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គម្រោងវិ ទ្យាល យ័  និងម្រោ វិ ទ្យាល យ័   

(High School & Beyond Plan) 
 

ម្ ម្ ោះ៖ _______________________________________________    ថ្នា ក់៖ (សូមគូស) 7,8,9,10,11,12 

 

សាលា៖ _______________________________________________      ឆ្ា ាំបញ្ច ប់ោរសិកា៖ __________________ 

 

ជាមួយនឹងការអនុម័ត ESHB 2224 មានតម្មូវការថ្មីៗសម្មាប់គម្ម្មាងវវ ទ្យាល័័យ និងម្ម្កាយវវ ទ្យាល័័យបប់ម្តើមមម្ឆ ន្ ាំ 2017-18 

សម្មាប់សិសសទាំងអស់។ គម្ម្មាងវវ ទ្យាល័័យ និងម្ម្កាយវវ ទ្យាល័័យ (HSBP) ប្ម្បម្បួ័ជុាំ វ ទ្យញសាំណួរចាំនួនបី៖ ម្ ើខ្ញ ាំជានរណា? 

ម្ ើខ្ញ ាំអាចោា  ជាអ្វ ី? ម្ ើខ្ញ ាំអាចោា  ជាបបបម្នោះម្ោ រម្បៀបណា? ប្តនការម្នេះគឺជាតម្មូវការបញ្ចប់ការសិក្សាប្ែ័អាចជួ 

យសិសានុសិសសទាំងអស់ាាួ័បានពិនទ ុខ្ពស់បាំតុតពីវ ទ្យាល័័យម្ មយគិតអាំពីអនាគតរបស់ពួក្សម្គ។ ចាប់ម្ ត្ើមម្ៅថ្នា ក់ាី 7 

ឬថ្នា ក់ាី 8 អនក្សនឹងបញ្ចប់សារម្ពមភ័ណឌ ចាំណូ័ចិតើខាងអាជីព 

និងបនើការអភិវឌ្ឍនិងការប្ក្សសម្មួ័ប្តនការម្នេះរ ូតែ័់ថ្នន ក្ស់ាី 12។ 

អនក្សនឹងម្ វ្ ើការជាមួយាីម្បឹក្សាសាលារបស់អនក្សាីម្បឹក្សានិង / ឬម្គូបម្ម្ងៀនម្ែមមបីបម្ងក មតប្តនការផ្ទា ័់ខ្ល នួរបស់អនក្សប្ែ័ម្ៅថ្ន 

"តល វូផ្ទា ័់ខ្ល នួ" 

ម្ មយនឹងម្ វ្ ើការប្ក្សសម្មួ័ប្តនការរបស់អនក្សជាម្រៀងរា័់ ន្ ាំម្ែមមបីប្ក្សសម្មួ័សម្មាប់ការផ្ទា ស់បត រូចាំណាប់អារមមណ៍ឬប្តនការបនាា

ប់បនស ាំ (អវ ើប្ែ័អនក្សម្ម្ោងនឹងម្ វ្ ើម្ឆ ន្ ាំម្ម្កាយ បញ្ចប់ការសិក្សាពីវ ទ្យាល័័យ)។ 

ម្ោ័ម្ៅននវ ទ្យាល័័យរបស់អនក្សអាចរមួមានមហាវ ទ្យាល័័ 

យឬសាក្ស័វ ទ្យាល័័យរយៈម្ព័បួន ន្ ាំមហាវ ទ្យាល័័យស គមន៍ឬបម្ចចក្សម្ាសរយៈម្ព័ពីរ ន្ ាំក្សមម វ ទ្្យ ី វ ឹក្ស វ ឺនក្សមម វ ទ្្យ ី វ ទ្យញ្ញា បនប

ម្តឧសា ក្សមមការបណត ុ េះបណាើ ័ម្ោធាឬការ វ ឹក្សហាត់ការងារ។  
 

ធា ុបែ័រ ូិ ោរននប្នោរិ ទ្យាល យ័  & ម្រោ ិ ទ្យាល យ័ របស់អ្ាក 

 

1. ក្សាំណត់អតើសញ្ញា ណម្ោ័ម្ៅននអាជីពរបស់អនក្សម្ោយម្ម្បមបញ្ជ ីសារម្ពើភណ្ឌ អាជីព។ 

2. ក្សាំណត់អតើសញ្ញា ណម្ោ័ម្ៅអ្ប់រំរបស់អនក្ស។ 

3. ប្នោររ ៈម្ព័បួនឆ្ា ាំំជាមួយនឹង ល្ ូិ ផ្ទា ័់ខល នួប្ែ័បាំម្ពញតាមតម្មូវការបញ្ចប់ការសិក្សានិងតម្មឹមជាមួយនឹង

ម្ោ័ម្ៅអាជីពនិងការអប់រំរបស់អនក្ស។ 

4. ម្ឆចុងបញ្ចបថ្នន ក្ស់ាី 12 របិ តិរបូសងខប ឬកាំណ្ ់រាសកមមភាពនាម្ព័បចច ញបបន នំ។ 

5. ម្បសិនម្បមអនក្សមិនបានបាំម្ពញតាមបាោា នសើ ីពីការវាយតនមារែា របស់អនក្ស 

ម្នាេះប្តនការម្នេះម្តវូប្តរមួបញ្ច ូ័ ោរអ្នដរាគមន៍ និងោរោាំរាប ា្កសិកា ិគគសិកាបបនែម 

ឬទាំងពីរប្ែ័នឹងជួយអនក្សឱ្យបាំម្ពញតាមតម្មូវការននការបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នន ក្ស់វ ទ្យាល័័យ។  

 

ក្សមម វ ទ្្យ ី វ ទ្យាល័័យនិងម្ម្ៅគម្ម្មាងម្តវូបានម្ម្បមម្ែមមបីប្ណនាាំពីបាពិម្សា្ម្ឆវ ទ្យាល័័យរបស់អនក្សម្ មយម្រៀប

ចាំអនក្សសម្មាប់ការអប់រំឬការបណត ុ េះបណាើ ័និងអាជីពម្ម្កាយម្យមសិក្សា។ 

ប្តនការម្នេះម្តវូបានម្ វ្ ើបចច ុបបននភាពជាម្រៀ 

ងរា័់ ន្ ាំម្ែមមបីឆល ុេះបញ្ញច ាំង័ាធត័ននការវាយតនមារបស់អនក្សពិនិតយម្ មងវ ទ្យញននម្បតិាិនសាលាម្រៀនខ្ពស់របស់

អនក្សនិងវាយតនមាវឌ្ឍនភាពម្ ព្ េះម្ៅម្ោ័ម្ៅប្ែ័បានក្សាំណត់។ 

ប្តនការរបស់អនក្សអាចម្តវូបានប្ក្សសម្មួ័ម្ មងវ ទ្យញម្ឆម្ព 

័បាំបាច់ម្ែមមបីផ្ទា ស់បត រូត័ម្បម្ោជនម៍្ោ័ម្ៅនិងតម្មូវការ។  
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ចាប់ម្ ត្ើមម្ែើមបីបម្ងកើ របិ ត ិរបូរបស់អ្ាក។  

ម្ ើខ្ញ ាំជាអ្ាកណា?  ម្ ើខ្ញ ាំអាចោា  ជាអ្វី?  ម្ ើខ្ញ ាំអាចោា  ជាបបបម្នោះម្ោ រម្បៀបណា? 

 

 

 

 

 

  

ប្នោររបស់ខ្ញ ាំ 

1. បញ្ជ ីចាំណាប់អារមមណ្អ៍ាជីព 

បញ្ជ ីចាំណាប់អារមមណ៍អាជីពឬការវាយតនមាអាំពអីាជីពអាចម្តវូបានយក្សជាម្រៀងរា័់ ន្ ាំម្ែមមបីប្សវ ងយ័់

អាំពីអាជីពនិងម្សចក្សើ ីម្បាថ្នន ប្តនក្សអប់រំរបស់អនក្ស។   

► សាព នអាជីព៖ http://www.careerbridge.wa.gov/Survey_Cluster.aspx 

► អាជីព One Stop៖ https://www.careeronestop.org/toolkit/careers/interest-assessment.aspx 

► ក្សម្មិតខ្ពស់ CTE៖ ការសា ង់មតិចាំណាប់អារមមណ៍សម្មាបបណត ុ ាំអាជីព៖ 
https://careertech.org/student-interest-survey  

► ម្សៀវម្ៅប្ណនាាំសើ ីពីការងារការងាររបស់ស រែាអាម្មរ ទ្យក្ស៖ https://www.bls.gov/ooh/  
 

ចាំណាប់អារមមណ្៍កន ញងោរបសវ ងរកោរងាររបស់ខ្ញ ាំ៖  

  

  

  

 

2. ម្ោ័ម្ៅអ្ប់រ ំ

ការម្ម្បមម្បាស់ចាំណាប់អារមមណ៍ក្សន ុងអាជីពរបស់អនក្សម្ែមមបីប្ណនាាំអនក្សម្ោ័ម្ៅសិក្សាសម្មាប់អវ ើប្ែ័អនក្ស

ចង់ម្ វ្ ើបនាា ប់ពីវ ទ្យាល័័យអាចម្តវូបានរក្សម្ មញម្ោយម្ម្បមតាំណភាជ ប់ម្ម្កាយម្យមសិក្សា។   

► មហាវ ទ្យាល័័យសាធារណៈ 4 ន្ ាំម្ឆរែា WA៖ http://www.wsac.wa.gov/college-admissions   

► មហាវ ទ្យាល័័យស គមន៍ឬបម្ចចក្សម្ាស 2 ន្ ាំម្ឆរែា WA៖ https://www.sbctc.edu/our-

colleges/search-college-programs/default.aspx  

► មហាវ ទ្យាល័័យ 4 ន្ ាំនិង 2 ន្ ាំ (ម្ម្ៅរែា/ឯក្សជន)  

o ម្ក្សមុម្បឹក្សាភិបា័មហាវ ទ្យាល័័យ ា្ំនាម្ព័អនាគត៖ 

https://bigfuture.collegeboard.org/  

o មគគ ុ ម្ាាសព័ត៌មានរបស់មហាវ ទ្យាល័័យ Peterson៖ https://www.petersons.com/college-

search.aspx#/sweeps-modal 

► ក្សមម វ ទ្្យ ីសិក្សា៖ http://www.k12.wa.us/careerteched/ProgramsofStudy.aspx 

► ក្សមម វ ទ្្យ ី វ ទ្យញ្ញា បនប័ម្តសើ ង់ោរឧសា ក្សមមនិងចម្ងាក មអាជីព៖ 

http://www.k12.wa.us/CareerTechEd/clusters/ 

► ក្សមម វ ទ្្យ ី វ ឹក្ស វ ឺន៖ http://www.lni.wa.gov/tradeslicensing/apprenticeship/  

http://www.careerbridge.wa.gov/Survey_Cluster.aspx
https://www.careeronestop.org/toolkit/careers/interest-assessment.aspx
https://careertech.org/student-interest-survey
https://www.bls.gov/ooh/
http://www.wsac.wa.gov/college-admissions
https://www.sbctc.edu/our-colleges/search-college-programs/default.aspx
https://www.sbctc.edu/our-colleges/search-college-programs/default.aspx
https://bigfuture.collegeboard.org/
https://www.petersons.com/college-search.aspx#/sweeps-modal
https://www.petersons.com/college-search.aspx#/sweeps-modal
http://www.k12.wa.us/careerteched/ProgramsofStudy.aspx
http://www.k12.wa.us/CareerTechEd/clusters/
http://www.lni.wa.gov/tradeslicensing/apprenticeship/
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► ក្សមម វ ទ្្យ ីសិក្សាម្រៀនសូម្ត៖ 

http://www.k12.wa.us/careerteched/pubdocs/ProgramsofStudyandApprenticeshipAlignmentGrid.pdf  

► ការបណត ុ េះបណាើ ័ម្ោធា៖ http://todaysmilitary.com/  

 

ម្ោ័ម្ៅអ្ប់រំរបស់ខ្ញ ាំ៖  

(ម្ម្ចមនជាងមួយអាចម្តវូបានម្ម្ជមសម្រ ើស)៖   

 

  

 

  

 

  

  

http://www.k12.wa.us/careerteched/pubdocs/ProgramsofStudyandApprenticeshipAlignmentGrid.pdf
http://todaysmilitary.com/
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រម្បៀបបែ័ខ្ញ ាំនឹងាាួ័បានម្ៅាីម្នាោះ 
3. អ្ាកប្នោររ ៈម្ព័ 4 ឆ្ា ាំរបស់ខ្ញ ាំ 

ាិសម្ៅ៖  សូមចុេះបញ្ជ ីខាងម្ម្កាមវគគសិក្សាប្ែ័អនក្សបានយក្ស (ឬមានគម្ម្មាងយក្ស) ម្រៀងរា័់ ន្ ាំម្ឆវ ទ្យាល័័យ។ 

ចាំណាាំម្ មយពិបរណាអាំពីតម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សាថ្នន ក់្សមូ័ោា ននិងរែានិងតម្មូវការចូ័ម្រៀនម្ម្កាយម្យមសិក្សាស

ម្មាប់មហាវ ទ្យាល័័យ។ 

ក្សប្នាងម្បធានបា GR 9 GR 10 GR 11 GR 12 

ភាសាអ្ង់ម្គាស 

តម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សា ______ 
តម្មូវការចូ័ម្រៀន ______ 

 

 

 

   

មុខិ ទ្យជាជ គណ្ិ ិ ទ្យាល 

តម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សា ______ 
តម្មូវការចូ័ម្រៀន ______ 

 

 

 

   

វិ ទ្យាលសាតសត  
តម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សា ______ 
តម្មូវការចូ័ម្រៀន ______ 

 

 

 

   

មុខិ ទ្យជាជ សិកាសងគម 

តម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សា ______ 
តម្មូវការចូ័ម្រៀន ______ 

 

 

 

   

មុខិ ទ្យជាជ សុខភាព នងិ

អ្ប់រោំ  

តម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សា ______ 
តម្មូវការចូ័ម្រៀន ______ 

    

*សិ័បៈ ឬ PPR 

(ឯក្សសារម្ឆម្ ម័សនា ឹក្សកិ្សចចការ) 
តម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សា ______ 
តម្មូវការចូ័ម្រៀន ______ 

 

 

 

   

*ភាសាពិភពម្លាក ឬ PPR 

(ឯក្សសារម្ឆម្ ម័សនា ឹក្សកិ្សចចការ) 
តម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សា ______ 
តម្មូវការចូ័ម្រៀន ______ 

    

អាជីពជាបម្ចចកម្ាស - CTE  

តម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សា ______ 
តម្មូវការចូ័ម្រៀន ______ 

 

 

 

   

មុខិ ទ្យជាជ ជម្រមើសាូម្ៅ 

តម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សា ______ 
តម្មូវការចូ័ម្រៀន ______ 

 

 

 

   

ម្រកឌី សរុប 

    តម្មូវការបញ្ចប់ការសិក្សា  

_____ 

    

តម្មូវការអាចខុ្សោន ។ សូមចាំណាាំ៖ 

 តម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សាថ្នន ក់្សមូ័ោា ន៖ សូមម្ោងម្ៅម្ោ័នម្ោបាយសាលាម្រៀនម្សកុ្សសម្មាប់តម្មូវការក្សន ុងម្សកុ្ស 

(ប្ែ័អាចម្ ម័សពីតម្មូវការរបស់រែា) 

 តម្មូវការការបញ្ច ប់ថ្នន ក់្សរែា៖ OSPI www.k12.wa.gov ឬម្ក្សមុម្បឹក្សារែា www.sbe.wa.gov  

 តម្មូវការក្សមម វ ទ្្យ ីសិក្សា និងតម្មូវការចូ័ម្រៀន៖ សាំម្ៅម្ៅម្ ម័តម្មូវការចូ័ម្រៀនរបស់សាា ប័នជាក់្សលាក់្ស 

ឬម្ក្សមុម្បឹក្សាសមិាធិត័និសសិតននរែាវា៉ា សីុនម្តាន (Washington Student Achievement Council) (http://www.wsac.wa.gov/) 

PPR = តម្មូវការតាមតល វូផ្ទា ័់ខ្ល នួប្ែ័មានមូ័ោា នម្័មវ ទ្យាល័័យនិងម្័មសប្តនការសម្មាប់ថ្នន ក់្ស ន្ ាំ 2019 និងម្័មសពីម្នេះ 

សនា ឹកកិចចោរ (PPR) បែ័ោន័កខណ្ៈបុគគ័ផ្ទា ័់ខល នួរបស់ខ្ញ ាំ (ថ្នា ក ់2019 និងម្័ើសពីម្នោះ)  

http://www.k12.wa.gov/
http://www.sbe.wa.gov/
http://www.wsac.wa.gov/
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មានចាំនួនសរុប 7 វគគសិក្សាម្ឆខាងម្ម្ៅននសន ូ័ បាំបាច់ 17 នន 24 ម្ម្ក្សឌ្ីតប្ែ័អនក្សអាចម្ម្បមក្សន ុងការម្ វ្ ើប្តន 

ការផ្ទា ័់ខ្ល នួរបស់អនក្ស។ 

 

និ មនយ ផ្ទា ័់ខល នួ  

► ័ាំោប់ននវគគសិក្សាប្ែ័ម្តវូបានម្ម្ជមសម្រ ើសម្ោយអនក្សប្ែ័ម្រៀបចាំអនក្សឱ្យបាំម្ពញតាមតម្មូវការននការបញ្ច ប់

ការសិក្សារបស់អនក្សម្ មយនិងម្ោ័ម្ៅអាជីពសាលាម្រៀនជាក់្សលាក់្សឬការអប់រំ។ 

► បម្ងក មតម្ មងម្ោយស ការរវាងអនក្ស, ឪពុក្សមាើ យ / អាណាពលបា័របស់អនក្សនិងាីម្បឹក្សាសាលា, 

ាីម្បឹក្សាឬម្គ។ូ 

► *ម្តវូមានវគគសិក្សា 1 ប្តនក្សបប្នាមម្ាៀតសាំរាប់មហាវ ទ្យាល័័យនិងវ ទ្យចិម្តសិ័ បៈចាំនួន 2 

ម្័មក្ស័ុេះម្តាប្តជាំនួសម្ោយវគគសិក្សា “តល វូផ្ទា ័់ខ្ល នួ (Personalized Pathway)” 

ប្ែ័អនក្សម្ម្ជមសម្រ ើសក្សន ុងប្តនការវគគសិក្សារយៈម្ព័ 4 

ន្ ាំរបស់អនក្សម្ោយប្តែក្សម្័មចាំណាប់អារមមណ៍អាជីពនិងម្ោ័ម្ៅអប់រំរបសអ់នក្ស។  

► ជម្ម្មមសទាំងបីម្នេះរមួជាមួយ 4 ជម្ម្មមសនិង 17 មុខ្វ ទ្យជាជ សាំខាន់ៗបាំម្ពញ 24 

ម្ម្ក្សឌ្ីតប្ែ័ម្តវូការសម្មាប់សញ្ញា បម្តប្ែ័មានជាំនាញវ ទ្យជាជ ជីវៈនិងមហាវ ទ្យាល័័យ។    
 

1. *សរោប់ិ គគសិកាផ្ទា ័់ខល នួរបសខ្់ញ ាំបែ័ប ែ្កម្័ើចាំណាប់អារមមណ្៍អាជីពរបស់ខ្ញ ាំនិងម្ោ័ម្ៅអ្បរ់ំខ្ញ ាំោនគ

ម្រោង កិគគសកិាទាំងម្នោះម្ែើមបីបាំម្ពញាម រមូិ ោរននោរបញ្ច បោ់រសិការបស់ខ្ញ ាំ៖ 

សាំរាប់ិ ទ្យចិរ សិ័បៈ 2 ឬ វិ ទ្យចិរ សិ័ បៈ 1 (វិ ទ្យចិរ សិ័ បៈមួ រ ូិ បាន រមូិ យមាោនម្ែើមបីបញ្ច បោ់រសិកា) 

ខ្ញ ាំោនគម្រោង ក _______________________។ 

សរោប់ ភាសាពិភពម្លាក 2 ឬ ោម នភាសាពិភពម្លាក។ ខ្ញ ាំម្រោងនងឹាាួ័ កិគគទាំង 2 ម្នោះ  

______________________________ និង ___________________________________។ 

2. ម្ ើអាជីពរបស់ខ្ញ ាំោនចាំណាប់អារមមណ្៍ភាជ បជ់ាមួ ិគគសិកាបែ័ខ្ញ ាំកាំពុងអ្នុិ តឬោនគម្រោង ក? 

  

  

  

 

3. ម្ ើិគគសិកាបែ័ខ្ញ ាំកាំពុងអ្នុិ តឬោនគម្រោងទក់ាងនឹង ល្ ូិ អាជីពរបស់ខ្ញ ាំឬមហាិ ទ្យាល័យ យ៉ា ងែូចម្មត

ច? 

  

  

  

4. ម្ ើអ្វ ីជាជាំហា៊ា នបែ័ខ្ញ ាំរ ូិ ម្ វ្ ីម្ែើមបី្នែ័់ប្នោរម្រោ ម្មាមសិការបសខ្់ញ ាំម្ោ ម្ជាគជយ ? 

  

  

  

 

5. ម្ ើខ្ញ ាំនឹងម្ វ្ោីរជាមួ ម្ោ័ម្ៅរបស់ខ្ញ ាំប្នោរនិងជម្រមើសពិ របាកែម្ ើ ម្ ើម្ព័ម្ិលាកាំណ្ ់របស់ខ្ញ ាំ

សរោបោ់រសម្រមចចិ តអ្ាំពីប្នោររបសខ្់ញ ាំម្ែើមបីបញ្ច ប់ោរសកិានិងោររបាថ្នា ម្រោ ម្មាមសកិារបស់ខ្ញ ាំ

ឬម្ា? 

  

  

  

6. ចុោះម្បើខ្ញ ាំផ្ទា ស់បត រូចិ តរបស់ខ្ញ ាំាម ល្ ូិ ? ម្ ើខ្ញ ាំនងឹនយិ ជាមួ នរណាខាោះអ្ាំពីោរបកបរបប្នោររបស់ខ្ញ ាំ? 
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ោរវា  នមារបសខ្់ញ ាំ័ាធ្័និងឥណ្ទនពិ របាកែ 

បប់ម្តើមមម្ឆ ន្ ាំ 2017-2018 ប្តនការវ ទ្យាល័័យនិងប្តនការម្័មសពីម្តវូប្តម្ វ្ ើបចច ុបបននភាពម្ែមមបីឆល ុេះ 

បញ្ញច ាំងពី័ាធត័ននការវាយតាំន័របស់វ ទ្យាល័យ័។   

 រមូិ  

ោរវា  នមារបស់រែឋ  ពិនទ ញរបសខ្់ញ ាំ / ័ាធ្័ (CAA/CIA) 

 ការវាយតនមាតាម Smarter Balanced  

      សិ័បៈភាសាអង់ម្គាស (ELA)  

      គណិតវ ទ្យាល  

      វវ ទ្យាលសាដសរ   

 បញ្ចប់វគគសិក្សាឬការម្ប័ងតាមម្សកុ្ស  

 បញ្ចប់វគគសិក្សាឬការម្ប័ងតាមម្សកុ្ស  

 ជម្មម មសជាំនួស - បញ្ញជ ក្ស់៖   

 ជម្មម មសជាំនួស - បញ្ញជ ក្ស់៖   

  

ជម្រមើស  

ោរវា  នមាោរម្រ ៀមរបឡងនិងអាជីព  ពិនទ ញ រមួរបស់ខ្ញ ាំ 

 PSAT  អាន______     គណិតវ ទ្យាល ______  

 SAT  អាន ______    គណិតវ ទ្យាល ______     ការសរម្សរ ______  

 ACT  អាន_____  គណិតវ ទ្យាល ______ ការសរម្សរ ______  

មុខ្វ ទ្យជាជ សិក្សាសងគម ______ 

 

 ASVAB  

 ការម្ វ្ ើម្តសើ ាីក្សប្នាងម្ឆមហាវ ទ្យាល័័យ  

 ម្តសងម្ាៀត ________________________________  

 ម្តសងម្ាៀត ________________________________  

ិគគសកិាជាសាា នម្ៅមហាិ ទ្យាល័យ  (Bridge-to-College Courses) ពិនទ ញរបសខ្់ញ ាំ 

 ភាសាអង់ម្គាស  

គណិតវ ទ្យាល  

ោររប័ងករមិ ឥណ្ទនម្ាវែងសរោប់ឥណ្ទនមហាិ ទ្យាល័យ  ពិនទ ញ ឥណ្ទននងិ/ឬករម ិរបស់ខ្ញ ាំ 

 ក្សមម វ ទ្្យ ីសិក្សាក្សម្មិតខ្ពស ់(Advanced Placement, AP)  

 សញ្ញា ប័ម្តម្យមសិក្សាាុតិយភូមិអនរ រជាតិ (International Baccalaureate, IB)  

 Cambridge International (CI)  

ិគគសកិាឥណ្ទនពីរសរោប់ឥណ្ទនមហាិ ទ្យាល័យ   

 ក្សមម វ ទ្្យ ី Running Start  

 មហាវ ទ្យាល័័យម្ឆវ ទ្យាល័័យ (College in the High School)   

 ក្សមម វ ទ្្យ ី Tech Prep  

ម្្េងៗ  

 

ោរក ់រារបស់ខ្ញ ាំ និងោរពិនិ មាោរិ ទិ្យឌឍ 

អនក្សម្តវូបានតម្មូវឱ្យពិនិតយពិនទ ុរបស់អនក្សម្ មងវ ទ្យញនិងការរ ើក្សចម្ម្មមនម្ ព្ េះម្ៅរក្សម្ោ័ម្ៅប្ែ័បានក្សាំណ

ត់ម្ មយម្ វ្ ើការប្ក្សសម្មួ័ជាការបាំបាច់សម្មាប់ការផ្ទា ស់បត រូចាំណាប់អារមមណ៍ម្ោ័ម្ៅនិងតម្មូវការប្ែ័

បប់ម្តើមមម្ឆ ន្ ាំ  

2017-2018។ 

 ម្បតិបរកឹ្សនិងវឌ្ឍនភាពពិនិតយម្ មងវ ទ្យញជាមួយាីម្បឹក្សាសា័/ាីម្បឹក្សារបស់ខុ្្ាំ  កា័បរ ទ្យម្ចេា៖   
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4. របិ ត ិរបូ ឬកាំណ្ ់រាសកមមភាព 

ប្តនការវ ទ្យាល័័យរបស់អនក្សនិងប្តនការ ួសម្បមាណម្តវូមានការសម្ងេបម្ពញម្័ញម្ឆចុងបញ្ច ប់ននថ្នន ក់្ស

ាី 12។ របិ ត ិរបូ ឬកាំណ្ ់រាសកមមភាពគឺជាមម្្លបាយែ៏ ែ័ ម្ែមមបីប្ណនាាំខ្ល នួអនក្ស។ 

ជា្មមតាអនក្សនឹងម្តវូការមួយម្បសិនម្បមអនក្សក្សាំពុងោក់្សពាក្សយសុាំការងារក្សមមសិក្សាឬអាហារបូក្សរណ៍ម្ មយអន

ក្សម្បប្ ័ជាម្តវូការបាំបាច់សម្មាប់ក្សមម វ ទ្្យ ីមហាវ ទ្យាល័័យ។ ម្បវតើ ិរបូ 

ឬក្សាំណត់ម្តាសក្សមមភាពសម្ងេបអនក្សប្ែ័អនក្សរមួបញ្ច ូ័ ប ុប្នើមិនក្សាំណត់ចាំម្ពាេះបាពិម្សា្ន៍របស់អនក្សអវ ើប្ែ

័អនក្សអាចម្ វ្ ើបានម្ានិងជាំនាញពិម្សសម្ាពម្កាស័យនិងភាពជាអនក្សែឹក្សនាាំនិង / 

ឬសមតាភាពក្សីឡារបសអ់នក្ស។  
 

ោរបម្ងកើ របិ ត ិរបូ ឬកាំណ្ ់រាសកមមភាព 

ម្បវតើ ិរបូ ឬក្សាំណត់ម្តាសក្សមមភាពមានបួនប្តនក្ស៖ 
 

► ពយ ៌ោនទក់ាង។ ប្តនក្សខាងម្័មននម្បវតើ ិរបូ 

ឬក្សាំណត់ម្តាសក្សមមភាពរបស់អនក្សគួររមួបញ្ច ូ័ ព័ត៌មានទក្ស់ាងរបស់អនក្ស។ 

ព័ត៌មានម្នេះម្តវូបានម្ផ្ទើ តជាញឹក្សញាប់ម្ឆម្័មាាំពរ័។ 

អនក្សម្បប្ ័ជាចង់បញ្ច ូ័ ម្ ម្ េះរបស់អនក្សក្សន ុងាាំ ាំ្ាំឬែិតម្ែមមបីឱ្យវាម្័ចម្ធាា ។ 

ម្ វ្ ើឱ្យក្សាំណត់ម្ តុសម្ងេបឬសក្សមមភាពរបស់អនក្សងាយម្សួ័ក្សន ុងការអានម្ោយម្ម្បមាាំ ាំសនិងាាំ ាំពុ

មពអក្សសរឬចាំណុចប្ែ័្ាំជាង 11 ចាំណុច។ សូមម្បាក្សែថ្នពុមពអក្សសររបស់អនក្សគឺ sans serif 

សម្មាប់អានបាន អ័ ម្បម្សមរជាងមុន។ ព័ត៌មានាាំនាក់្សាាំនងរបស់អនក្សគួររមួបញ្ច ូ័ ៖ 

– ម្ ម្ េះ 

– អាសយោា ន (ម្ម្សចចិតើ) 

– ម្័ខ្ាូរស័ពា  

– អាសយោា នអុមី្ម ័ 

 

► ម្ោ័បាំណ្ង។ ម្ តុអវ ើបានជាអនក្សចង់បានការងារ? 

ម្ តុអវ ើបានជាអនក្សចង់ចូ័ម្រៀនម្ឆសាលាម្ម្កាយម្យមសិក្សាឬាាួ័បានអាហារបូក្សរណ៍? 

ម្ោ័បាំណងរបស់អនក្សគឺជាម្សចក្សើ ីប្ថ្ាងខ្ា ីមួយជា្មមតាម្ោន់ប្តមួយឬពីរម្បម្ោគប ុម្ណាណ េះ។  
 

► ជាំនាញ និងភាពខ្ា ាំង។ ក្សន ុងប្តនក្សម្នេះរាយជាំនាញចាំណាប់អារមមណ៍និងសមតាភាពរបស់អនក្ស។ 

ម្ទេះបីជាអនក្សមិនធាា ប់មានការងារប្ែ័បានចាំណាយមុនក៏្សម្ោយក្ស៏អនក្សមានជាំនាញប្ែរ។ 

ម្តមពួក្សម្គជាអវ ើ? ម្បប្ ័ជាអនក្សបានបម្ម្ងៀនម្ក្សមងៗឬម្រៀនពីរម្បៀបបម្ងក មតម្គ ាាំព័រ។ 

ម្បប្ ័ជាអនក្សរត់ការ ទ្យោ័័យម្ឆសាលាម្រៀនឬម្រៀបចាំម្ពឹតើ ិការណ៍សាលា។ 

ម្ឆម្ព័អនក្សសរម្សរពីជាំនាញនិងភាពរងឹមាាំរបស់អនក្ស៖ 

– ម្ម្បមចាំណុចខ្ា ីជាជាងម្បម្ោគទាំងម្សងុ។ (ឧទ រណ៍៖ 

ការម្រៀបចាំក្សមម វ ទ្្យ ីនរអងាគ សម្បាក់្សសម្មាប់ជនរងម្ម្ោេះពយុ េះ) 

– ម្ម្បមពាក្សយសក្សមមភាព។ (ឧទ រណ៍៖ ែកឹ្សនាាំ ម្រៀបចាំ បត់ប្ចង រចនាម្ មង អភិវឌ្ឍ) 

– ម្ម្បមជាំនាញាន់ម្ែមមបីពណន៌ាភាពខាា ាំងរបស់អនក្ស (ឧទ រណ៏៖ 

ជាំនាញាាំនាក្ស់ាាំនងមានភាពរសួរាយរាក្ស់ទក្ស់ ទន់ម្ព័ ការក្សសាងម្ក្សមុការងារ 

ភាពសម្មបតាម បាំណិនម្ោេះម្សាយបញ្ញា  ាាួ័ខ្ុសម្តវូ ភាពម្ជឿជាក់្ស) 

– ម្ម្បមម្័ខ្ និងភាគរយម្ែមមបីក្សាំណត់សមិាធត័របសអ់នក្ស។ (ឧទ រណ៍៖ 

ម្រៀបចាំការនរអងាគ សម្បាក់្សសម្មាប់ជនរងម្ម្ោេះម្ោយការរញ្ជ យួែីប្ែ័បានម្័មក្សម្ មង 5,000 

ែុលាា រ) 



8 
 

– និោយពីជាំនាញបម្ចចក្សម្ាស ឬក្សុាំពយូ ា័ររបស់អនក្ស។ (សាា ត់ជាំនាញជាមួយ Microsoft Office 

និង Adobe Flash) 
  

► បាពិម្សា្ន៍។ ម្ឆក្សន ុងប្តនក្សម្នេះ  សូមចុេះបញ្ជ ីការងារប្ែ័អនក្សបានាាួ័ម្បាក់្សប្ខ្ 

សក្សមមភាពអនក្សសម ័ម្គចិតើ  និងសក្សមមភាពម្ម្ៅម្មា ង 

ជាពិម្សសម្បសិនម្បមសក្សមមភាពទាំងម្នេះបងាា ញពីភាពជាអនក្សែឹក្សនាាំ ជាំនាញ 

និង/ឬការ័េះបង់របស់អនក្ស។ ពិពណ៌នាោន ម្ោយសម្ងេប។ 

អនក្សក៏្សអាចរាយពានរងាវ ន់ឬការាាួ័សាគ ័់ម្តសងម្ាៀតប្ែ័អនក្សបានាាួ័។ 
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របិ ត ិរបូ ឬកាំណ្ ់រាសកមមភាពរបសខ្់ញ ាំ 
 

អនក្សអាចម្ម្បមមគគ ុ ម្ាាសក្ស៍ម្នេះម្ែមមបីក្សត់ម្តានិងតាមោនពត៌មានប្ែ័អាចម្តវូបានម្ម្បមសម្មាប់ក្សាំណត់ម្ 

តុសងេបឬសក្សមមភាពរបស់អនក្ស។  
 

ពយ ៌ោនាាំនាក់ាាំនង៖ (ម្បាក្សែថ់្នអនក្សោក់្សម្័ខ្ប្ែ័អនក្សអាចទក្ស់ាងបាន 

ម្ មយអីុប្ម័របស់អនក្សគឺជាអាជីព។) 

  

  

  

  

 

ម្ោ័បាំណ្ង៖ 

(ម្បសិនម្បមអនក្សក្សាំពុងោក់្សពាក្សយសុាំសូមពណ៌នាពមូី័ម្ តុប្ែ័អនក្សចង់បានការងារនិងអវ ើប្ែ័អនក្សចង់ម្រៀ

ន។ 

ម្បសិនម្បមអនក្សមិនោក់្សពាក្សយសុាំការងារម្ាចូរសរម្សរថ្នអនក្សចង់ោក់្សជាំនាញរបស់អនក្សម្ែមមបីម្ វ្ ើការម្ឆក្សន ុង

ស គមន៍។ 

ម្បសិនម្បមអនក្សក្សាំពុងម្ម្បមក្សាំណត់ម្ តុសក្សមមភាពរបស់អនក្សម្ែមមបីសរម្សរម្សចក្សើ ីប្ថ្ាងការណ៍ផ្ទា ័់ខ្ល នួសម្មាប់

ក្សមម វ ទ្្យ ីមហាវ ទ្យាល័័យឬអាហារបូក្សរណ៍អនក្សម្តវូមានព័ត៌មានបប្នាមអាំពីតួនាាីអនក្សែឹក្សនាាំម្ោ័ម្ៅឬកា

័ៈម្ាសៈពិម្សសរបស់អនក្ស)៖ 

  

  

  

  

 

ជាំនាញ និងភាពខ្ា ាំង៖ (ចងបាំ ចាំណុចខ្ា ីៗម្ោយម្ម្បមពាក្សយសក្សមមភាព។ 

អនក្សក៏្សគួរចុេះបញ្ជ ីវគគសិក្សាអាជីពនិងបម្ចចក្សម្ាសវ ទ្យញ្ញា បនបម្តឥណទនមហាវ ទ្យាល័័យនិងវ ទ្យញ្ញា បនបម្តមុ

នម្ព័ចូ័ម្រៀន។) 
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បាពិម្សា្ន៍៖ (សូមបងាា ញមុខ្តាំ ប្ណង / 

ឋានៈាាំនួ័ខ្ុសម្តវូសាំខាន់ៗឬអវ ើប្ែ័អនក្សបានម្ វ្ ើក្សន ុងតួនាាីការងារឬបាពិម្សា្ន៍សម ័ម្គចិតើម្ មយរាយប

ញ្ជ ីសាន នែរបស់អនក្សម្ឆក្សន ុងម្ក្សមុសិក្សាណាមួយឬស គមន៍ប្ែ័អនក្សបានចូ័រមួ) 

  

  

  

  

 

សកមមភាព/អ្ តព័កមម   ួនាាីជាអ្ាកែឹកនាាំ ម្ាពម្ោស័មា រងាវ ន់ ម្សវាស គមន៍៖ 

(ចូរម្រៀបរាប់មុខ្តាំ ប្ណងរបស់អនក្សម្ មយរាយបញ្ជ សីាន នែរបស់អនក្សម្ឆក្សន ុងម្ក្សមុប្ែ័អនក្សបានចូ័រមួ។) 
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5.  រមូិោរបបនែមសរោប់សសិេបែ័មិនបានោក់សត ង់ោម្័ើោរវា  នមារែឋមនុថ្នា ក់ាី 

11 

ការអនើរាគមន៍ការោាំម្ាឬវគគសិក្សាជាក្ស់លាក់្សប្ែ័ម្តវូបានបម្ងក មតម្ មងម្ែមមបីជួយអនក្សឱ្យបាំម្ពញតាមសើង់

ោរននការបញ្ច ប់ការសិក្សាម្ឆវ ទ្យាល័័យម្ មយតម្មូវការម្តវូប្តមានភាពមឺុងមា ត់និងម្សបតាមម្ោ័ម្ៅ

ននការអប់រំនិងអាជីពពី HSBP របស់អនក្សម្ មយអាចរមួបញ្ច ូ័ ៖ 

 អាាិភាពសម្មាប់ការម្ម្ជមសម្រ ើសវគគសិក្សា 

ឬការផ្ទា ស់បត រូកា័វ ទ្យភាគ 

 ការតើ័់ម្បឹក្សាសម្មាប់ប្តនការបញ្ច  

ប់ការសិក្សាទន់ម្ព័ “ម្ឆម្័មតល វូម្តវូ” 

 

អនើរាគមន៍ប្តនក្សសិក្សាប្ែ័មានការវ ទ្យវឌ្ឍន៍ជាម្ប

បាំ 

 ាាំនាក្ស់ាាំនងការតើ័់ម្បឹក្សាែ័់សាលាសម្មា 

ប់ការោាំម្ាប្តនក្សសងគម/តល វូចិតើ 

 វគគសិក្សាឥណទនម្ាវែង (AP, IB, CI 

មហាវ ទ្យាល័័យម្ឆក្សន ុងវ ទ្យាល័័យ, Running Start 

បម្ចចក្សវ ទ្យាលម្ម្តៀម័ក្សេណៈ Tech Prep)  

 វគគ វ ទ្យជាជ ជីវៈ និងសមមូ័ខាងបម្ចចក្សម្ាស  

 វគគបម្ណាើ េះអាសនន  

(សាព នម្ៅកាន់គណិតវ ទ្យាលមហាវ ទ្យាល័័យ 

និង/ឬភាសាអង់ម្គាស)

 សាលាម្រៀនម្សកុ្សក្សន ុងម្សកុ្សបានក្សាំណត់វគគ  

សិក្សាជាមួយនឹងការវាយតនមាប្ែ័មាន័ក្សេណៈ 

សមបតើ ិម្គប់ម្ោន់ 

 វគគសិក្សាជួសជុ័ ឥណទន 

 វគគសិក្សាប្ក្ស័មែ 

 ការបម្ម្ងៀន/ការប្ណនាាំ 

 សនន ិសីាមាតាបិតា/អាណាពលបា័/ 

ម្គ/ូអនក្សម្បឹក្សាម្ោប័ ់

 ក្សិចចសនលចូ័រមួ 

 បម្ងក មនឱ្កាសនថ្ៃសិក្សា  

 សាលារែូវម្ៅើ  

 ម្តសងៗ _________________________ 

 ម្តសងៗ _________________________ 

 ម្តសងៗ _________________________
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ោរអ្នតរាគមន៍របស់ខ្ញ ាំ៖ 

 ុាធសាតសត ម្រជើសម្រសី៖ ម្ព័ម្ិលា៖ ័ាធ្័៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ជាំនួ ោរសិការបស់ខ្ញ ាំ៖ 

 ុាធសាតសត ម្រជើសម្រសី៖ ម្ព័ម្ិលា៖ ័ាធ្័៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 រមូិោរបបនែមសរោប់សិសេថ្នា ក់ាី 8 

► សសិេថ្នា ក់ាី 8 បែ័មិនបានាាួ័បានករមិ ាី 3 

ម្័ើោរវា  នមារែឋខ្ងគណ្ិ ិ ទ្យាលម្ៅាមសាលាម្រៀនម្មាមសិកា 

  ពិនទ ុននការវាយតនមាថ្នន ក់្សរែាខាងគណិតវ ទ្យាលថ្នន ក់្សម្យមម្ឆម្ម្កាមក្សម្មិតាី 3 

ម្តវូប្តម្រៀនមុខ្វ ទ្យជាជ គណិតវ ទ្យាលទាំងថ្នន ក់្សាី 9 និងា ី10 

(វគគសិក្សាម្នេះអាចរាប់បញ្ច ូ័ ទ ាំងការអប់រំសមមូ័ប្តនក្សជាំនាញនិងបម្ចចក្សម្ាសក្សន ុងមុខ្វ ទ្យជាជ គណិ

តវ ទ្យាល។) 

 

► សសិេថ្នា ក់ាី 8 បែ័មិនបានាាួ័ករម ិាី 3 ម្័ើោរវា  នមារែឋ 

 បាំម្ពញគាំម្រាងសិក្សារបស់សិសសមុននឹង្នែ័់ថ្នន ក្ស់ាី 9 

(http://www.k12.wa.us/studentlearningplan/default.aspx)  

http://www.k12.wa.us/studentlearningplan/default.aspx


13 
 

 

  ែម្័ខ្ឪពុកោត   / អាណាពលបា័៖ (ជាជម្រមើស) 

___________________________________________ ោ័បរ ទ្យម្ចេា៖ ________________ 

ESHB 2224 (2017)៖ “សាលាម្រៀនម្សកុ្សម្តវូបានម្័មក្សាឹក្សចិតើឱ្យទក់្សាងឪពុក្សមាើ យនិងអាណាពលបា័ក្សន ុ  

ងែាំម្ណមរការននការអភិវឌ្ឍនិងម្ វ្ ើបចច ុបបននភាពវ ទ្យាល័័យនិងប្តនការម្័មសពីម្នេះ។” 

E2SSB 6552 (2014)៖ “ខ្ា ឹមសារននឥណទនាីបីននគណិតវ ទ្យាលនិងខ្ា ឹមសារននការតើ័់ឥណទនាីបីនន 

វវ ទ្យាលសាម្សត ម្តវូប្តម្តវូបានម្ម្ជមសម្រ ើសម្ោយសិសសប្តែក្សម្័មចាំណាប់អារមមណ៍របស់សិសសនិងវ ទ្យាល័័យនិងម្័មស

ប្តនការម្ោយមានការម្ពមម្ម្ពៀងពីឪពុក្សមាើ យរបស់សិសសឬអាណាពលបា័ឬក្សិចច ម្ពមម្ម្ពៀងរបសា់ីម្បឹ

ក្សាសាលាឬ នាយក្សសាលា។” 
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ពយ ៌ោនបបនែមអ្ាំពោីរវា  នមា 

 

ោរវា  នមាសិនកមមបែ័បានែករសងព់ីរែឋបែ័បាន ត្័់ជូនសរោប់ោរម្បាោះម្ឆ្ា  ថ្នា

ក់  

2014 – 2018 

http://www.k12.wa.us/Assessment/GraduationAlternatives/ExpeditedAppeals.aspx 

 

ោរបាំ បរបាំរ ួ័ របស់រែឋកន ញងោរម្ វ្ ី ិ ទ្យញ្ញា បនបយរ សរោប់ិ ទ្យញ្ញា បនបរ ពិនទ ញសិកា (CAA) 
http://www.k12.wa.us/assessment/GraduationAlternatives/Options.aspx  

ការម្បមូ័ភសត ុតាង (COE) ម្តវូបាន័ុបបាំបាត់ម្ោយបប់ម្តើមមពី 2017-18។ 

http://www.k12.wa.us/assessment/GraduationAlternatives/default.aspx 

► ពិនទ ុគណិតវ ទ្យាល / 

គណិតវ ទ្យាលសក្សមមភាពឬភាសា

អង់ម្គាស (ELA)  

► ការម្ម្បៀបម្្ៀប GPA  

(ម្តវូមាន 3.2 GPA) 

► ការោក់្សពិនទ ុក្សម្មិតខ្ពស់ (AP) 

សញ្ញា ប័ម្តម្យមសិក្សាាតុិយភូ

មិអនររជាត ិ(IB) ពិនទ ុម្ប ង 

► វគគសិក្សាឥណទនពីរ 
 

► សម្មាប់ ន្ ាំ 2018-19 

ម្សកុ្សម្សកុ្សក្សាំណត់វគគសិក្សាជាមួយនឹងការវាយតនមាប្ែ

័មាន័ក្សេណៈសមបតើ ិម្គប់ម្ោន់ែូចប្ែ័បានបញ្ញជ ក្ស់

ម្ឆក្សម្មិតវ ទ្យាល័័យនិងម្ម្ៅប្តនការ (ភាពម្សម មោន  

CTE ម្ឆក្សន ុង ELA 

ឬគណិតវ ទ្យាលអាចម្តវូបានរមួបញ្ច ូ័ ) 

► សម្មាប់វគគសិក្សាផ្ទា ស់បត រូវ ទ្យាល័័យ ន្ ាំ 2018-19 
 

 

  

http://www.k12.wa.us/Assessment/GraduationAlternatives/ExpeditedAppeals.aspx
http://www.k12.wa.us/assessment/GraduationAlternatives/Options.aspx
http://www.k12.wa.us/assessment/GraduationAlternatives/default.aspx
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កាំណ្ ់ចាំណាាំ 


