏ដូច�េ�គស�� ���ងេ្រ�មេនះ។ 
 
��កូនេក�ងមិន�ន់្រគប់�យុចូលេរៀនរហូតដល់មេត�យ្យ�� 

• �រនិ�យយឺត (�យុ 2–3 �� ំ) 
• �រែណ�ំដូច�ងេ្រ�ម 
• �រសិក�និង�រចង�ំេ�� ះអក្សរ 
• �រែតងកំ�ព្យ 

 
�� ំសិក�េ����ប់េផ�ើមដំបូង 

• �រ�� ប់តួអក្សរេ��សេម�ង 
• �រទទួល�នគំនិតេ�េលើ្រក�ស 
• �រអនុវត��ម�រែណ�ំេ្រចើនជំ�ន 
• �រទេន�ញ�ំេសចក� ីច�ស់�ស់អំពីគណិតវ �ទ�និងេ�ះ្រ�យប�� �ក្យ 
• �រ�នយឺតៗឬមិន�ន់�� ត់ សូម្ីបែត�ក្យតិចតួចឬធម��  

 

 វ �េដអូ៖ 
េតើអ� ីេ��វ �កលទស្សន/៍ វ �កលទស្សន៍ែដលព
ន្យល ់េ�យ Margie Gillis �មវ �ប�យ 
Understood.org 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kE3DqJP-nkI
https://www.youtube.com/watch?v=kE3DqJP-nkI
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• �រទុកេ�ល�ក្យ ែផ�កៃន�ក្យ និងសេម�ងេ�េពល�ន 
• �រ្របកបអក្សរេខ�យនិងមិន្រត�វ��   
• �រប�� �ល�ក្យសព�ស្រ�ប់គំនិតនិងវត� � (ឧ�ហរណ៍ �េហ� ល/ដូ�ត)់  
• �កប្បកិរ ��េគចេវះ 

 
�� ំសិក�េ���េ្រ�យមកេទៀត 

• �រ�ន�� ំងៗ 
• �រ�ននិង�រសរេសរ�ក្យែដល�នព�ង�ពីរឬេ្រចើន 
• �ររក��រ�ននិង�រសរេសរចំនួនដ៏េ្រចើន  
• �រកិច�សរេសរ(កិច��រ�រ �រសរេសរអត�បទ អុីែម៉ល �រ�ត់ស�� ល់ �េដើម) 
• �រសិក���បរេទស 

អ� ែីដលជួយ? 
េ�យ�ន�រែណ�ំនិង�រ�ំ្រទសម្រសប កុ�រែដល�នវ �កលទស្សន៍�ចសិក� �ននងិសរេសរ។ �រែណ�ំ 
ែដល�ន្របេ�ជន ៍គឺច�ស់�ស់ និងេ�យែផ�កេលើ�រអនុវត�ែដល�នភ័ស� � �ង្រសប�ម�រ្រ�វ្រ�វ 
អប់រ�និងវ �ទ���ស� ។ 

�រ�� ប់ទ�ំក់ទនំង�មួយ�� 
�ព�ៃដគូ្រគ��រ/�� គ�ំឺ�ចស់្រ�ប់�ពេ�គជយ័របស់សសិ្ស។ 
ជំ�នដំបូងេ�េពលឪពុក�� យឬ��ព��ល �ន�រ្រព�យ�រម�អំពី�ររ �កចេ្រមើនរបស់កូនពួកេគ គឺ្រត�វេធ� ើ�រ 
�ត់ជួប េដើម្ីបនិ�យ�មួយ្រគ� េដើម្ីបពិ�ក�អំពី៖ 
• �រ្រព�យ�រម�និងសំណួររបស់ឪពុក�� យឬ��ព��ល 
• �រ្រព�យ�រម�និងសំណួររបស់្រគ� 
• ជំ�ន��េដើម្ីបែស� ងយល់បែន�មអំពីប�� និងត្រម�វ�ររបស់កុ�រ 
• �រ្របជុំ�ម�នេដើម្ីបែចករ�ែលកលទ�ផលនិងពិ�ក�ែដល�� ប់ទំ�ក់ទនំងនឹងត្រម�វ�ររបស់កុ�រ 

�រ�ំ្រទ�� កេ់រៀន  
�រស្រមបស្រម�លបេង� ើត�រចូលេ្របើ�ន 
បែន�មពីេលើ�របេ្រង�នសម្រសបេ�ះ �រស្រមបស្រម�លជួយដល់កុ�រែដល�នជំងឺវ �កលទស្សន៍េ�ក� �ង�� ក់ 
េរៀននិងបេង� ើនឯក�ជ្យ�ពរបស់ពួកេគ។ �រ�ំ្រទខ�ះែដលសិស្សយល់��ន្របេ�ជន៍ រមួ�ន៖ 
• េពលេវ�បែន�មស្រ�ប់�រ�ននិង�រសរេសរ 
• �រែបងែចកកិច��ររយៈេពលែវង 
• កែន�ងស� ប់�� ត់ស្រ�ប់�រសិក�និង�រេធើ� េតស�  
• េសៀវេ�អូឌីេ�ប៊ូក (ប�� �ល�ងំេសៀវេ�សិក�) ឬជំនួយកុំព្យ� ទ័រស្រ�ប់�រ�ន (ឧ�ហរណ៍ េសៀវេ�ប៊ូកែសរ 

(Bookshare) ឬ ) 
• កុំព្យ� ទ័រែដល�នកម� វ �ធីសរេសរ�ម�ន 
• ចំណងេជើងច�ស់េ�េពលេមើលវ �េដអូ េដើម្ីបព្រងឹងចំេណះដឹង�រេ្របើ�ក្យ។ សូមេមើល ORBIDA 

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម។  

�រ�ំ្រទែផ�កសង�ម/ផ� �វចតិ� 
ព្រងងឹ�ព�� ំងនិងជ�ំញ�ំ្រទ 
កុ�រៗែដល�នជំងឺវ �កលទស្សន៍ ក៏�ច�នប�� ្របឈមនឹង�រេ�រពខ� �នឯង �រថប់�រម� និង�រ�� ក់ទឹក 
ចិត�ផងែដរ។ ��បិ�និង��ព��ល�ចជំរុញឱ្យរ �កចេ្រមើនែផ�កចរ ��វ �ជ��ននិង�ព�ប់�េឡើងវ �ញេ�យ៖  
• �រ�សះេស្បើយេឡើងវ �ញនិង�រេលើកទឹកចិត�ចំេ�ះ�ព�� ំង ចំ�ប់�រម�ណ៍ និងបំណង្រ��� �៉ង�� ំ 

ងរបស់កូនៗពួកេគ 
• �រែស� ងរកឱ�សសិក�ពីសហគមន៍និងពិភពេ�ករបស់ពួកេគ 

https://www.bookshare.org/cms/
https://www.bookshare.org/cms/
https://or.dyslexiaida.org/assistive-technology/
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• �រ�នឱ្យកូនៗរបស់ពួកេគ�� ប់ �រេមើលវ �េដអូ និង�រ�� បអ់ត�បទអំពី្រប�នបទ�� ក់េរៀនបច� �ប្បន�   
• �រេ�� តសំ�ន់េលើ�ររ �កចេ្រមើននងិេ�គជ័យកូនៗរបស់ពួកេគ 
• �របេ្រង�នកូនៗរបស់ពួកេគ៖ 

o ែដលមនុស្ស្រគប់របូ�ន�ព�� ំងនិងប�� ្របឈម 
o រេបៀបេស� ើសុំជំនួយនិង�រពិ�ក�អំពីត្រម�វ�ររបស់ពួកេគ (�រ�ំ្រទេ�យខ� �នឯង) 

ធន�នបែន�ម  
• េគហទំព័រ  វ �កលទស្សន៍ និង �រែណ�ំអំពីធន�នរបស់�រ ��ល័យ�យក OSPI  
• ស�គមវ �កលទស្សន៍អន� រ�តិ (IDA) �� IDA ៃនរដ��� សុីនេ�ន 
• ព័ត៌�ន���េអស�៉ញស� ីពីវ �កលទស្សន៍ 
• មជ្ឈមណ� ល�តិេលើកកម�ស់�រ�ននិង�រសរេសរ  
• Understood 
• ជំនួយែផ�កវ �កលទស្សន៍ៃន�កលវ �ទ�ល័យ Michigan  
• ��បិ�និង��ព��ល�ចេមើលចំណុចមួយេនះ �មួយកូនៗរបស់ពួកេគ៖ 

សូមេមើលែផ�កវ �កលទស្សន៍ខុស��  
 

 

https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/currently-meeting-workgroups/washington-state-dyslexia-advisory-council/about-dyslexia
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/ela/pubdocs/dyslexiaresourceguide.pdf
https://dyslexiaida.org/
https://www.wabida.org/
https://app.box.com/s/zflmi0e4a6xjt7tey3i9pw8nrmezftaw
https://improvingliteracy.org/kit/understanding-dyslexia
https://www.understood.org/en/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/dyslexia/dyslexia-your-questions-answered?_ul=1*520gyx*domain_userid*YW1wLVpEb2N0b203U3JZYXY1UG9hbDNOb2c.
http://dyslexiahelp.umich.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=11r7CFlK2sc&feature=youtu.be
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�រអនវុត�ល� បផំតុ ស្រ�ប�់រពនិតិ្យ�រ�ននងិ 
�រសរេសរ៖ អ�ក្រគប្់រគងរដ��ល��នងិមណ� ល 
�ប់េផ�ើមេ��� ំសិក� 2021–22 មណ� លសិក�ធិ�រនីមួយៗនឹងពិនិត្យសិស្សេ��� ក់ K–2 
ចំេ�ះ�ពទន់េខ�យៃន�រអភិវឌ្ឍជំ�ញ�រ�ននិង�រសរេសរ ែដល�ច�ប់�ក់ទងនឹងវ �កលទស្សន៍។  

កម� វ �ធពីិនតិ្យ�រសិក� 
កម� វ �ធីពិនិត្យ�រសិក��ន�រ�យតៃម�សេង�ប �ចទុកចិត��ន និង�នមូល�� ន្រគប់្រ�ន់ ែដលេ្របើ្រ�ស់ 
េដើម្ីបជួយអ�កអប់រ�កំណត់អត�ស�� ណសិស្សែដល �ច�ន�និភ័យចំេ�ះប�� លំ�ក�ងសិក��ក់�ក់. 
 
 វ �ធី��ស� ពិនិត្យ�រសិក��ន៖  
• �រ�យតៃម�រហ័សនិងេ�� តេលើេ�លេ�ជំ�ញែដល�នសកម��ពែតមួយ។  
• �រេរៀបចំស� ង់�រស្រ�ប់�រ្រគប់្រគងរដ��លនិង�រ�ក់ពិន� �។  
• េឆ� ើយតបចំេ�ះសិស្ស�� សុីនេ�ន�មលក�ណៈវប្បធម៌និង�� 

 
កម� វ �ធីពិនិត្យ�រសិក� មិនែមន �វ �ធី��ស�  េដើម្ីបេធ� ើ វ ��គេ�គវ �និច� ័យេ�គវ �កលទស្សន៍េទ។   

ជំ�ញ��ែដល្រត�វពនិិត្យ 
 វ �ធី��ស� ពិនិត្យ�រ�ននិង�រសរេសរ ្រត�វ�យតៃម�ជំ�ញ�ងេ្រ�ម�ម�រកំណត់េ�យច�ប់រដ�៖  
• �រយល់ដឹងែផ�កសូរសេម�ង 
• �រយល់ដឹងែផ�កសូរសព�  
• �រយល់ដឹងសេម�ងតួអក្សរ  
• �រ�ក់េ�� ះេ�យស� ័យ្របវត� ិ�ប់រហ័ស (RAN)—សូមកត់ស�� ល់� េ�ះបី�ជំ�ញ RAN �ចេធ� ើឱ្យ្របេសើរ 

េឡើងក៏េ�យ ក៏�រ�ក់េ�� ះមិន�ចបេ្រង�នឬែកស្រម�ល�មុនេទ។ 
 

ដំេណើរ�រពនិិត្យ 
េដើម្ីបជួយមណ� ល��ឱ្យយល់ដឹងពីរេបៀបពិនិត្យ�រ�ននិង�រសរេសរេ��� ក់ K–2 សមរម្យនឹងទិដ��ព�យ 
តៃម�ទូេ� �រ ��ល័យ�យកអប់រ���រដ� (OSPI) និង្រក �ម្របឹក�ពិេ្រ�ះេ�បល់វ �កលទស្សន៍ �នេចញផ�យ 
Recommended Timeline �រកំណត់េពលេវ�ែដល�នែណ�ំ ស្រ�ប់ជំ�ញ�ននិងសរេសរេ� 
�� ក់នីមួយៗ�ប់ពី K–2។  
 
ដំេណើរ�រ�ក់�ក់ស្រ�ប់មណ� លសិក�នីមួយៗនឹង�នខុស�� �្រស័យេលើអនុ�សន៍ពីកម� វ �ធីពិនិត្យរបស់អ�កេ�ះ
ពុម�ផ�យែដលមណ� លេ្រជើសេរ �ស។ ្រក �ម្របឹក�ពិេ្រ�ះេ�បល់វ �កលទស្សន៍/�រ ��ល័យ�យក OSPI �នបេង� ើត 
កម� វ �ធីមួយ ែដល�ចជូនដំណឹងដល់ជេ្រមើសរបស់មណ� ល។ ចំេណះដឹងែផ�កសូរសព� �រយល់ដឹងពីសូរសេម�ង 
និងចំេណះដឹង�ងសេម�ងតួអក្សរ ្រត�វ�ន្រគប់្រគងសិស្ស�ងំបីក្រមិត�េរៀង�ល់�� ំ។   

 
• សិស្សែដលចុះេ�� ះចូលេរៀន�ក់ក�� ល�� ំ ្រត�វ�នពិនិត្យ�មួយមិត�ភក� ិរបស់ពួកេគ�ម�លបរ �េច�ទ 

ពិនិត្យប�� ប់។ 
• សិស្ស្រត�វបំេពញ�រ�យតៃម��រ�ក់េ�� ះេ�យស� ័យ្របវត� ិ�៉ង�ប់រហ័សែតម�ងប៉ុេ�� ះ ែដល�នរយៈ 

េពល�៉ងតិចបួនស�� ហ៍ប�� ប់ពី�រចុះេ�� ះចូលេរៀន។ 
• ្របសិនេបើសិស្សេ��� ក់ K–2 ប�� ញមុខវ ��� ែដល�នេខ�យ�ម�រពិនិត្យដំបូង �ររ �កចេ្រមើន្រត�វ�ន 

្រត�តពិនិត្យ។ 
• ្រក �ម�រ�រមួយ្រត�វវ ��គរ�យ�រណ៍និងកណំត់�រេធ� ើអន��គមន៍�មរយៈ្របព័ន��ំ្រទពហុមុខ�រ។ 
• ្រក �ម្រគ��រ្រត�វចូលរមួេធ� ើ�រសេ្រមចចិត� និងជូនដំណឹងអំពី�រអនុវត�របស់សិស្ស។ 
• ្របសិនេបើប�� ប់ពីផ�ល់�រេធ� ើអន��គមន៍ពហុមុខ�រេ�ះ សិស្សេ�ែតបន��នប�� ញអំពី  វ �កលទស្សន៍ 

ប�� ប់មកមណ� លសិក�ធិ�រ្រត�វផ�ល់អនុ�សន៍ដល់ឪពុក�� យនិង្រក �ម្រគ��ររបស់សិស្ស� 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/ela/pubdocs/Gradebandmatrix%20Onepager%20Template.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/ela/pubdocs/Crosswalk%203.11.2020.pdf
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សិស្ស្រត�វ�នេគ�យតៃម�ស្រ�ប់ជំងឺវ �កលទស្សន៍ ឬពិ�រ�ព�ងសិក��ក់�ក់។ 

អ�ក�ទទួល�ន�រពនិិត្យ 
សិស្ស�� ក់ K–2 នឹង្រត�វពិនិត្យ។  
 
េ�ល�រណ៍ែណ�ំស្រ�បស់សិ្ស��ែដល�អ�កសកិ���អង់េគ�ស៖ 
 វ �ធី��ស� ពិនិត្យ្រត�វ�ន�រ�យតៃម�ែដល�នបកែ្រប (េ�យអ�កេ�ះពុម�ផ�យ) និង្រត�វ�ន្រគប់្រគងេ�យ�គ� ិន 
�� ត់ជំ�ញ�ង���� ំងបំផុតរបស់សិស្ស។  

�រ្រគប្់រគងវ �ធ�ី�ស� ពនិិត្យ�រ�ននងិ�រសរេសរ 
• េដើម្ីបផ�ល់�របេ្រង�ននិង�រេធ� ើអន��គមន៍�៉ង�ន្របសិទ��ពបំផុតេ�ះ  វ �ធី��ស� ពិនិត្យ្រត�វ្រគប់្រគង 

េ�យ្រគ�េ��� ក់េរៀនែដល�នវ ��� បនប័្រតប�� ក់េ�យ�នកំណត់េហតុ។  
• ���រទទួលខុស្រត�វរបស់អ�ក្រគប់្រគងរដ��លអ�ររបស់ទី�� ក់�រអប់រ�មូល�� ន (LEA) េដើម្ីប��� 

្រគ�ៗ�ងំអស់េ��� ក់ K–2 ចូលរមួសិក�វ ��� ជីវៈរបស់កម� វ �ធីពិនិត្យែដល�នេ្រជើសេរ �សរបស់មណ� ល 
េហើយ្រត�វ�នបណ� � ះប�� លែផ�ក្រគប់្រគងវ �ធី��ស� ពិនិត្យេ�យ្រសប�មអនុ�សន៍របស់អ�កេ�ះពុម�ផ�យ។   

• ទី�� ក់�រ LEA រមួ�មួយអ�ក្រគប់្រគងរដ��លអ�រ ្រត�វបេង� ើតកម� វ �ធីកំណត់េពលេវ�សិក�និងបណ� � ះប�� ល 
 វ ��� ជីវៈស្រ�ប់នីតិវ �ធីប�� �លបុគ�លិកអប់រ� និងបុគ�លិកថ�ី។ 

េហតុអ��ីរពនិតិ្យមុនចូលមេត�យ្យ���ន�រៈស�ំន ់
លទ�ផលសិក�្រ�វ្រ�វសំ�ន់ៗចំនួនបី �ំ្រទ�រពិនិត្យមុនចូលមេត�យ្យ��ចំេ�ះ�នភិ័យៃនជំងឺវ �កលទស្សន៍៖ 
• គំរៃូន�រវ �វត�ន៍�រ�ន ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងមុនចូលមេត�យ្យ��។ 
• ប�� �រ�ន�ច្រត�វ�នប�� រនិងែកស្រម�ល�មរយៈ�រកំណត់អត�ស�� ណនិង�រេធ� ើអន��គមន៍មុនចូលម

េត�យ្យ��។  
• េបើ�� ន�រេធ� ើអន��គមន៍�� ំងេទ អ�ក�នែដល�នប�� ្របឈមេ�ះ មិន “ទទួល�ន” េទ 

េហើយេ�ទីបំផុត�ច�ន�និភ័យៃន�រខក�ន�ង�រសិក�ែថមេទៀតផងែដរ។ 
 
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមេមើល �រពិនិត្យវ �កលទស្សន៍ ។ 

អំពីវ �កលទស្សន ៍
 វ �កលទស្សន៍គឺ៖ 
• �ពខុស�� �ងសរៃស្រប�ទែដល�នពីេដើមកំេណើ ត�ញឹក�ប់ ែដលេធ� ើឱ្យចុះេខ�យដល់ដំេណើរ�រទស្សនៈ 

 វ �ស័យែផ�ក��ែដល�នសូរស័ព� (សេម�ង) �ពិេសសស មត��ពយល់ដឹងនិងេ្របើសេម�ង�លក�ណៈបុគ�ល 
ែដល�ច�ំឱ្យ�នប�� �រវ �វត�ន៍�ង�ក្យសព� �រយល់ដឹងទូលំទូ�យៃន�រ�ន និង�រនិ�យ��យ 
លក�ណ៍អក្សរ។  

• �នប�� ញលក�ណៈ�មរយៈប�� ្របឈមនឹង�រ�ន និង�រ្របកបអក្សរ �ពិេសស�ក់ទងនឹង�រ 
 វ �វត�ន៍ៃន�រត�� ប់រ�ង តួអក្សរនិងសេម�ង។   

• មិន�ក់ព័ន�នឹងប�� ទូេ� ឬសមត��ពវ ��� ណេទ។  
• មិនប�� លមកពីកង�ះ�រេលើកទឹកចិត� ចំ�ប់�រម�ណ៍ 

ឬ�របេ្រង�នេ��� ក់េរៀនែដល�� ន្របសិទ��ពេ�ះេទ។ 

 

 វ �េដអូ៖ 
េតើអ� ីេ��វ �កលទស្សន/៍ វ �កលទស្សន៍ែដលព
ន្យល ់េ�យ Margie Gillis �មវ �ប�យ 
Understood.org 
 

https://improvingliteracy.org/whitepaper/screening-dyslexia
https://www.youtube.com/watch?v=kE3DqJP-nkI
https://www.youtube.com/watch?v=kE3DqJP-nkI
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ធន�នបែន�ម 
• េគហទំព័រវ �កលទស្សន៍�រ ��ល័យ�យក OSPI 
• េគហទំព័រ្របព័ន��ំ្រទពហុមុខ�ររបស់�រ ��ល័យ�យក OSPI 
• សំណួរែដល�កសួរញឹក�ប់របស់�រ ��ល័យ�យក OSPI៖ 

�រពិនិត្យ�រ�ននិង�រសរេសរមុនចូលមេត�យ្យ�� 
• មុឺនុយ�រអនុវត�ល� បំផុតែផ�ក��អង់េគ�សរបស់�រ ��ល័យ�យក OSPI 
• មជ្ឈមណ� ល�តិេលើកកម�ស់�រ�ននិង�រសរេសរ៖ ្របអប់ឈុតឧបករណ៍វ �កលទស្សន៍ 
• ��ស�គមវ �កលទស្សន៍អន� រ�តិៃនរដ��� សុីនេ�ន 

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/sites/default/files/public/ela/pubdocs/FAQ%20for%20Early%20Literacy%20Screening%20Vol.2.4.2020.pdf
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/sites/default/files/public/lap/pubdocs/2019%20ELA%20Menu%20with%20ADA%20Final-complete.pdf
https://improvingliteracy.org/kit/understanding-dyslexia
https://www.wabida.org/
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�រអនវុត�ល� បផំតុ ស្រ�ប�់រពនិតិ្យ�រ�ននងិ�រស 
រេសរ៖ អ�កអបរ់�
�ប់េផ�ើមេ��� ំសិក� 2021–22 មណ� លសិក�ធិ�រនីមួយៗនឹងពិនិត្យសិស្សេ��� ក់ K–2 ចំេ�ះ�ពទន់េខ�យៃន 
�រអភិវឌ្ឍជំ�ញ�រ�ននិង�រសរេសរ ែដល�ច�ប់�ក់ទងនឹងវ �កលទស្សន៍។  

អ�ក�ទទួល�ន�រពនិិត្យ 
សិស្ស�� ក់ K–2 នឹង្រត�វពិនិត្យ។ អ�កសិក���អង់េគ�ស្រត�វទទួល�ន�រពិនិត្យ���រ�� ំងបំផុត/���មផ�ះ 
�មែដល�ចេធ� ើេ��ន។  

កម� វ �ធពីិនតិ្យ�រសិក� 
កម� វ �ធីពិនិត្យ�រសិក��ន�រ�យតៃម�សេង�ប �ចទុកចិត��ន និង�នមូល�� ន្រគប់្រ�ន់ ែដលេ្របើ្រ�ស់ 
េដើម្ីបជួយអ�កអប់រ�កំណត់អត�ស�� ណសិស្សែដល�ច�ន�និភ័យចំេ�ះប�� លំ�ក�ងសិក��ក់�ក់.  
 
 វ �ធី��ស� ពិនិត្យ�រសិក��ន៖  
• �រ�យតៃម�រហ័សនិងេ�� តេលើេ�លេ�ជំ�ញែដល�នសកម��ពែតមួយ។  
• �រេរៀបចំស� ង់�រស្រ�ប់�រ្រគប់្រគងរដ��លនិង�រ�ក់ពិន� �។  
• េឆ� ើយតបចំេ�ះសិស្ស�� សុីនេ�ន�មលក�ណៈវប្បធម៌និង�� 

 
កម� វ �ធីពិនិត្យ�រសិក� មិនែមន �វ �ធី��ស�  េដើម្ីបេធ� ើ វ ��គេ�គវ �និច� ័យេ�គវ �កលទស្សន៍េទ។   

�រ្រគប្់រគងៃន�រពនិតិ្យ�រ�នន�ិរសរេសរ 
• េដើម្ីបផ�ល់�របេ្រង�ននិង�រេធ� ើអន��គមន៍�៉ង�ន្របសិទ��ពបំផុតេ�ះ  វ �ធី��ស� ពិនិត្យ្រត�វ្រគប់្រគង 

េ�យ្រគ�េ��� ក់េរៀនែដល�នវ ��� បនប័្រតប�� ក់េ�យ�នកំណត់េហតុ។  
• ���រទទួលខុស្រត�វរបស់អ�ក្រគប់្រគងរដ��លអ�ររបស់ទី�� ក់�រអប់រ�មូល�� ន (LEA) េដើម្ីប���្រគ�ៗ� ំ

ងអស់េ��� ក់ K–2 ចូលរមួសិក�វ ��� ជីវៈរបស់កម� វ �ធីពិនិត្យែដល�នេ្រជើសេរ �សរបស់មណ� ល េហើយ្រត�វ�នបណ� � ះ 
ប�� លែផ�ក្រគប់្រគងវ �ធី��ស� ពិនិត្យេ�យ្រសប�មអនុ�សន៍របស់អ�កេ�ះពុម�ផ�យ។   

• ទី�� ក់�រ LEA រមួ�មួយអ�ក្រគប់្រគងរដ��លអ�រ ្រត�វបេង� ើតកម� វ �ធីកំណត់េពលេវ�សិក�និងបណ� � ះប�� ល 
 វ ��� ជីវៈស្រ�ប់នីតិវ �ធីប�� �លបុគ�លិកអប់រ� និងបុគ�លិកថ�ី។ 

ដំេណើរ�រពនិិត្យ 
ដំេណើរ�ររបស់មណ� លសិក�ធិ�រនីមួយៗនឹង�នខុស�� េ�យែផ�កេលើអនុ�សន៍របស់អ�កេ�ះពុម�ផ�យៃនវ �ធី�
�ស� ពិនិត្យែដលពួកេគេ្រជើសេរ �ស។  
 
្រក �ម្របឹក�ពិេ្រ�ះេ�បល់ែផ�កវ �កលទស្សន៍/�រ ��ល័យ�យក OSPI �នេ�ះពុម�ផ�យ 
�រកំណត់េពលេវ�ែដល�នែណ�ំ ស្រ�ប់ជំ�ញ�ននិងសរេសរេ��� ក់នីមួយៗ�ប់ពី K–2។ អនុ�សន៍�ងំ 
េនះ រមួ�ន៖ 
• ចំេណះដឹងែផ�កសូរសព� �រយល់ដឹងពីសូរសេម�ង និងចំេណះដឹង�ងសេម�ងតួអក្សរ ្រត�វ�ន�យតៃម��ងំបីក 

្រមិត�េរៀង�ល់�� ំ។   
• សិស្សែដលចុះេ�� ះចូលេរៀន�ក់ក�� ល�� ំ ្រត�វ�នពិនិត្យ�មួយមិត�ភក� ិរបស់ពួកេគ�ម�លបរ �េច�ទ 

ពិនិត្យប�� ប់។ 
• �រ�ក់េ�� ះេ�យស� ័យ្របវត� ិ�៉ង�ប់រហ័ស្រត�វ�ន�ត់ែចងែតម�ងប៉ុេ�� ះ ែដល�នរយៈេពល�៉ង 

តិចបួនស�� ហ៍ប�� ប់ពី�រចុះេ�� ះចូលេរៀន។ 
• ្របសិនេបើសិស្សេ��� ក់ K–2 ប�� ញមុខវ ��� ែដល�នេខ�យ�ម�រពិនិត្យដំបូង �ររ �កចេ្រមើន្រត�វ�ន 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/ela/pubdocs/Gradebandmatrix%20Onepager%20Template.pdf
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្រត�តពិនិត្យ។    
• ប�� ប់ពី�រពិនិត្យ និង/ឬ �រ្រត�តពិនិត្យ�ររ �កចេ្រមើនេ�ះ បុគ� លិកែដល�ន�ត់�ំង្រត�វចង្រកងទិន�  

ន័យនិងែចក�យរ�យ�រណ៍ពិនិត្យជូនេ�្រក �ម�រ�រ�ំ្រទរបស់��។     
• ្រក �ម�រ�រ�ំ្រទរបស់��្រត�វវ ��គរ�យ�រណ៍និងកំណត់�រេធ� ើអន��គមន៍�មរយៈ្របព័ន��ំ្រទពហុមុខ

�រ។ 
• �និច��ល្រក �ម្រគ��រ្រត�វចូលរមួេធ� ើ�រសេ្រមចចិត� និងេធ� ើបច� �ប្បន��ព�រអនុវត�របស់សិស្ស។  
• ្របសិនេបើសិស្សបន�ប�� ញពី�ពទន់េខ�យ្រសបេ�នឹងវ �កលទស្សន៍ ប�� ប់ពីទទួល�ន�រេធ� ើអន��គមន៍ែដ 

លេរៀប��� ក់ៗេ�ះ មណ� លសិក�ធិ�រ្រត�វផ�ល់អនុ�សន៍�យតៃម�ស្រ�ប់វត��នៃន�ពពិ�រ 
�ងសិក��ក់�ក់។ 

ជំ�ញ��ែដល្រត�វពនិិត្យ 
• �រយល់ដឹងែផ�កសូរសេម�ង៖ សមត��ព�� ប ់កំណតអ់ត�ស�� ណ លុប និង�� ស់ប� �រសេម�ងៃន�ក្យនិ�យ។ 
• �រយល់ដឹងែផ�កសូរសព�៖ �នសមត��ព�� ល់សេម�ងនិ�យ ទូលំទូ�យ ដូច��ក្យចួន �ក្យចួនអក្សរ 

េដើមព�ង� ចំនួន�ក្យេ�ក� �ង្របេ�គនិងព�ង�េ�ក� �ង�រេ្របើ�ក្យ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មស� ីពីជំ�ញ� ំ
ងេនះ សូមេមើល េល្ប�នេលឿនៃន�រ�ន និង មជ្ឈមណ� ល�តិេលើកកម�ស់�រ�ននិង�រសរេសរ. 

• �រយល់ដឹងសេម�ងតួអក្សរ៖ ចំេណះដឹងៃន សេម�ងែដលតំ�ងេ�យតួអក្សរៃនអក� រ្រកម។ (េនះរមួប�� �ល 
�ងំតួអក្សរផ្ស�ំ� ែដលតំ�ងឱ្យសេម�ងនិ�យ)។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មស� ីពីជំ�ញ�ងំេនះ សូមេមើល 
េល្ប�នេលឿនៃន�រ�ន និង មជ្ឈមណ� ល�តិេលើកកម�ស់�រ�ននិង�រសរេសរ. 

• �រ�ក់េ�� ះស� ័យ្របវត� ិ�ប់រហ័ស (RAN)៖ សមត��ពេ�េ�� ះ�� ំងៗចំេ�ះរបស់ែដល�� ប់�� ល់�េស៊រ ��៉ង 
�ប់រហ័ស។  េហើយេនះ រមួប�� �ល�ងំតួអក្សរ េលខ ពណ៌ 
និងវត� �ែដល�នេ�ក� �ង�� ក់េរៀន។ 
សូមកតស់�� ល�់ េ�ះប�ីជំ�ញ RAN 
�ចេធ� ើឱ្យ្របេសើរេឡើងកេ៏�យ ក�៏រេ�េ�� ះមិន�ច 
បេ្រង�នឬែកស្រម�ល�មនុេទ។ 
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មអំពី RAN សូមេមើលវ �ប�យ 
Understood.org. 

អំពីវ �កលទស្សន ៍ 
 វ �កលទស្សន៍គឺ៖ 
• �ពខុស�� �ងសរៃស្រប�ទែដល�នពីេដើមកំ េណើត�ញឹក�ប់ ែដលេធ� ើឱ្យដំេណើរ�រ�នប�� ពិ�ក 

សេម�ងនិ�យ �ពិេសសសមត��ព�� ប ់េ្របើជំនួស និង�� ស់ប� �រសេម�ង�លក�ណៈបុគ�លក� �ង�រេ្របើ�ក្យ 
ែដល�ច�ំឱ្យ�នប�� �រវ �វត�ន៍�ង�ក្យសព� �រយល់ដឹងទូលំទូ�យៃន�រ�ន និង�រនិ�យ� 
�យលក�ណ៍អក្សរ។ 

• �នប�� ញលក�ណៈ�មរយៈប�� ្របឈមនឹង�រ�ន និង�រ្របកបអក្សរ �ពិេសស�ក់ទងនឹង�រ 
 វ �វត�ន៍ៃន�រត�� ប់រ�ងតួអក្សរនិងសេម�ង។   

• មិន�ក់ព័ន�នឹងប�� ទូេ� ឬសមត��ពវ ��� ណេទ។  
• មិនប�� លមកពីកង�ះ�រេលើកទឹកចិត� ចំ�ប់�រម�ណ៍ ឬ�របេ្រង�នេ��� ក់េរៀនែដល�� ន 

្របសិទ��ពេ�ះេទ។  

 

��ងព័ត�៌ន 
• ��ងព័ត៌�នអំពីវ �កលទស្សន៍ 
• �រកំណត់ន័យវ �កលទស្សន៍ 
• ��ងព័ត៌�នអំពីវ �កលទស្សន៍ ORBIDA 
• �នយល់ដឹងអំពី��ងព័ត៌�ន 

ធន�នបែន�ម 
• េគហទំព័រវ �កលទស្សន៍�រ ��ល័យ�យក OSPI 

 

 វ �េដអូ៖ 
េតើអ� ីេ��វ �កលទស្សន/៍ វ �កលទស្សន៍ែដលព
ន្យល ់េ�យ Margie Gillis �មវ �ប�យ 
Understood.org 
 

https://www.readingrockets.org/reading-topics/phonological-and-phonemic-awareness
https://improvingliteracy.org/brief/how-we-learn-read-critical-role-phonological-awareness
https://www.readingrockets.org/article/alphabetic-principle
https://improvingliteracy.org/brief/alphabetic-principle-phonological-awareness-reading-words
https://www.understood.org/en/school-learning/evaluations/types-of-tests/rapid-automatized-naming-tests-what-you-need-to-know
https://improvingliteracy.org/brief/defining-dyslexia
https://tinyurl.com/ORBIDAdyslexiaFactSheet
https://tinyurl.com/UnderstoodFactSheet
https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/currently-meeting-workgroups/washington-state-dyslexia-advisory-council/about-dyslexia
https://www.youtube.com/watch?v=kE3DqJP-nkI
https://www.youtube.com/watch?v=kE3DqJP-nkI
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• េគហទំព័រ�រ ��ល័យ�យក OSPI’s MTSS 
• មុឺនុយ�រអនុវត�ល� បំផុតែផ�ក��អង់េគ�សរបស់�រ ��ល័យ�យក OSPI 
• មជ្ឈមណ� ល�តិេលើកកម�ស់�រ�ននិង�រសរេសរ៖ ្របអប់ឈុតឧបករណ៍វ �កលទស្សន៍ 
• ��ស�គមវ �កលទស្សន៍អន� រ�តិៃនរដ��� សុីនេ�ន 
• Reading Rockets 

 

 
 

�រយលដ់ងឹអពំ ី�រពនិតិ្យ�រ�ននងិ�រសរេសរ៖  
��ប�ិ នងិ្រគ��រ
�ប់េផ�ើមេ��� ំសិក� 2021–22 មណ� លសិក�ធិ�រនីមួយៗនឹងពិនិត្យសិស្សេ��� ក់ K–2 
ចំេ�ះ�ពទន់េខ�យៃន�រអភិវឌ្ឍជំ�ញ�រ�ននិង�រសរេសរ ែដល�ច�ប់�ក់ទងនឹងវ �កលទស្សន៍។  

អំព�ីរពនិតិ្យ�រ�ននងិ�រសរេសរ 
កម� វ �ធីពិនិត្យ�រសិក�គឺ៖ 
• �រេធ� ើេតស� េ្រ�ផ� �វ�រខ� ីមួយ ែដល្រត�វផ�ល់ជូនសិស្ស�ងំអស់ េដើម្ីបកំណត់�េតើ្រត�វ�រ�រេធ� ើេតស� ប 

ន�េទៀតឬអត។់ 
• មិនែមន��រ�យតៃម��ផ� �វ�រចំេ�ះប�� លំ�ក�ងសិក�េទ។ 

េហតុអ� ្ីរត�វពនិិត្យកុ�រៗ 
• �រេធ� ើអន��គមន៍�៉ង�� ំងនិងមុនេពលចូលមេត�យ្យ�� េដើម្ីបេ�ះ្រ�យប�� លំ�ក�រ�ន 

គឺ�វ �ធីល� បំផុតេដើម្ីប�រ�រប�� �មុនេពល�� យ�ធ�ន់ធ�រ�ងេពល�មួយ។    
• េ�យ�ន�រកំណត់អត�ស�� ណមុនេពលចូលមេត�យ្យ��និង�រេធ� ើអន��គមន៍មុនេពលចូលមេត�យ្យ�

� សិស្សែដល�ន�និភ័យចំេ�ះប�� លំ�ក�រ�ន ែដលរមួ�ងំវ �កលទស្សន៍�ចទទួល�នេ�គជ័យ 
េ���េរៀននិងប�� ប់�រសិក� េ្រត�មខ� �នស្រ�ប់ម�វ �ទ�ល័យ �ជីព និងជីវ �តរស់េ�របស់ពលរដ�។  

�រ្រគប្់រគងៃន�រពនិិត្យ 
• សិស្ស្រត�វ�នពិនិត្យេ�យ្រគ�ៗេ��� ក់េរៀនរបស់ពួកេគ។ កុ�រៗេធ� ើ�រ�នល� បំផុតេ�េពលពួក 

េគ�ន�សុក�ពនិង�ន�រម�ណ៍សុវត� ិ�ព�មួយមនុស្សេពញវ �យែដល�� ប់�� ល់។ 
• ព័ត៌�នែដល្រគ�ៗែស� ងយល់�មរយៈ�រពិនិត្យ នឹងជួយពួកេគេរៀបចំែផន�របេ្រង�ននិងកំណត់�េតើ្រត�វ 

�រជំនួយបែន�មេ�េពល�។ 

ជំ�ញ��ែដលនឹង្រត�វពនិិត្យ 
• �រយល់ដឹងែផ�ក សូរសេម�ង៖ សមត��ព�� ប ់កំណត់អត�ស�� ណ េធ� ើចល� និង�� ស់ប� �រក្រមិតស 

េម�ងតិចបំផុតៃន�ក្យនិ�យ 
• �រយល់ដឹងែផ�ក សូរសព�៖ ចំេណះដឹងៃនសេម�ងនិ�យ ដូច��រែតងកំ�ព្យចួនអក្សរេដើមព�ង� 

(�រេ្របើ�ក្យែដល�ប់េផ�ើមេ�យសេម�ងែតមួយ) ចំនួន�ក្យេ�ក� �ង្របេ�គនិងព�ង�េ�ក� �ង�ក្យ 
• �រយល់ដឹងសេម�ងតួអក្សរ៖ ចំេណះដឹងៃនសេម�ងែដលតំ�ងេ�យតួអក្សរៃនអក� រ្រកម។ េនះរមួប�� �ល 

�ងំតួអក្សរផ្ស�ំ� ែដលតំ�ងឱ្យសេម�ងនិ�យ។  
• �រ�ក់េ�� ះស� ័យ្របវត� ិ�ប់រហ័ស៖ សមត��ពេ�េ�� ះ�� ំងៗចំេ�ះរបស់ែដល�� ប់�� ល់�េស៊រ ��៉ង 

�ប់រហ័ស។ េហើយេនះ រមួប�� �ល�ងំតួអក្សរ េលខ ពណ៌ និងវត� �ែដល�នេ�ក� �ង�� ក់េរៀន។ 

ដំេណើរ�រពនិិត្យ 
មណ� លសិក�ធិ�រនីមួយៗនឹងេ្រជើសេរ �សកម� វ �ធីពិនិត្យ�រសិក�េ�យខ� �នឯង និង�រកំណត់េពលេវ���  
ល់ខ� �នរបស់ពួកេគ។   

https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/multi-tiered-system-supports-mtss
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/lap/pubdocs/2019%20ELA%20Menu%20with%20ADA%20Final-complete.pdf
https://improvingliteracy.org/kit/understanding-dyslexia
https://www.wabida.org/
https://www.readingrockets.org/
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�រ ��ល័យ�យកអប់រ���រដ� (OSPI) 
និង្រក �ម្របឹក�ពិេ្រ�ះេ�បល់វ �កលទស្សន៍ 
សូមែណ�ំែផ�ករដ��លៃន�រ 
ពិនិត្យ�រសិក�ដូច�ងេ្រ�ម៖ 

• ����ត្រត�វពិនិត្យ�រយល់ដឹងអំពី�រយល់ដឹងែផ�កសូរសព� �រយល់ដឹងែផ�កសូរសេម�ង �រយល់ដឹង 
ែផ�កសេម�ងតួអក្សរែដល�នរយៈេពល�៉ងតិចម�ងក� �ងមួយ�� ំ។ 
o ��មេត�យ្យ៖ មក� 
o �� ក់ទី 1 និង�� ក់ទី 2: �រដួល  

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

• ����្រត�វពិនិត្យជំ�ញ�ក់េ�� ះស� ័យ្របវត� ិ�ប់រហ័សរបស់សិស្សែតម�ងប៉ុេ�� ះ។ 
• សិស្សែដលប�� ញពីមុខវ ��� េខ�យ�មកម� វ �ធីពិនិត្យដំបូង នឹងទទួល�ន�រេធ� ើអន��គមន៍បែន�ម 

េហើយដំេណើរ�ររបស់ពួកេគនឹង្រត�វ្រត�តពិនិត្យ។ 
• ្រគ�ៗែដល្រគប់្រគងកម� វ �ធីពិនិត្យ នឹង្រត�វ�នបណ� � ះប�� លឱ្យេ្របើវ �ធី��ស� ពិនតិ្យ្រសប�មអនុ�សន៍ 

របស់អ�កេ�ះពុម�ផ�យ។  
• ្រក �ម្រគ��រ្រត�វចូលរមួេធ� ើ�រសេ្រមចចិត� និងេធ� ើបច� �ប្បន��ព�រអនុវត�របស់សិស្ស។ 

អំពីវ �កលទស្សន ៍
 វ �កលទស្សន៍គឺ៖  
• �ពខុស�� ែដលេធ� ើឱ្យដំេណើរ�រសេម�ងនិ�យ�នប �� ពិ�ក �ពិេសសសមត��ព�� ប់ េ្របើរបស់ជំនួស 

និង�� ស់ប� �រសេម�ង�� ល់ខ� �ន�ម�ក្យសម� ី។  
• �នប�� ញលក�ណៈ�មរយៈប�� ្របឈមនឹង�រ�ន និង�រ្របកបអក្សរ �ពិេសស�នប�� � ក់ទងនឹង 

តួអក្សរនិងសេម�ង។   
• ទំនង�បង�ឱ្យ�នប�� �រសិក�និង�រចង�ំ�ក្យសព� �រយល់ដឹងពីអ� ីែដល�ន�ន �រគិតេលើ្រក�ស។ 
• មិន�ក់ព័ន�នឹងប�� ទូេ�េទ។ 
• មិនែមន�ប�� េមើលេឃើញឬប�� លមកពកីង�ះ�រេលើកទឹកចិត� ចំ�ប់�រម�ណ៍ 

�រប�� ញអក្សរ��ស� ដ៏សំបូរែបបេ�ះេទ។ 

 
ែស� ងយល់បែន�មេទៀត 
្រគ�របស់កូនអ�ក�ចេឆ� ើយសំណួរអំពីវ �ធី��ស� ពិនិត្យែដលេ្របើេ���របស់អ�ក។   
ចំណុច�ងេ្រ�មេនះ គឺ�តំណ�� ប់េ�នឹងេគហទំព័រែដល�ន្របេ�ជន៍អំពីវ �កលទស្សន៍ (ពិ�រ�ពៃន�រ 
�ននិងសរេសរទូេ�) និងពិ�រ�ព�ងសិក�េផ្សងេទៀត៖ 

• មជ្ឈមណ� ល�តិេលើកកម�ស់�រ�ននិង�រសរេសរ៖ ្របអប់ឈុតឧបករណ៍វ �កលទស្សន៍ 
• ��ស�គមវ �កលទស្សន៍អន� រ�តិៃនរដ��� សុីនេ�ន 
• Understood.org 
• LDOnline 
• េគហទំព័រវ �កលទស្សន៍�រ ��ល័យ�យក OSPI 

  

 

 វ �េដអូ៖ 
េតើអ� ីេ��វ �កលទស្សន/៍ វ �កលទស្សន៍ែដលព
ន្យល ់េ�យ Margie Gillis �មវ �ប�យ 
Understood.org 
 

https://improvingliteracy.org/kit/understanding-dyslexia
https://www.wabida.org/
https://www.understood.org/en/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/dyslexia/dyslexia-your-questions-answered?_ul=1*520gyx*domain_userid*YW1wLVpEb2N0b203U3JZYXY1UG9hbDNOb2c.
http://www.ldonline.org/
https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/currently-meeting-workgroups/washington-state-dyslexia-advisory-council/about-dyslexia
https://www.youtube.com/watch?v=kE3DqJP-nkI
https://www.youtube.com/watch?v=kE3DqJP-nkI
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េសចក� ជូីនដណំងឹែផ�កច�ប ់
 

��� ប័ណ� ស្រ�ប់ឯក�រែដល�នជេ្រមើស ែដល�នក្រមិតខុសៗ�� ៃនលិខិតអនុ�� តរបស់អ�កេ្របើ្រ�ស់្រត�វ�ន 
ប�� ញ�៉ងច�ស់េ��បន់ឹង�តិ��ក់�ក់េ�ក� �ងឯក�រេនះ។  

ធន�នេនះ �ច�នតំណ�� ប់េ�េគហទំព័រែដលដំេណើរ�រេ�យ�គីទីបី។ តំណ�� ប់�ងំេនះ ្រត�វ�នផ�ល់ជូន 
ស្រ�ប់�ព�យ្រស�លរបស់អ�កែតប៉ុេ�� ះ េហើយមិនបេង� ើតឬកំណត់ន័យ�រយល់្រពមឬ�រ្រត�តពិនិត្យេ�យ 
�រ ��ល័យ�យក OSPI េឡើយ។  

្របសិនេបើ�រ�រេនះ ្រត�វ�នែកស្រម�លេ�ះ សូមកត់ចំ��ំរ�� ស់ប� �រសំ�ន់ៗនិង�រ�កច់ំណងេជើងេឡើងវ �ញ 
េ�យដកេចញឡ� េ�� �រ ��ល័យ�យកអប់រ���រដ�។ សូមផ�ល់ជូន�រប�� ក់ដូច�ងេ្រ�ម៖  

“ធន�នេនះ �នែកស្រម�លេចញពីឯក�រេដើម ែដលផ�ល់ជូនេ�យ�រ ��ល័យ�យកអប់រ���រដ�។ 
ឯក�រេដើម�ចចូលេ្របើ�ន�ម េគហទំព័រវ �កលទស្សន៍�រ ��ល័យ�យក OSPI. 

សូម្រ�កដ�លិខិតអនុ�� ត្រត�វ�នទទួល េដើម្ីបេ្របើ្រ�ស់្រគប់�តុ�អំស់ៃន�រេ�ះពុម�ផ�យេនះ (របូ�ព ��ង 
អត�បទ �េដើម)។ ែដលមិន្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�យបុគ�លិក អ�កទទួលជំនួយ ឬអ�កេ�៉�រ�រ ��ល័យ�យក 
OSPI េឡើយ។ លិខិតអនុ�� តេនះ គប្ីប�ក់�ំងប�� ញ�េសចក� ី្រប�ស អំពី�� ស់�� ៃដេ��មលក�ណៈែដល�ន 
ប�� ក់េ�យ�� ស់កម�សិទ�ិថតចម�ង។ ្រត�វប�� ក់ឲ្យ�នច�ស់�ស�ស�គេនះ គឺ�ករណីេលើកែលងៃន��� ប័ណ�  
េបើកទូ�យរបស់�រ ��ល័យ�យក OSPI "េលើកែលងែត�ន�រជូនដំណឹងដៃទេផ្សងេទៀតផ� �យពីេនះ"។  

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមចូលេមើល េ�ល�រណ៍ែណ�ំអំពី�ររក�សិទ�ិចម�ងនិង��� ប័ណ� ែដល�នកិច�សន� 
េ�វ �ញេ�មកៃន�រ ��ល័យ�យក OSPI. 

�រ ��ល័យ�យក OSPI ផ�ល់ជូន�រទទួល�នេស� ើៗ�� ចំេ�ះកម� វ �ធី និងេស�កម��ងំអស ់េ�យ�� ន�រ 
េរ �សេអើងេ�យែផ�កេលើេភទ �តិ�សន ៍លទ�ិជំេនឿ �ស� ពណ៌សម្ប� រ ្របភពេដើមជន�តិ េដើមកំេណើត�តិ�សន៍ 
�យុ អតីតយុទ�ជនែដលរ��យេ�យកិត� ិយស ឬ�� ន�ពេ�� ទំេ�រផ� �វេភទ រមួ�ងំ�រប�� ញេយនឌ័រ 
ឬអត�ស�� ណ �រប�� ញវត��នពិ�រ�ព�ងវ ��� ណ ផ� �វចិត� ឬ�ង�យ ឬ�រេ្របើ្រ�ស់�រ�ំផ� �វេ�យ 
សត�ែឆ�ែដ�នប�� ត់បេ្រង�ន ឬ�រេ្របើសត�បេ្រមើឱ្យបុគ�លែដល�ន�ពពិ�រ។ សំណួរនិង�ក្យបណ� ឹងអំពី�រ 
េរ �សេអើងែដល�នេ�ទ្រប�ន ់្រត�វប�� �នេ�យ�� ល់េ��យកែផ�កសម�ព និងសិទិ�ជនសុីវ �ល �មេលខទូរស័ព�៖ 
360-725-6162 ឬ P.O. Box 47200 Olympia, WA 98504-7200. 

�ញយកឯក�រេនះ�ឯក�រ PDF �មេគហទំព័រ វ �កលទស្សន៍�រ ��ល័យ�យក OSPI 
(https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/currently-meeting-workgroups/washington-state-
dyslexia-advisory-council/about-dyslexia). ឯក�រេនះ �ចរក�ន�ទ្រមង់ែដល�នជេ្រមើសេផ្សងេទៀត 
�ម�រេស� ើសុំ។ សូម�ក់ទងមជ្ឈមណ� លធន�ន�មរយៈេលខ 888-595-3276, TTY 360-664-3631។ 
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