
   
 

   
 

សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់ (FAQs)  
ក្កបខ័ណឌ ដកលម្អសាលាគរៀនគៅរែឋវ៉ាស ៊ីនគោន (The Washington School Improvement Framework, WSIF)  

និងច្បាប់សិសសក្េប់គ្នា ទទួលបានគោេជ័យ (Every Student Succeeds Act, ESSA) 
ក្បវត្តិរបូ 

• គត្ើអ្វ៊ីគៅោច្បាប់សិសសក្េប់គ្នា ទទួលបានគោេជ័យ (Every Student Succeeds Act, ESSA)? គេត្ អ្វ៊ីខ្ ំក្ត្ូវែឹង
អំ្ព៊ីគរឿងគនេះ? 

ESSA េឺោច្បាប់សេព័នធែ៏សំខាន់ដែលក្េប់ក្េងការអ្ប់រសំាធារណៈគៅសេរែឋអាគម្រកិ។ ោពិគសស ESSA េឺោការ
ផ្តល់សិទធិោ ថ្ម៊ីែល់ច្បាប់អ្ប់របំឋម្សិកានិងម្ធ្យម្សិកា (ESEA) ដែលក្ត្ូវបានច្ប េះេត្ថគលខាឲ្យគៅោច្បាប់ គោយ
គលាកក្បធានាធិ្ប ត្៊ីអូ្បាម៉ា  គៅថ្ថ្ៃទ៊ី 10 ដខធ្ាូ ឆ្ា ំ 2015។ ការអ្ន ម័្ត្ ESEA ឆ្ា ំ 2002 គ ើងវញិព៊ីម្ នក្ត្ូវបានគេសាា ល់ោ
ទូគៅថាគ្នម នកូនសិសសណា មួ្យក្ត្ូវទ ក គោលគទ គេើយបានោក់គច្បញនូវវធិានការនានាដែលបង្ហា ញព៊ីេមា ត្សមិ្ទធិផ្ល
កា ងចំ្បគណាម្ចំ្បនួនសិសសដែលមិ្នបាន ទទួលការដថ្ ទំធ្ម្មោ។ ESSA បនតជំរ ញសម្ធ្ម៌្ និងត្ក្ម្ូវឱ្យសិសសទំងអ្ស់ក្ត្ូវ
បានបគក្ងៀនឱ្យមនបទោឋ នសិកាខពស់ដែលនឹង គរៀបចំ្បពួកគេស ក្មប់ម្ហាវទិាល័យ និងអាជ៊ីព។   
 
សក្មប់ព័ត៌្មនបដនថម្អំ្ព៊ី ESSA សូម្គម្ើល ការយិាល័យសាងការអ្ប់រសំាធារណៈ (Office of Superintendent of Public 
Instruction, OSPI) ឬ ក្កសួងអ្ប់រអំាគម្រកិ។ 
 

• គេត្ អ្វ៊ីបានោខ្ ំោប់អារម្មណ៍ច្បង់គរៀនអំ្ព៊ី ESSA?  
ការផ្តល់សិទធិោថ្ម៊ីែល់ច្បាប់អ្ប់រសំេព័នធគកើត្មនមិ្នគទៀងទត់្ គេើយនិងផ្តល់ឱ្យរែឋវ៉ាស ៊ីនគោននូវឱ្កាសដត្មួ្យេត់្កា ង
ការថ្ច្បាក្បឌិត្ វធិ្៊ីដែលគយើងខិត្គៅជិត្ការអ្ប់រគំែើម្ប៊ីបគងកើនលទធផ្លសក្មប់សិសាន សិសស។ គទេះោយា៉ាងណាក៏គោយ 
ភារកិច្បចគរៀបចំ្បសិសសគែើម្ប៊ីទ ទួលបានភាពគោេជ័យបនាា ប់ព៊ីបញ្ច ប់ការសិកាេឺោអ្វ៊ីមួ្យដែល OSPI ដច្បករដំលកោមួ្យ
សិសាន សិសស ក្កុម្ក្េួសារនិងសមជិក សេេម្ន៍។ គែើម្ប៊ីយល់ និងគធ្វើោថ្ែេូកា ងការង្ហរដែល OSPI គក្គ្នងនឹងគធ្វើ
គែើម្ប៊ីគំ្នក្ទែល់ម្ណឌ លកា ងស្សុកនិងសាលាគរៀនអ្ាកអាច្ប ពិនិត្យគ ើងវញិនូវដផ្នការរមួ្របស់ ESSA របស់គយើង។ 

 

អ្ត្តសញ្ញា ណ 
• គត្ើអ្វ៊ីគៅោក្កបខ័ណឌ ដកលម្អសាលាគៅរែឋវ៉ាស ៊ីនគោន (Washington School Improvement Framework, 

WSIF)? គត្ើសាលាគរៀនក្ត្ូវបានកំណត់្យា៉ាងែូច្បគម្តច្ប? គត្ើអ្វ៊ីគៅោ "ពិនា កាត់្?" 
រែឋវ៉ាស ៊ីនគោនបានបគងកើត្ WSIF ដែលគក្បើបណត ំ ថ្នសូច្បនាករអ្ប់រ ំ(ឧ.ទ. ជំនាញភាសាអ្ង់គេាស និងេណិត្វទិា និងការ
រ ៊ីកច្បគក្ម្ើន ការបញ្ច ប់ការសិកា និងការរ ៊ីកច្បគក្ម្ើនរបស់អ្ាកសិកាភាសាអ្ង់គេាស) ោមួ្យនឹងេ ណភាពសាលាគរៀន និងសូ

http://www.k12.wa.us/ESEA/ESSA/default.aspx
http://www.k12.wa.us/ESEA/ESSA/default.aspx
https://www.ed.gov/essa?src=rn
http://www.k12.wa.us/ESEA/ESSA/ConsolidatedPlan.aspx


សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់សក្មប់សាធារណជន 

   
 

ច្បនាករគោេជ័យរប ស់សិសស (ែូច្បោ ការចូ្បលរមួ្ោគទៀងទត់្សិសសថាា ក់ទ៊ី 9 គៅគលើផ្ាូវគែើម្ប៊ីបញ្ច ប់ការសិកា និងការ
ទទួលយកវេាសិកាកំរតិ្ខពស់/ ឥណទនព៊ីរែង)។ សូច្បនាករទំងគនេះក្ត្ូវបានបញ្ចូ លគៅកា ងពិនា មនទម្ៃន់ដែលក្ត្ូវបាន
គក្បើគែើម្ប៊ីកំណត់្សាលាគរៀនសក្មប់ការគំ្នក្ទែ៏ទូលំទូលាយ ឬមនគគ្នលគៅ។   
 

o សាលាគរៀនដែលបានកំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណសក្មប់ការគំ្នក្ទែ៏ទូលំទូលាយេឺសាលាគរៀនដែលការអ្ន 
វត្តោទូគៅរបស់ពួកគេសក្មប់សិសាន សិសសទំងអ្ស់ បានធាា ក់ច្ប េះគក្កាម្បំផ្ ត្ 5% ថ្នសាលាគរៀនរែឋ
វ៉ាស ៊ីនគោន 

o សាលាគរៀនដែលបានកំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណសក្មប់ការគំ្នក្ទកក្មិ្ត្បញ្ជ ប់ការសិកាទូលំទូលាយ់េឺោ
សាលាគរៀនដែលមនអ្ក្ោបញ្ច ប់ការសិកា 4 ឆ្ា ំតិ្ច្បោង 67% 

o សាលាគរៀនដែលបានកំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណសក្មប់ការគំ្នក្ទោគគ្នលគៅេសាលាគរៀនដែលការអ្ន វត្ត
ោទូគៅមនកក្មិ្ត្គលើសព៊ីកក្មិ្ត្ 5% ប៉ា ដនតមនក្កុម្សិសសោក់លាក់ដែលែំគណើ រការគៅគក្កាម្កក្មិ្ត្។  

 
សក្មប់ការកំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណគៅឆ្ា ំ 2018 កក្មិ្ត្ 5% េឺោពិនា ដែលគសមើនឹង ឬគក្កាម្ 2.3។ គនាេះមនន័យថាសាលា
គរៀនដែលក្ត្ូវ បានកំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណសក្មប់ការគំ្នក្ទែ៏ទូលំទូលាយមនពិនា គសមើ ឬគក្កាម្ 2,3 ខណៈគពលដែល
សាលាគរៀនដែលកំណត់្អ្ត្តស ញ្ញា ណសក្មប់ការគំ្នក្ទគគ្នលគៅមនក្កុម្សិសសមា ក់ៗទទួលបានពិនា ក្តឹ្ម្ ឬតិ្ច្បោង 
2.3។ 
 
ព័ត៌្មនលម្អិត្បដនថម្គទៀត្គលើវធិ្៊ីសាស្រសតអាច្បក្ត្ូវបានរកគ ើញគៅកា ងដផ្នការរមួ្របស់ ESSA គៅរែឋវ៉ាស ៊ីនគោន។ 
 

• គត្ើមនន័យថាយា៉ាងគម្៉ាច្បដែលថាសាលារបស់ខ្ ំក្ត្ូវបានគេកំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណ (កក្មិ្ត្ទូលំទូលាយ - កក្មិ្ត្
បញ្ច ប់ការ សិកាទូលំទូលាយ មនទិសគៅ)? 

ក្បសិនគបើសាលាគរៀនមួ្យក្ត្ូវបានកំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណសក្មប់ការគំ្នក្ទក្េប់ក្ជុងគក្ោយ ឬោគគ្នលគៅគនាេះមនន័យថា
ពួកគេមន តំ្បន់អ្ន វត្តោក់លាក់គែើម្ប៊ីដកលម្អ។ ការង្ហរគនេះក្ត្ូវបានគេសាា ល់ថាោការដកលម្អសាលាគរៀន។ តំ្បន់ដែល
សាលាគរៀនអាច្បក្ត្ូវការ គែើម្ប៊ីដកលម្អអាច្បមនគលើការវស់ដវងោក់លាក់ ែូច្បោការបញ្ច ប់ការសិកា ឬសក្មប់ការអ្ន វត្ត
ោទូគៅ សក្មប់ក្កុម្សិសសោក់លាក់ ែូច្បោសិសសពិការ។ កាលព៊ីម្ ន ការកំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណសក្មប់ការដកលម្អ
សាលា គរៀនក្ត្ូវបានគេោត់្ទ កោអ្វជិជមន ប៉ា ដនែ OSPI ច្បង់ផ្លា ស់បតូរទសសនៈគនេះ។ សាលាគរៀនសាធារណៈផ្តល់ការអ្ប់រ ំ
ែល់ក មរ ទំងអ្ស់ដែលគែើរោម្ទវ ររបស់ពួកគេប៉ា ដនតសិសសមួ្យចំ្បនួ នគៅសាលាគរៀនោមួ្យនឹងគសច្បកត៊ីក្ត្ូវការគក្ច្បើន
ោងអ្ាកែថ្ទ។ គយើងគជឿោក់ថាការគផ្លត ត្អារម្មណ៍េួរដត្គផ្លត ត្គលើការគធ្វើឱ្យក្បាកែ ថាគយើងអាច្បបំគពញនូវគសច្បកត៊ីក្ត្ូវការ

http://www.k12.wa.us/ESEA/ESSA/pubdocs/ESSAConsolidatedPlan-Final.pdf


សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់សក្មប់សាធារណជន 

   
 

របស់សិសសទំងអ្ស់គេើយគនាេះមនន័យថាការកំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណសាលាណាដែលក្ត្ូវការការគំ្នក្ទបដនថម្គែើម្ប៊ីគធ្វើ
ែូគោា េះ។ 
 

• គត្ើសាលាគរៀនរបស់ខ្ ំមិ្នែំគណើ រការលអគទគោយសារដត្ពួកគេក្ត្ូវបានកំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណឬ? 
OSPI គជឿោក់ថាោនិច្បចកាលវដត្ងដត្មនកដនាងដែលក្ត្ូវដកឲ្យមនភាពក្បគសើរគ ើង។ សាលាគរៀនមួ្យចំ្បនួនក្ត្ូវបានគេ
គម្ើល គ ើញ ថាទទួលបានគោេជ័យគោយវធិានការោគក្ច្បើន ប៉ា ដនតគៅដត្ខិត្ខំគធ្វើឱ្យក្បគសើរគ ើងនូវអ្វ៊ីដែលពួកគេពូដក។ 
សាលាគរៀនគផ្សងគទៀត្មន ការង្ហរគក្ច្បើនដែលពួកគេអាច្បគធ្វើបាន ប៉ា ដនតពួកគេក៏កំព ងក្បឹងដក្បងគធ្វើឱ្យក្បគសើរផ្ងដែរ។ ខ
ណៈគពលដែល WSIF ពិនិត្យគម្ើលការអ្ន  វត្តរបស់សាលាគរៀនសត៊ីព៊ីវធិានការសំខាន់ៗវោគរឿងសំខាន់ដែលក្ត្ូវច្បងោំថា
មនលកខណៈោគក្ច្បើនដែលអាច្បជួយគយើងកំណត់្ថាគត្ើសាលាគរៀនកំព ង "គធ្វើបានយា៉ាងលអ"។  
 
កាលព៊ីម្ ន ការកំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណសក្មប់ការដកលម្អសាលាគរៀនក្ត្ូវបានគេោត់្ទ កោអ្វជិជមន ប៉ា ដនែ OSPI ច្បង់ផ្លា ស់
បតូរទសសនៈ គនេះ។ សាលាគរៀនសាធារណៈផ្តល់ការអ្ប់រែំល់ក មរទំងអ្ស់ដែលគែើរោម្ទវ ររបស់ពួកគេ ប៉ា ដនតសិសសមួ្យ
ចំ្បនួនគៅសាលាគរៀនោមួ្ យនឹងគសច្បកត៊ីក្ត្ូវការគក្ច្បើនោងអ្ាកែថ្ទ។ គយើងគជឿោក់ថាការគផ្លត ត្អារម្មណ៍េួរដត្គផ្លត ត្គលើការ
គធ្វើឱ្យក្បាកែថាគយើងអាច្បបំគពញនូវគស ច្បកត៊ីក្ត្ូវការរបស់សិសសទំងអ្ស់គេើយគនាេះមនន័យថាការកំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណ
សាលាណាដែលក្ត្ូវការការគំ្នក្ទបដនថម្គែើម្ប៊ីគធ្វើែូគោា េះ។ 
 

• ខ្ ំបានលឺថាមនសាលាគរៀនោគក្ច្បើនគទៀត្ក្ត្ូវបានកំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណ - គត្ើទំនួលខ សក្ត្ូវេណគនយយថ្ម៊ីកាន់ដត្
ពិបាកឬ? 

WSIF មិ្នពិបាកគទ ប៉ា ដនតវខ សគ្នា ។ គោយសារដត្ការគបតោ្ចិ្បត្តរបស់ទ៊ីក្កុងវ៉ាស ៊ីនគោនចំ្បគ េះសម្ធ្ម៌្អ្ប់រវំធិ្៊ីសាស្រសត 
សក្មប់ក្កប ខ័ណឌ គក្កាម្ ESSA បានផ្លា ស់បតូរគែើម្ប៊ីកំណត់្ឱ្យបានច្បាស់លាស់នូវតំ្បន់ដែលគយើងក្ត្ូវដកលម្អគែើម្ប៊ី
សគក្ម្ច្បបាននូវច្បកខ វស័ិយរបស់ គយើងដែលថាក មរក្េប់រូបគៅកា ងទ៊ីក្កុងវ៉ាស ៊ីនគោនក្ត្ូវបានគរៀបចំ្បគែើម្ប៊ីទទួលបាន
គោេជ័យគៅកា ងអាជ៊ីព ម្ហាវទិាល័យ និងជ៊ីវតិ្។  
 
ខណៈដែលវោការពិត្ដែលសាលាគរៀនោគក្ច្បើនក្ត្ូវបានគេកំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណសក្មប់ការគំ្នក្ទោងព៊ីម្ ន OSPI មន
ទសសនៈ វជិជមនគោយសារវបង្ហា ញព៊ីទំេំការង្ហរដែលក្ត្ូវគធ្វើគែើម្ប៊ីធានាថាសិសសក្េប់រូបទទួលបានការអ្ប់រដំែលពួកគេ
ក្ត្ូវការគែើម្ប៊ីទទួលបានគោេជ័យបនាា ប់ព៊ីពួកគេោកគច្បញព៊ីសាលាគរៀន។  

 
• គេត្ អ្វ៊ីបានោសាលាគរៀនោគក្ច្បើនក្ត្ូវបានគេកំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណសក្មប់អ្ក្ោបញ្ច ប់ការសិកាទូលំទូលាយ

កា ងបរសិាថ នសិកាោជគក្ម្ើស? 



សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់សក្មប់សាធារណជន 

   
 

ការដកលម្អមួ្យដែល OSPI កំព ងអ្ន វត្តេឺោការគំ្នក្ទខ សគ្នា សក្មប់ម្ណឌ លកា ងស្សុក និងសាលាគរៀនគោយដផ្អកគលើ
ត្ក្ម្ូវការរបស់ពួក គេ។ ោប់ោំងព៊ីគយើងបានកំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណសាលាគរៀនដែលក្ត្ូវការការគំ្នក្ទបដនថម្ គយើងគជឿោក់
ថាការកំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណសាលា គរៀនោជគក្ម្ើសេឺមនក្បគយាជន៍គក្ េះបរសិាថ នទំងគនេះបគក្ម្ើសិសសដែលក្ត្ូវការការ
គំ្នក្ទខ សៗគ្នា ។  
 
ទ៊ីព៊ីរ គយើងកំព ងពិនិត្យគម្ើលដម្៉ាក្ត្ដែលមនអ្ត្ថន័យគផ្សងគទៀត្ដែលអាច្បជួយគយើងបាន (ឧទេរណ៍ OSPI, ម្ណឌ លកា ង
ស្សុកនិងសា លាគរៀន) ដែលមនការវយត្ថ្ម្ាកម្មវធិ្៊ី និងដផ្នការដកលម្អ។ ឧទេរណ៏, អ្ក្ោបញ្ច ប់ការសិកាក្ត្ូវបាន
េណនាគោយគក្បើអ្ក្ោបញ្ច ប់ ការសិកាបួនឆ្ា ំ និងសិសសោគក្ច្បើនបានបញ្ច ប់ការសិកាគោយគោេជ័យព៊ីសាលាោ
ជគក្ម្ើស ប៉ា ដនតគៅគពលកំណត់្បញ្ច ប់ការសិកា។ 
 

• គត្ើវខ សគ្នា ឬស្សគែៀងគ្នា គៅនឹងអាទិភាព ឬការគផ្លត ត្? គត្ើសាលាគរៀនក្ត្ូវដត្គធ្វើឱ្យមនវឌឍនភាពក្េប់ក្គ្នន់
ក្បោំឆ្ា ំ (AYP) ដែរឬគទ? 

គៅគក្កាម្គ្នម នក មរណាក្ត្ូវទ កគោល សាលាគរៀនក្ត្ូវបានគេកំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណសក្មប់ការដកលម្អោសាលាអាទិភាព
ឬគផ្លត ត្និង គែើម្ប៊ីកំណត់្អ្ត្តសញ្ញា ណថាោការដកលម្អពួកគេក្ត្ូវគធ្វើឱ្យមនវឌឍនភាពក្េប់ក្គ្នន់ក្បោំឆ្ា ំ។ គោយសារ
គយើងបានគរៀបចំ្បគ ើងវញិនូ វវធិ្៊ីសាស្រសតរបស់គយើងទំងស្សុង វមនភាពស្សគែៀងគ្នា មួ្យចំ្បនួន។ ភាពទូលំទូលាយ និងោ
គគ្នលគៅេឺស្សគែៀងគ្នា គៅនឹងអាទិភាព និងការគផ្លត ត្អារម្មណ៍គៅកា ងគនាេះថាពួកគេទំងព៊ីរេឺោក្បគេទសាា កយ៊ីគហាក្ត្ូវ
បានកំណត់្គៅកា ងលកខនតិកៈរបស់រែឋ និងសេព័នធ។ គក្ៅព៊ីគនេះ ការអ្ន វត្ត ESSA និងរែឋបាលថ្ម៊ីគក្កាម្អ្េិបាលគខត្ត 
Reykdal បានកត់្សមា ល់ព៊ីវធិ្៊ីសាស្រសតថ្ម៊ីមួ្យគែើម្ប៊ីកំណត់្អ្ត្តស ញ្ញា ណ។ គយើងកំព ងផ្លា ស់បតូរគច្បញឆ្ៃ យព៊ីការោក់
ទណឌ កម្មថ្នសាលាគរៀន "បរាជ័យ" ជំនួសឱ្យការផ្តល់នូវការគំ្នក្ទគ ើងវញិសក្មប់ សាលាគរៀនដែលមនត្ក្ម្ូវការែ៏ធំ្បំផ្ 
ត្។  
ដម្៉ាក្ត្ការេណគនយយភាពក៏បានផ្លា ស់បតូរផ្ងដែរ គោយក្គ្នន់ដត្សម្ាឹងគម្ើលកំរតិ្ថ្នការបញ្ច ប់ការសិកានិងពិនា សមិ្ទធផ្ល
របស់សិ សសប៉ា គណាណ េះគែើម្ប៊ីកំណត់្ថាសាលាគរៀនមនកដនាងណាខាេះគែើម្ប៊ីដកលម្អ។ WSIF ថ្ម៊ីពក្ង៊ីកវសិាលភាពគែើម្ប៊ីរួម្
បញ្ចូ លការរ ៊ីកចំ្បគរ ើន ការវវិឌឍន៍របស់អ្ាកសិកាភាសាអ្ង់គេាស ការចូ្បលរួម្គទៀងទត់្ និងគបើអាច្បអ្ន វត្តបាន វធិានការថ្នការ
គក្ត្ៀម្ក្ប ងគៅម្ហាវទិាល័យ និងអាជ៊ីពែូច្បោការផ្តល់វេាសិកាកក្មិ្ត្ខពស់ (ផ្តល់ឥណទនព៊ីរ) និងថាា ក់ទ៊ី 9 គៅគលើផ្ាូវ
គែើម្ប៊ីបញ្ច ប់ការសិកា។ សាលាគរៀននឹងមិ្ន ក្ត្ូវបានត្ក្ម្ូវឱ្យគធ្វើឱ្យមនវឌឍនភាពក្េប់ក្គ្នន់ក្បោំឆ្ា ំែូច្បដែលបានកំណត់្
គៅគក្កាម្គ្នម នក មរមិ្នក្ត្ូវបានទ កគោលគទ ប៉ា ដនតនឹងក្ត្ូវ គធ្វើឱ្យមនវឌឍនភាពដែលបានកំណត់្គៅកា ងដផ្នការដកលម្អ
របស់ពួកគេ។ 

• កា ងនាម្ោសមជិកសេេម្ន/ឪព កមត យ គត្ើខ្ ំអាច្បរកព័ត៌្មនបដនថម្អំ្ព៊ីម្ណឌ ល និងសាលាគរៀនរបស់ខ្ ំគៅ
កដនាងណា? 



សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់សក្មប់សាធារណជន 

   
 

មនកដនាងមួ្យចំ្បនួនសក្មប់សមជិកសេេម្ន៍ និងក្កុម្ក្េួសារគែើម្ប៊ីដសវងរកព័ត៌្មនអំ្ព៊ីម្ណឌ លនិងសាលាគរៀនរបស់
ពួកគេ។ ម្គធ្ាបាយទ៊ី 1 េឺក្ត្ូវគៅែល់ម្ណឌ ល និងសាលាគរៀន់របស់អ្ាកគោយផ្លា ល! ម្គធ្ាបាយព័ត៌្មនគផ្សងគទៀត្ក៏
អាច្បោក្កុម្ក្បឹកាសា លាកា ងតំ្បន់របស់អ្ាកផ្ងដែរ។  
 
គែើម្ប៊ីដសវងយល់បដនថម្អំ្ព៊ីការអ្ន វត្តសាលាគរៀនរបស់អ្ាកសូម្ចូ្បលគម្ើល គេេទំព័ររបាយការណ៍កាត្ដែលរកាទ កគោយ
ទ៊ីភាា ក់ង្ហរ អ្ប់ររំបស់រែឋ, OSPI។  

គំ្នក្ទ 
• កា ងនាម្ោសមជិកសេេម្ន៍/ឪព កមត យ/សមជិកក្េួសារ គត្ើខ្ ំអាច្បគធ្វើអ្វ៊ីគែើម្ប៊ីគំ្នក្ទសាលាគរៀនរបស់ខ្ ំ? 

សាលាគរៀនថាា ក់ស្សុករបស់អ្ាកមនទ៊ីោំងលអបំផ្ ត្គែើម្ប៊ីក្បាប់អ្ាកអំ្ព៊ីរគបៀបដែលអ្ាកអាច្បជួយសាលារបស់អ្ាកបាន។ សូម្
ពិនិត្យគម្ើលគវ បសាយសាលាគរៀន គេេទំព័រក្បព័នធផ្សពវផ្ាយសងាម្របស់អ្ាក ឬគៅគៅសាលាគរៀនមូ្លោឋ នរបស់អ្ាក
គែើម្ប៊ីរកឱ្យគ ើញគៅគពលដែ លក្ពឹត្តិការណ៍ទំនាក់ទំនងមោឬបិោបនាា ប់នឹងក្ត្ូវបានគធ្វើគ ើង។ អ្ាកក៏អាច្បច្បង់សាកសួរ
អំ្ព៊ីការសម័ក្េចិ្បត្តគៅសាលាគរៀនរបស់អ្ាក ឬការបរោិច កការផ្ាត់្ផ្ាង់។  
 
ក្បដេលោតួ្នាទ៊ីែ៏សំខាន់បំផ្ ត្េឺការគំ្នក្ទែល់ក មរគៅកា ងជ៊ីវតិ្របស់អ្ាក។ អ្ន វត្តការគរៀនសូក្ត្ោមួ្យគ្នា សំរាប់អ្ាក
សិកា (ឧទេរ ណ៍ការអានោមួ្យគ្នា ) ឬភាពសបាយរ ៊ីករាយ (ែូច្បោការគរៀនសូក្ត្គែើម្ប៊ីចំ្បអិ្នរូបម្នតថ្ម៊ីោគែើម្)។ សូម្
ពាយាម្ឱ្យក្បាកែថាពួកគេម្ កសាលាគរៀនគក្ត្ៀម្ខាួនគែើម្ប៊ីគរៀន (ឧទេរណ៍ក្ត្ូវក្បាកែថាពួកគេទទួលបាននូវការ
សក្មកក្េប់ក្គ្នន់គែើម្ប៊ីជួយែល់ការចូ្បលរមួ្គទៀងទត់្ រមួ្ទំងការម្កែល់ទន់គពល)។ សួរពួកគេអំ្ព៊ីសាលាគរៀនគោយ
គក្បើសំណួរគបើកចំ្បេគែើម្ប៊ីគលើកទឹកចិ្បត្តឱ្យពួកគេនិយាយ (ឧទេរណ៍ "អ្វ៊ីដែលថ្ម៊ីេឺោអ្វ៊ីដែលអ្ាកបានគរៀនថ្ថ្ៃគនេះ?" គេើយ
មិ្នដម្នសំណួរ បាទឬោស/គទ ែូច្បោ "គត្ើអ្ាកមនថ្ថ្ៃលអគៅសាលាគរៀនគទ?")។ និយាយោមួ្យពួកគេអំ្ព៊ីកែ៊ីសងឃឹម្ និង
ស បិនរបស់ពួកគេសក្មប់អ្នាេត្របស់ពួកគេ និងដច្បករដំលកកែ៊ីសងឃឹម្ និងស បិន របស់អ្ាកសក្មប់ពួកគេ។  
 

• គត្ើខ្ ំេួររពឹំងអ្វ៊ីខាេះព៊ីក្បគេទព័ត៌្មន ឬការក្បាស្ស័យទក់ទងគផ្សងគទៀត្ព៊ីម្ណឌ លកា ងស្សុក ឬសាលាគរៀនរបស់ខ្ ំ? 
ព័ត៌្មន និងទំនាក់ទំនងព៊ីសាលាគរៀននិងម្ណឌ លកា ងស្សុកនឹងដក្បក្បួលោម្ទ៊ីោំង។ គទេះោយា៉ាងណាក៏គោយសាលា
គរៀនេួរដត្ ផ្សពវផ្ាយនូវព័ត៌្មនសំខាន់ៗមួ្យចំ្បនួនែូច្បោការអ្ន វត្តរបស់សិសសគលើការវយត្ថ្ម្ាទូទំងរែឋ ព័ត៌្មនអំ្ព៊ីប័
ណណរបាយការ ណ៍របស់ សាលា និងសាថ នភាពក្បគសើរគ ើងរបស់សាលាគរៀន។ ឪព កមត យ និងសមជិកក្េួសារក្ត្ូវបាន
អ្គញ្ជ ើញ ឱ្យគធ្វើការោមួ្យប េាលិក សាលាគរៀន គែើម្ប៊ីគរៀបចំ្បេគក្មងដកលម្អសាលាគរៀន។ សាលាគរៀនមួ្យចំ្ប នួនមន
ព័ត៌្មនោក់លាក់បដនថម្ដែលពួកគេក្ត្ូវការគែើម្ប៊ីទំ នាក់ទំនងោមួ្យឪព កមត យ និងក្េួសារក្បសិនគបើពួកគេបំគពញោម្
ត្ក្ម្ូវការសេព័នធមួ្យចំ្បនួន។  
 

http://reportcard.ospi.k12.wa.us/summary.aspx?groupLevel=District&schoolId=1&reportLevel=State&yrs=2016-17&year=2016-17
http://www.k12.wa.us/default.aspx

