
ច្បាប់ស្តីពតីភាពជោគជ័យសិស្សម្នា ក់ៗ  
(The Every Student Succeeds Act (ESSA)) 
បានចុះហត្ថលេខាលៅថ្ងៃទី 10 ខែធ្នូ ឆំ្្ 2015 និងអនុញ្ញា តល�ីង
វិញចំលោះចបាប់ស្ីពីការអប់រំលៅថ្្ក់បឋមសកិសា និងមធ្យមសកិសា 
1965 (Elementary and Secondary Education Act of 
1965 (ESEA))។ ចបាប់ ESSA បលងកើតឱ្យមានការងាររដ្ឋ 
ទីភ្្ក់ងារអប់រំមេូដ្្ឋ ន (LEAs) មណ្ឌ េសិកសាធិការ សាលាលរៀ
នទទួេមូេនិធិរដ្ឋខតបបតិបត្ិការឯករាជ្យ សាលាលរៀនកេុសម្ព័ន្ធ 
និងសាលាលរៀននានាខដេអនុវត្រយៈលពេប៉នុាមា នឆំ្្ចុងលបកាយ
លនះ។ ចបាប់ខដេបានអនុញ្ញា តល�ីងវិញ មានអាទិភ្ពយ៉ងខាលាំ ង 
និងមានសមធម៌ចំលោះសិស្សរបសល់យីង និងជួយគំាបទប្ូបល្ងៀនយ៉
ងលបចនី។ ជាខ្្កមួយថនចបាប់ ESSA ភ្្ក់ងារអប់រំ LEAs និង 
និងសាលានានាបតូវខត្្េជ់ូនមាតាបិតាទំាងឡាយនូវពព័ត៌មានដូចខា
ងលបកាម៖ 
1. បព័ណ្ណ របាយការណជ៍ាេក្ខណៈផ្ទា េែ់លាលួន ខដេអនុញ្ញា តឱ្យលលាកអ្

កដឹងអំពីកូនរបសអ់្ក ខដេកំពុងមានដលំណីរការរីកចលបមនីយ៉
ងដូចលមច្។

2. ប្ូបល្ងៀនមានេក្ខណៈសម្បត្ិប្ប់បគាន់បបកបលដ្យវជិាជា ជើវៈ 
និងអ្កជំនួយការប្ូបល្ងៀន។

3. េិែិតជូនដំណឹងថ្ ប្ូរបសស់ិស្សមានវិញ្ញា បនបព័បត/
អាជាញា បព័ណ្ណ រដ្ឋខដេមានកំណត់។

4. ពព័ត៌មានអំពីការវាយតថមលាថ្្ក់រដ្ឋ និងមេូដ្្ឋ ន។
5. លគាេនលយបាយរដ្ឋ ឬទីភ្្ក់ងារ LEA–ការចូេរួមរបសស់ិស្ស

ចំលោះការវាយតថមលា។

ប័ណ្ណ របាយការណស៍ម្ម្ប់សិស្សម្នា ក់ៗ
លលាកអ្កមានសិទ្ធិដឹងអំពីកូនលលាកអ្ក ខដេកំពុងមានដលំណរីការរីក
ចលបមនីកបមិតណា។ សាលានានាខដេមានដំលណរីការកមមាវិធី  
(Title I, Part A programs) បតវូលធវីបព័ណ្ណ របាយការណស៍បមាប់
សិស្សម្ាក់ៗ ខដេពន្យេអ់ំពីសិស្សលនាះបានទទេួពិនទាទុេ្អកបមិតណា
ចំលោះការវាយតថមលាថ្្ក់រដ្ឋ ខដេយ៉ងលោចណាសប់តូវមានមុែវិជាជា  
ការអាន ភ្សាអង់ល្លាស និង្ណិតវិទយា។

កម្មវិធតី (The Title I, Part A Program) 
អនុញ្ញា តឱ្យទីភ្្ក់ងារ LEAs និងសាលានានា 
លដើម្បី្្េជ់ូនលសវាកមមា និងការលធវីអន្រា្មន៍ខដេជួយគំាបទអ្កសិក្
សាខដេែិតែំពយាយម។ កមមាវិធី Title I, Part A ជាកមមាវិធីមួយ
ក្ទុងចំលណាមកមមាវិធីជាលបចនី ខដេប្បប់្ងលដ្យចបាប់ ESSA។ 
មានកមមាវិធីពីរបបលេទ ខដេសាលានានាអាច្្េជ់ូន្វិកាតាមរយៈ
កមមាវិធី Title I, Part A ខដេជាកមមាវិធីជំនួយសាលាយ៉ងទូេទំូ
លាយ (Schoolwide) និងកមមាវិធីជំនួយតាមលគាេលៅ (Targeted 
Assistance)។ 
• សាលាយ៉ងទូេទំូលាយ (Schoolwide) 

មាននព័យថ្សិស្សទំាងអស—់លដ្យខ្្អកលេីតបមូវការអប់រំ—មាន
សិទ្ធិបសបចបាបល់ដើម្បីទទួេបានការបល្ងៀនបខន្ថម ខដេកមមាវិធីស
ហពព័ន្ធនឹង្្េជ់ូន្វិកា។

• ជំនួយតាមលគាេលៅ ខដេអាចបបបពតឹ្លៅបាន លដើម្បី្្េជ់ូនការ
ធានារា៉ាប់រងដូចគ្ា ប៉ខុន្មានខតសិស្សខដេបានលបជើសលរីសប៉ុលណា្ណ ះ 
លដ្យខ្្អកលេីតបមូវការអប់រំ។

សូមទាក់ទងជយតីងខ្ញុំ 
ការិយេព័យកមមាវិធី (Title I, Part A Office) 
360-725-6100 

Office of Superintendent of Public Instruction
Old Capitol Building
PO Box 47200 
Olympia, WA  98504-7200

អនឡាញកមមាវិធី (Title I, Part A online)
www.k12.wa.us/TitleI/default 

បកសួងអប់រំសហរដ្ឋអាលមរិក  
(U.S. Department of Education) 
1-800-USA-LEARN (872-5327)

OSPI ្្ដេជ់ូនការទទួេបានលសមាីៗគ្ាចំលោះកមមាវិធី និងលសវាកមមាទំាងអស ់
លដ្យគាមា នការលរីសលអីងលដ្យខ្្អកលេីលេទ ជាតិសាសន៍ ជលំនឿ សាសនា ពណ៌សម្បទុរ 
លដើមកំលណតីជាតិសាសន៍ អាយុ អតីតយុទ្ធជនខដេរំសាយលដ្យកិត្ិយស 
ឬសា្ថ នភ្ពលយធា ទលំនារ្លានូវលេទ រួមទំាងការបងាហា ញលយនឌព័រ ឬអត្សញ្ញា ណ 
ការបងាហា ញពិការភ្ពខាងវិញ្ញា ណ ្លានូវចិត្ ឬរាងកាយ ឬការលបបីបបាសក់ារនំា្លានូវលដ្យស
តវខ្កខដបានបងាហា ត់បល្ងៀន ឬការលបបីសតវបលបមីឱ្យបុ្្គេខដេមានភ្ពពិការ។   
សណំួរ និងោក្យបណ្ឹងអំពីការលរីសលអីងខដេបានលោទបបកាន់ បតូវបញជានូនលដ្យផ្ទា េ់
លៅនាយកខ្្កសមភ្ព និងសិទិ្ធជនសុីវេិ តាមលេែទូរសព័ពទា៖  
(360) 725-6162 ឬ P.O. Box 47200 Olympia, WA 98504-7200.



លក្ខណៈសម្បត្ិម្គូបជ្ងៀនដដលម្នវោិជា ជីវៈ និងអនាកជំនួយការម្គូបជ្ងៀន

ជោកអនាកម្នសិទ្ិដឹង

ឪពុកម្ាយកុមារខដេចូេរួមក្ទុងកមមាវិធី Title I, Part A  សាលាមានសិទ្ធិលស្ីសុ ំនិងទទួេពព័ត៌មានអំពីេក្ខណៈសម្បត្ិប្ូបល្ងៀន 
និងអ្កជំនួយការប្ូបល្ងៀន ខដេ្្េជ់ូនការបងាហា ត់បល្ងៀនដេស់ិស្ស។ 

លក្ខណៈសម្បត្ិម្គូបជ្ងៀន
សបមាប់ប្ូបល្ងៀន ពព័ត៌មានខដេ្្េជ់ូនលលាកអ្កមានកបមតិតិចតួចបំ្ ុតលនាះ  បតូវពន្យេអ់ំពីចំណុចសខំាន់ៗចំនួនបថីនេក្ខណៈសម្បត្ិ
ប្ូបល្ងៀន។ លទាះជាប្ូរបសស់ិស្ស–
 9 បានបំលពញេក្ខណៈសម្បត្ិប្បប់គាន់ និងមានការវិនិច្ព័យលេីអាជាញា បព័ណ្ណ ថ្្ក់រដ្ឋសបមាប់កបមិតថ្្ក់ និងមុែវិជាជា  ខដេក្ទុងលនាះប្ូ្្េជ់ូ
នការបល្ងៀនក៏លដ្យ។

 9 កំពុងបល្ងៀនខដេសិ្ថតលបកាមសា្ថ នភ្ពសល្ងា្គ ះបនាទា ន់ ឬសា្ថ នភ្ពបលណ្ាះអាសន្ល្្សងៗលទៀត ខដេក្ទុងលនាះេក្ខណៈសម្បត្ិប្ប់បគា
ន់ និងមានការវិនិច្ព័យលេីអាជាញា បព័ណ្ណ ថ្្ក់រដ្ឋ បតវូបានបដលិសធក៏លដ្យ។

 9 កំពុងបល្ងៀនតាមមែុវិជាជា បល្ងៀនលដ្យមានវិញ្ញា បនបព័បតបញ្ជា កប់្ូល្ងៀន។

លក្ខណៈសម្បត្ិអនាកជំនួយការម្គបូជ្ងៀន
លៅក្ទុងកមមាវិធី (Title I, Part A program) អ្កជំនួយការប្ូបល្ងៀនបតវូបលបមកីារងារខដេសិ្ថតលបកាមការបតួតពិនិត្យពបី្ូខដ
េមានវិញ្ញា បនបព័បតបញ្ជា ក់។ លៅសាលានានាខដេដំលណរីការកមមាវិធីសាលាយ៉ងទូេទំូលាយ (schoolwide program) លនាះ 
អ្កជំនួយការប្ូបល្ងៀនទំាងអស ់បតវូបំលពញេក្ខណៈសម្បត្ិខដេមានវជិាជា ជើវៈ។ លៅក្ទុងកមមាវិធីជំនួយតាមលគាេលៅ (Targeted 
Assistance program) អ្កជំនួយការប្ូបល្ងៀនខដេជាអ្កបតួតពិនិត្យលដ្យផ្ទា េច់ំលោះចំលោះប្ូបល្ងៀនខដេមានវិញ្ញា បនបព័បតបញ្ជា ក់
លនាះ បតូវបលំពញតាមេក្ខណៈសម្បត្ិខដេមានវិជាជា ជើវៈ។  

លដើម្បបីំលពញតាមតបមូវការកមមាវិធី (Title I, Part A program) លនាះ អ្កជំនួយការប្ូបល្ងៀនបតូវខតមានសញ្ញា បព័បតវិទយាេព័យ ឬ 
GED និងបតូវខត៖ 
 9 បានបញ្ប់ការសិកសាខដេមានរយៈលពេយ៉ងតិចពីរឆំ្្ លៅសា្ថ បព័នអបរំជានែ់្ស;់ ឬ
 9 បានទទួេសញ្ញា បព័បតមធ្យមសកិសា ឬសញ្ញា បព័បតែស្ជ់ាងលនះ; ឬ
 9 បាន្លាងកាត់ការវាយតថមលា ETS ParaPro។ ការវាយតថមលាលនះ វាសជ់ំនាញនិងចលំណះដឹងអំពីមាតិកា ខដេទាក់ទងលៅនឹងការអាន 
ការសរលសរ និង្ណិតវិទយា;

 9 បបានបំលពញតបមូវការទាមទារការោត់លរៀនលធវីការឬកមមាសកិសាពីមុន និងបតវូខតបងាហា ញបព័ណ្ណ លធវីដំលណីរ ឬវិញ្ញា បនបព័បត។ 
្តហវនូេីអូឬឯកសារបបវត្ិរូប និងការោត់លរៀនលធវីការឬកមមាសិកសា មិនបតូវបាន្្េជ់ូនលទៀតល�ីយសបមាប់ការចុះល ម្ា ះចូេលរៀន; លទាះ
ជាយ៉ងណាការយិេព័យនាយកអប់រំរដ្ឋ (OSPI) នឹងបន្លគារពតាមវិធលីនះ។   

លិខិតជូនដំណឹង ជបតីម្គរូបសស់ិស្សម្នតម្មូវការទាមទារវិញ្ញា បនប័ម្ត/
អាោញា ប័ណ្ណ រដ្ឋដដលម្នកំណត់។
ឪពុកម្ាយបតវូខតទទួេបានេិែិតជូនដំណឹងទានល់ពេលវលាថ្ កូនពួកល្បតវូបាន្្ដេជ់ូនកិច្ការ ឬបតូវបានបល្ងៀនអសរ់យៈលពេជាងបួន
សប្ាហប៍ន្ជាប់គ្ាលដ្យប្ូបល្ងៀនខដេមានវិញ្ញា បនបព័បត/អាជាញា បព័ណ្ណ រដ្ឋខដេមានកំណត់។ ខសវងយេព់ព័ត៌មានបខន្ថមអំពីប្ូបល្ងៀន និង
តបមូវការទាមទារអ្កជំនួយការប្ូបល្ងៀនលៅ៖

្ណៈកមមាការស្ងដ់្រអប់រំវជិាជា ជើវៈ (PESB) www.pesb.wa.gov  ឬកមមាវិធី  
Title II, Part A–Teacher និង ្ុណសម្បត្ិសខំាន់ៗ៖ www.k12.wa.us/TitleIIA

ព័ត៌ម្នអំពតីការវាយតមមលៃជៅថ្នា ក់រដ្ឋ និងមូលដ្្ឋ ន
ឪពុកម្ាយបតូវខតទទួេបានពព័ត៌មានអំពីការវាយតថមលានីមួយៗ ខដេទាម
ទារលដ្យរដ្ឋនិងមណ្ឌ េសិកសាធិការ។ ពព័តមានលនះ បតូវខតរាប់បញ្នូេ៖ 
1. កមមាវត្ថទុថនកិច្សនយា បានវាយតថមលា។
2. លគាេបំណងថនការវាយតថមលា។ 
3. បបេពពព័ត៌មានអំពីតបមូវការទាមទារ។

បបសិនលបីពព័ត៌មានអាចរកបានលនាះ ភ្្ក់ងារ LEAs 
និងសាលាលរៀនបតូវខត្្ដេជ់ូន (រួមទំាងការបបកាសតាមល្ហទពំព័ររបស់
ែលាលួន)៖
 9 រយៈលពេរំពឹងទុកនិងកមមាវិធីលបគាងទុកសបមាប់ការវាយតថមលា។
 9 លពេលវលានិងទបមង់សបមាប់ការ្្សពវ្សាយេទ្ធ្េ។

ព័ត៌ម្នអំពតីជោលនជោបាយរដ្ឋ ឬទតីភានា ក់ងារ LEA–ការច្ូល
រួមរបសសិ់ស្សច្ំជោះការវាយតមមលៃ។
លៅលដើមឆំ្្សិកសានីមួយៗ ទីភ្្ក់ងារ LEA 
បតូវខតជូនដំណឹងដេឪ់ពុកម្ាយថ្ ពួកល្អាចលស្ីសុពំព័ត៌មាន 
(និងទីភ្្ក់ងារ LEA នឹង្្េជ់ូន) ខដេទាក់ទងនឹងលគាេនលយបា
យទីភ្្ក់ងារ LEA ឬរដ្ឋណាមួយ ខដេោក់ពព័ន្ធនឹងការចូេរួមរបស់
សិស្សក្ទុងការវាយតថមលាណាមួយខដេបប្េស់ិទ្ធិលដ្យខ្្ក 1111(b)
(2) និងលដ្យទីភ្្ក់ងារ LEA ឬរដ្ឋណាមួយ ។ ពព័ត៌មានបតូវខតរួមប
ញ្នូេលគាេនលយបាយ នីតិវិធី ឬសិទ្ធិមាតាបិតា លដើម្បីលបជើសលរីសយកកូ
នលចញពីការវាយតថមលាខបបលនះ ខដេអាចអនុវត្បាន។ [ESSA ខ្្ក 
1112 (e)(2)(A)]

ជេតុអ្តីបានោការជធ្តីជតស្រដ្ឋ តម្មូវឱ្យម្ន?  
មណ្ឌ េសិកសាធិការ និងសហ្មន៍ មានភ្ពែុសគ្ាលៅទូទំាងរដ្ឋ។ 
បកុមប្ួសារមានសិទ្ធិដឹង ថ្លតីកូនរបសព់ួកល្កំពុងមានដំលណរីការរីក
ចលបមីនលឆ្្ះលៅរកមោវិទយាេព័យ និងការលបតៀមែលាលួនសបមាប់អាជើពយ៉ង
ដូចលម្ច។ មណ្ឌ េសិកសាធិការបតូវការដឹង ថ្លតីកមមាវិធីសិកសាខដេពួក
ល្បានលបជើសលរីសលដើម្បីបល្ងៀនសិស្សរបសែ់លាលួន បំលពញតាមស្ងដ់្រសិក្
សារបសរ់ដ្ឋ ខដេកំពុងដំលណីរការឬលទ ឬថ្លតីកមមាវិធីសិកសាបតូវលរៀបចំខក
សបមួេឬលទ។

ការលធវីលតស្រដ្ឋ បតូវបានទាមទារលដ្យចបាប់រដ្ឋ   
(RCW 28A.230.095) និងចបាប់សហពព័ន្ធ 
(ចបាប់អប់រំថ្្ក់បឋមសិកសា និងមធ្យមសិកសា)។  
ខសវងយេព់ព័ត៌មានបខន្ថមអំពីលហតុអវីបានជាការលធវីលតស្  
បតូវបានទាមទារតាមខវបសាយសណំួរខដេសួរជាញឹកញាប់ 
ទាក់ទងនឹងការវាយតថមលា៖  
www.k12.wa.us/assessment/StateTesting/FAQ.aspx 


