
ការអញ ជ្ ើញឱ្យបញ្រើញេវាករម៖ ្ករុការងាររចនារបេ់រដ្ឋនៃការ 

អប់រំពិញេេ ឆ្ន ាំ 2021–22  
 

កាំណត់ចាំណាំេ្ាប់នដ្គូ៖ ការស្ទង់មតិននេះក៏ត្តវូបានបកប្ត្បជាភាសាបប្នែមផងប្ែរ។ ចុចនែើមបីទាញយក 

និងនបាេះពុមព៖ ភាសាអារ៉ា ប់ | ចិន | អង់នលេស្ I ហិណ្ឌ  ូ| កូនរ៉ា | ម៉ា ស្ាល់លីស្ | ប៉ាុនចាប ៊ី | រ៉ាុស្្ស ី | សូ្ម៉ា លី | នអស្ប៉ា ញ | 

តាហ្គា ឡស ក | អ ុយប្ត្កន | នវៀតណាម 

 

ការយិាល័យនាយកននការអប់រំសាធារណ្ៈ (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) 

កំពុងប្ស្ែ ងរកនែលូចូលរមួកន ុងការងារសំ្ខាន់កន ុងនាមសិ្ស្្ប្ែលមនពិការភាពកន ុងរែឋវ៉ា សីុ្ននតាន។ 

ត្ក សមការងាររចនារបស្់រែឋនឹងរមួបញ្ច លូត្ក សមចត្ម សេះគ្នា ននបុលាលមា ក់ៗឱ្យចូលរមួជាមួយការយិាល័យនាយ

កននការអប់រំសាធារណ្ៈ (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) ជុំវញិត្បធានបទ 

*ែូចតនៅននេះ៖ 

1. កុមរភាពែំបូង (ស្ញ្ញា បងាា ញននប្ផនការអនុវតតន៍រែឋ  (State Performance Plan, SPP) B-6, B-7, B-12 

និង B-17) 

2. ការផ្លេ ស្់បដ រូនលើកទីពីរ (ស្ញ្ញា បងាា ញ B-1, B-2, B-13 និង B-14) 

3. លទធផលរបស្់ស្ិស្្ និងការអនុវតតរមួបញ្ច លូ (ស្ញ្ញា បងាា ញ B-3 និង B-5) 

4. ការចូលរមួរបស្់មតាបិតា (រមួទាងំការអភិវឌ្ឍននការស្ទង់របស្់មតាបិតាថ្មី) (ស្ញ្ញា បងាា ញ B-8) 

5. លទធភាពពុំមនស្មមត្ត និងលទធភាពពុំមនស្មមត្តលួរឱ្យកត់ស្មា ល់ (ស្ញ្ញា បងាា ញ B-4, B-9 និង 

B-10) 

6. ការតាមដានការអប់រំពិនស្ស្ និងអតែត្បនយាជន៍ខាងការអប់រំស្ត្មប់ស្ិស្្ 

7. ការរុករកត្បព័នធកមម វធីិអប់រំអនត រជាតិ (International Education Program, IEP) ទូទាងំរែឋ 

*ស្ត្មប់ការពនយល់ននស្ញ្ញា បងាា ញពីប្ផនការអនុវតតន៍រែឋ  17 នីមួយៗ (State Performance Plan, SPP), ចុច 

ទីននេះ។ 

 

ការងាររបស្់ត្ក សមការងាររចនារបស្់រែឋនឹងផដល់នផ្លដ តនលើការនបដជាា ចំន េះការយកចិតតទុកដាក់នលើស្មភាពពូជសា

ស្ន៍ និងភាពចត្ម សេះប្បបទូទាងំស្កមមភាពតាមដានការអប់រំពិនស្ស្ទាងំអស្់។ ែំនណ្ើរការននេះត្តូវបាន 

រំពឹងកន ុងការចាប់នផដើមកន ុងរែូវនដដ  ឆ្ា ំ 2021 ជាមួយការត្បជុំត្ក សមការងាររចនារបស្់រែឋនពញនលញ តាមរយៈ 

Zoom (រយៈនពល 60–90 នាទ)ី, ជាមួយការត្បជុំតាមអនឡាញរបស្់ត្ក សមតូចជាងនលើត្បធានបទប្ែលបាន 

រយខាងនលើ។ ការងាររបស្់ត្ក សមតូចជាង រមួទាងំរនបៀបវរៈ ការស្ត្មបស្ត្មួល និងរយៈនពល/ភាពញឹក 

ញាប់ននការត្បជុំតាមអនឡាញ នឹងត្តវូបានរចនានឡើងរមួគ្នា ជាមួយស្មជិកននត្ក សមការងារជាបុលាលមា ក់ៗ។ 

 

នែលូនឹងមនឱ្កាស្កន ុងការផដល់មតិតបតាមពហុវធីិ រមួទាងំការចូលរមួការត្បជុំតាមអនឡាញ ការនៅទូរស្័ពទ 

អីុប្ម៉ាល ការពិនិតយនមើលនូវឯកសារពត្ងាង ការត្បជុំកន ុងតំបន់ ជានែើម។ នយើងសាែ លមន៍ការផដល់នយាបល់ 

បប្នែមស្ត្មប់វវធីិនានាកន ុងការចូលរមួជាមួយបណាដ នែលូ និងស្ហលមន៍។ 

 

នយើងទទួលសាា ល់ថា ការស្ទ ង់មតិនលើបណាដ ញលឺត្គ្នន់ប្តជាវធីិសាស្រស្ត មួយនែើមបីបងាា ញការចាប់អារមមណ៍្កន ុងការ 

ចូលរមួនលើត្ក សមការងាររចនារបស្់រែឋស្ត្មប់ត្បធានបទ(នានា)ននការចាប់អារមមណ្៍របស្់អាក។ ្បេិៃញបើអនក 

ឬៃរណាន ក់ដដ្លអនកស្គា ល់្តវូការការគា្ំ រជារួយការចូលញ្បើភាស្គ ឬវធិីខុេគន រួយកន ុងការភាជ ប់ 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/programreview/pubdocs/partbsppindicators2014.pdf


នដ្គូ្តវូបាៃអញ ជ្ ើញឱ្យញៅរូរេ័ពទរកញយើងតារញលខ 360-725-6075 ឬញ្ញើអុីដរ៉ែលញៅ អាេយដ្ឋឋ ៃអុីដរ៉ែលរប 

េ់ការ្គប់្គង្បព័ៃធព័ត៌ាៃនៃការងារ (Work Information System Management, WISM)។  

 

ត្បស្ិននបើអាកមនស្ំណួ្រណាមួយអំពីត្ក សមការងាររចនារបស្់រែឋ ឬការស្ទង់មតិននេះ ឬនែើមបីដាក់នស្ា ើទត្មង់ pdf 

ននេះ សូ្មទាក់ទង អាស្យដាឋ នអីុប្ម៉ាលននត្បព័នធតាមដានរមួបញ្ច លូវ៉ា ស្ុីុុននតាន (Washington Integrated 

System of Monitoring, WISM) ស្ត្មប់ព័ត៌មនបប្នែម។  

 

នយើងទនទ ឹងរង់ចំាចូលរមួកន ុងភាពជានែលូននេះជាមួយអាក! 

 

នដាយកត ីនគ្នរពខ្ពង់ខ្ពស្់ 

 

ប្ផាកអប់រំពិនស្ស្របស្់ OSPI 
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សូ្មន េ្ ើយែូចតនៅននេះ៖ (ចនមេ ើយលឺតត្មូវឱ្យមនស្ត្មប់ស្ំណួ្រនានាជា អកសរដ្ិត) 

 

1. ញ ម្ ោះ៖ ______________________________ 
 

2. អុីដរ៉ែល៖ ____________________________ 
 

3. នលខ្ទូរស្័ពទ (នត្ស្ចចិតត)៖ ____________________________ 

 

4. នតើអាកមនពូជសាស្ន៍/ជាតិសាស្ន៍អែ ី? (នត្ស្ចចិតត)  

ហុីស្ប៉ា និក/ឡាទីន 

អានមរកិនែើមកំនណ្ើតឥណាា /ជនជាតិនែើមអាឡាសាា  

អាស្ុី 

ប្ស្បកនមម /អានមរកិនែើមកំនណ្ើតអាស្រហែ ិក 

ជនជាតិនែើមហ្គនវ/អាកនកាេះបា៉ា ស្ុីហែ ិចនផ្ងនទៀត 

ប្ស្បកស្/កាវកាស្ុី 

ពូជសាស្ន៍ពីរ ឬនត្ចើន 

 

5. នតើអាកនិយាយភាសាអែ ី? (នត្ស្ចចិតត) ________________________ 

 

6. ញតើអនក្តវូបាៃភាជ ប់ជារួយរណឌ ល ឬ្បញរេណរួយ? _________________ 

 

7. ញតើអាយុ/ក្រិតថ្នន ក់ណរួយដដ្លអនកគា្ំ រ? (គូេទាំងអេ់ដដ្លអៃុវតត) 

ពីនពលនកើតែល់អាយុពីរឆ្ា ំ 

មុនមនតតយយ (អាយ ុ3 ែល់ 5 ឆ្ា ំ) 

បឋមស្ិកា (ថាា ក់មនតតយយ រហូតែល់ថាា ក់ទី 5) 

អនុវទិាល័យ (ថាា ក់ទី 6-8) 

វវទិាល័យ (ថាា ក់ទី 9-12) 

នត្កាយវទិាល័យ (អាយ ុ18-21 ឆ្ា ំ) 

 

8. OSPI ញបេជាញ ររួប ច្ ូល្ករុនៃរេសៃីយភាពខុេគន េ្ាប់្ករុការងាររចនាញៃោះ ររួទាំងេិេស 

ៃិងបុគាលាន ក់ៗដដ្លាៃពិការភាព ាតាបិតា ៃិងេាជិក្គួស្គរ េាជិកេហគរៃ៍ ៃិងអងាការ 

ៃិងអនកអប់រំ ៃិងអនកអៃុវតត។ េូរកាំណត់អតតេញ្ញា ណការតភាជ ប់ញៅកាៃ់ការអប់រំពិញេេរបេ់អនក 

(ញ្ជើេយកទាំងអេ់ដដ្លអៃុវតត)៖  

ស្ិស្្ 
បុលាលមា ក់ៗប្ែលមនពិការភាព 

មតាបិតា/អាណាពាបាល ឬស្មជិកត្លួសារ 

អងាភាពស្ហលមន៍ ឬស្មជិក (នបើបាននត្ជើស្ សូ្មកំណ្ត់អតតស្ញ្ញា ណ្អងាភាព) _______________ 

នែលូកុលស្មព ័នធ  (នបើបាននត្ជើស្យក សូ្មកំណ្ត់អតតស្ញ្ញា ណ្ទំនាក់ទំនងកុលស្មព ័នធ ) ____________ 

អាកគ្នំ រ  
ត្លូអប់រំពិនស្ស្ 
ត្លូអប់រំទូនៅ 

ស្មលមបុលាលិកអប់រំ (Educational Staff Associate, ESA) 

ឬបុលាលិកប្ែលបានបញ្ញា ក់នផ្ងនទៀត 
អាកត្លប់ត្លងការអប់រំពិនស្ស្ 
អាកត្លប់ត្លងមណ្ា លនផ្ងនទៀត 
បុលាលិកប្ែលបានចាត់ចំណាត់ថាា ក់ 

តំណាងទីភាា ក់ងាររែឋ (នបើបាននត្ជើស្យក សូ្មកំណ្ត់អតតស្ញ្ញា ណ្ទីភាា ក់ងារ) ___________________ 



តំណាងអងាភាពមនវជិាា ជីវៈ (នបើបាននត្ជើស្យក សូ្មកំណ្ត់អតតស្ញ្ញា ណ្អងាភាព 

មនវជិាា ជវីៈ) ________________________ 

នផ្ងៗ ________________________ 

 

9. ញតើតាំបៃ់ញដេ តណខលោះអនកចាប់អាររមណ៍កន ុងការញធវ ើជានដ្គូ? (ញ្ជើេទាំងអេ់ដដ្លអៃុវតត)* 

កុមរភាពែំបូង (ស្ញ្ញា បងាា ញ SPP B-6, B-7, B-12 និង B-17) 

ការផ្លេ ស្់បដ រូនលើកទីពីរ (ស្ញ្ញា បងាា ញ B-1, B-2, B-13 និង B-14) 

ការចូលរមួរបស្់មតាបិតា (ស្ញ្ញា បងាា ញ B-8) 

លទធផល និងការអនុវតតរមួបញ្ច លូ (ស្ញ្ញា បងាា ញ B-3 និង B-5) 

លទធភាពពុំមនស្មមត្ត និងលទធភាពពុំមនស្មមត្តលួរឱ្យកត់ស្មា ល់ (ស្ញ្ញា បងាា ញ B-4, 

B-9 និង B-10) 

ការតាមដានការអប់រំពិនស្ស្ និងអតែត្បនយាជន៍ខាងការអប់រំស្ត្មប់ស្ិស្្ 

ការរុករកត្បព័នធ  IEP ទូនៅរែឋ 

*ស្ត្មប់ការពនយល់ននស្ញ្ញា បងាា ញប្ផនការអនុវតតន៍រែឋ 17 នីមួយៗ (SPP), ចុច ទីននេះ. 
 

10. ព័ត៌មនបប្នែមប្ែលអាកចង់ឱ្យ OSPI ែឹង (ែូចជានស្ចកដ ីត្តវូការការចូលនត្បើភាសា, ការស្ត្មបស្ត្មួលប្ែ 

លត្តវូការស្ត្មប់ការចូលរមួកន ុងការត្បជុំ ឬព័ត៌មននផ្ងនទៀត)៖ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

សូ្មអរលុណ្ស្ត្មប់ការប្ចករំប្លកចំណាប់អារមមណ្៍របស្់អាក! ភាពជានែលូរបស្់អាកលឺជាលនេ ឹេះ 
ស្ត្មប់ការងារននេះ។ 

 

 

 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/programreview/pubdocs/partbsppindicators2014.pdf

