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្រកសងួអបរ់ៃំនទ្ីរក�ងហ�ឡីាែដលហ�� ៉

មជ្ឈមណ� លអប់រ ំ

440 N. BROAD STREET 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19130 

ករយិាល័យៃនអគ�នាយកែផ�កសិក្សោធិករ 

ករយិាល័យែផ�ក កម�វិធីសិក្សោ ករបង� ត់បេ្រង�ន និង ករវយតៃម� 
 

ជូនចំេពះ មាតបិត និង អណាព្យោបាល៖ 

េគាលបំណងៃនលិខិតេនះគឺេដម្បជូីនដំណឹងដល់េលកអ�កអំពីករសេ្រមចក�ុងេពលថ�ីៗេនះ ក�ុងករពន្យោរេពលេ្រប ករ្របឡង ឃីស�ូន/Keystone 

Exams ែដលជាករត្រម�វៃនករប�� បក់រសិក្សោស្រមាបសិ់ស្ស រហូតដល់ឆា� សិំក្សោ ២០១៩-២០។     
 

េនៃថ�ទី៦ ែខកុម�ៈ ២០១៧ ញត�ិរដ�សភា េលខ ១៧៨ បានក� យជាច្បោប។់ ត្រម�វករមយួៃនច្បោបេ់នះគឺ ពន្យោរេពលេ្របករ្របឡង ឃីស�ូន (ពិជគ

ណិត ជីវវជិា�  និង អក្សរស�ស�) ែដលជាករត្រម�វៃនករប�� បក់រសិក្សោស្រមាបសិ់ស្ស រហូតដល់ឆា� សិំក្សោ ២០១៩-២០។ េទះជាយ៉ាងដូេច�ះក�ី 

ច្បោបស់្រមាបេ់ជាគជយ័របស់សិស្ស្រគបរ់ូប/The Every Student Succeeds Act (ESSA) េនែតត្រម�វឲ្យសិស្សវទិ្យោល័យទងំអស់្របឡង គណិតវទិ្យោ 

និង ករអន េហយេនចេនា� ះេពលេឡងថា� កម់�ងៗ ្រត�វ្របឡង មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�។ េនះមាននយ័ថា សិស្សេនែតត្រម�វឲ្យ្របឡងឃីស�ូនម�ង។  
 

េយាងេទេល ្រកសួងអបរ់ៃំនរដ�ផិនសីុលេវនញ៉ា (PDE) មូលេហតុៃនករពន្យោករ្របឡងឃីស�ូនែដលជាត្រម�វករៃនករប�� បក់រសិក្សោទូទងំរដ� គឺ

មានដូចតេទ៖ 

(១) សិស្សជាេ្រចនមនិបានបង� ញឲ្យេឃញថាមានចំេណះដឹង្រគប្់រគាន ់េនេពល្របឡងមុខវទិ្យោឃីស�ូននីមយួៗ (ពិជគណិត១ ជីវវជិា�  អងេ់គ�

ស/អក្សរសិល្ប)៍ េទះជាបាន្របឡងម�ងេទៀតក�ី។ 

(២) ជេ្រមសេផ្សងេទៀតស្រមាបសិ់ស្សែដលមនិបានបង� ញឲ្យេឃញថាមានចំេណះដឹង្រគប្់រគាន ់េនេពល្របឡងឃីស�ូនគឺ មានតៃម�ៃថ� អស់

េពលេវលេ្រចន និង ហួសពីសមត�ភាពរបស់ ្រកសួងអបរ់ៃំនរដ�ផិនសីុលេវនញ៉ា និង ្រកសួងអបរ់តំមតំបន ់ក�ុងករេឆ�យតប។ 
 

េនខងេ្រកយលិខិតេនះ េលកអ�កនឹងេឃញមាន សំណួរែដលេគឧស្សោហ៍សួរ – កំែណថ�ីៃន មា្រត 4 SB ១៧៨ (Chapter 4 SB 178 Update) 

ែដលពន្យល់ពីករបះ៉ពល់ដល់សិស្សោនុសិស្ស។ សូមពិនិត្យេមល សំណួរែដលេគឧស្សោហ៍សួរដូចតេទេនះ េដយ្រប�ង្របយត័� េហយពិភាក្សោជា

មយួកូនរបស់េលកអ�ក។ 
 

េបសិនជាេលកអ�កមានសំណួរអ�ី សូមអីុែមលេទ assessment@philasd.org។ ពត័ម៌ានបែន�មស្រមាបម់ាតបិត (បានបកែ្របជា្របាបីំ ភាស) អំពី

ករ្របឡង PSSA និង Keystone អចេឃញមានេនក�ុងវុបិៃសៃន កម�វធីិសិក្សោ ករបង� តប់េ្រង�ន និង ករវយតែម� របស់្រកសួងអបរ់៖ំ 

https://www.philasd.org/curriculum/assessment/។ 
 

សូមអរគុណជាអេនកប្បករ។ 
 

េដយេសចក�ីេស� ះស�័្រគ 

 

 
Christopher Shaffer 
នាយករង, ករយិាល័យែផ�ក កម�វធីិសិក្សោ ករបង� តប់េ្រង�ន និង ករវយតៃម� 
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កែំណថ�ី ៃន ម្រត 4 SB ១៧៨ (Chapter 4 SB 178 Update)  

សណួំរែដលេគឧស្សោហស៍រួ 
 

អរម�កថា 

ជាមយួនឹងញត�ិរបស់រដ�សភា េលខ ១៧៨ (Senate Bill 880) ែដលក� យជាច្បោប ់េនៃថ�ទី៦ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៧ ករេ្រប្របាស់ករ្របឡង ឃីស�ូន 

ស្រមាបជ់ាត្រម�វករៃនករប�� បក់រសិក្សោរបស់រដ� ឬ ជាខ� តគំរ ូែដលេគ្រត�វករស្រមាបក់រចូលរមួក�ុងករវយតៃម�ែដលែផ�កេទេលគេ្រមាងសិក្សោ

ជាកែ់ស�ង ្រត�វព្យួរទុករហូតដល់ឆា� សិំក្សោ ២០១៩-២០២០។ សំណួរែដលេគឧស្សោហ៍សួរខងេ្រកមេនះ បានេរៀបចំេឡងេដម្បបីក្រសយបំភ�នូឺវករ

ពកព់ន័�ៃនច្បោប ់HB 178។ 
 

ករបះ៉ពល់ដល់សិស្សែដលនឹងប��បក់រសិក្សោមុនឆា� ២ំ០២០។  
 

១. េតេគេនែតត្រម�វឲ្យចូលរមួក�ុង ករ្របឡង ឃសី�ូន (Keystone) េទៀតែដរឬេទ? 

ករត្រម�វរបស់រដ�សហពន័� ែដលទកទ់ងនឹងករវយតៃម�របស់រដ� គា� នករផា� ស់ប�ូរេទ។ ក�ុងខណៈែដលេគមនិត្រម�វឲ្យសិស្សែដលប�� ប់

ករសិក្សោមុនឆា� ២ំ០២០ បង� ញភាពស� តជំ់នាញក�ុងករ្របឡង ឃីស�ូន េដម្បតី្រម�វតមេសចក�ី្រត�វករៃនករប�� បក់រសិក្សោរបស់រដ� 

េទៀតេទ ប៉ុែន�ករចូលរមួក�ុងករវយតៃម�របស់រដ� េនែតជាត្រម�វកររបស់សហពន័� ដែដល។ 

 

២. េបសិនជាសិស្សប��បក់រសិក្សោមុនឆា� ២ំ០២០ េហយមនិទនទ់ទលួបានក្រមតិស� តជំ់នាញក�ុងករ្របឡង ឃសី�ូន េតេគេនែតត្រម�វឲ្យមាន

ករបង� តប់េ្រង�នបែន�ម ែដរឬេទ? 

សលគប្បផី�ល់ករបង� តប់េ្រង�នបែន�ម ដល់សិស្សែដល្រត�វបានេគេ្រជសេរ សឲ្យ្របឡង ឃីស�ូន េឡងវញិ កលពីមុនពកួេគបាន្របឡង

ម�ងេហយ ប៉ុែន�មនិបានបង� ញថាមានចំេណះដឹង្រគប្់រគាន ់ប៉ុែន�េគមនិត្រម�វឲ្យសិស្ស្រត�វែតចូលរមួករបង� តប់េ្រង�នបែន�មេនាះេទ។ ករ

េរៀបចំករបង� តប់េ្រង�នបែន�ម េនែតជា ករសេ្រមចរបស់កែន�ងនីមយួៗ។ 

 

៣. េបសិនជាសិស្សប��បក់រសិក្សោមុនឆា� ២ំ០២០ េហយមនិទនទ់ទលួបានក្រមតិស� តជំ់នាញក�ុងករ្របឡង ឃសី�ូន េ្រកយពីបាន្របឡងម�ង

េហយ េតេគត្រម�វឲ្យ្របឡងម�ងេទៀតែដរឬេទ? 

េគមនិត្រម�វឲ្យ្របឡងម�ងេទៀតេទ។ េទះជាដូេច�ះកេ៏ដយ សិស្សអច្របឡងម�ងេទៀតបាន។ េបសិនជាសិស្ស្រត�វ្របឡងម�ងេទៀត សល

្រត�វែតផ�ល់ករបង� តប់េ្រង�នបែន�ម មុនេពល្របឡងម�ងេទៀត។ 

 

៤. និយាយេដយខ� ីេតែផ�កណាមយួៃន មា្រត ៤ ែដល្រត�វេគព្យរួទុក? 

ខងេ្រកមេនះ ប�� កពី់មូលេហតុៃនករព្យួរទុកសិន ចំេពះសិស្សែដលប�� បក់រសិក្សោេនឆា�  ំ២០១៨ និង ២០១៩៖ 

ក. ត្រម�វករៃនករប�� បក់រសិក្សោរបស់រដ� េដម្បបីង� ញពីករស� តជំ់នាញក�ុងករ្របឡង ឃីស�ូន ឬ ករវយតៃម�ែដលែផ�កេទេល
គេ្រមាងសិក្សោជាកែ់ស�ង ្រត�វេគព្យួរទុកសិន។ 

ខ. ស្រមាបសិ់ស្សែដលមនិបានទទលួក្រមតិស� តជំ់នាញ េ្រកយពីបាន្របឡង ឃីស�ូន ពីរដងរចួេហយ េគមនិត្រម�វឲ្យេធ�ករវយ

តៃម� ែដលែផ�កេទេលគេ្រមាងសិក្សោជាកែ់ស�ងេនាះេទ។ 

គ. េគមនិត្រម�វឲ្យសិស្សចូលរមួក�ុងករបង� តប់េ្រង�នបែន�មេទៀតេទ។ េទះជាយ៉ាងដូេច�ះកេ៏ដយ សល្រត�វែតផ�ល់ករបង� ត់

បេ្រង�នបែន�ម ែដលចតទុ់កថាជាជេ្រមសមយួ។ 

ករបះ៉ពល់ដល់សិស្សែដលនឹងប��បក់រសិក្សោេនឆា� ២ំ០២០ ឬ េ្រកយពីឆា� េំនះ។ 

 

១. េតេគេនែតត្រម�វឲ្យចូលរមួក�ុងករ្របឡង ឃសី�ូន (Keystone) េទៀតែដរឬេទ? 

ករត្រម�វរបស់រដ�សហពន័� ែដលទកទ់ងនឹងករវយតៃម�របស់រដ� គា� នករផា� ស់ប�ូរអ�ីេទ។ សិស្សែដលនឹងប�� បក់រសិក្សោេនឆា� ២ំ០១៩ ឬ

េ្រកយពីឆា� េំនះ េនែតត្រម�វឲ្យចូលរកួករវយតៃម�របស់រដ�ដែដល ែដលបច�ុប្បន�េនះគឺជាករ្របឡងឃីស�ូន។ សិស្សប�� បក់រ្របឡងឃី
ស�ូនេនចុងប�� បៃ់នករសិក្សោមុខវជិា�  ពិជគណិត១ ជីវវទិ្យោ ឬ អងេ់គ�ស២។ 
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២. េបសិនជាសិស្សប��បក់រសិក្សោេនឆា�  ំ២០២០ ឬេ្រកយពីឆា� េំនះ មនិទនទ់ទលួបានក្រមតិស� តជំ់នាញក�ុងករ្របឡង ឃសី�ូន េ្រកយពី

បាន្របឡងម�ងេហយ េតេគត្រម�វឲ្យ្របឡងម�ងេទៀតែដរឬេទ? 

បច�ុប្បន�េនះ ្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ��៉ សំណូមពរឲ្យសិស្សែដលប�� បក់រសិក្សោេនឆា� ២ំ០២០ ឬេ្រកយពីឆា� េំនះ ែដលបាន

េរៀនចបមុ់ខវទិ្យោ ប៉ុែន�មនិបង� ញពីករស� តជំ់នាញក�ុងករករ្របឡង ឃីស�ូន ្របឡងម�ងេទៀត េដម្បផី�ល់ឱកសដល់សិស្សឲ្យបង� ញពីករ

ស� តជំ់នាញ។ សល្រត�វែតផ�ល់ករបង� តប់េ្រង�នបែន�មដល់សិស្ស មុនេពល្របឡងម�ងេទៀត កប៏៉ុែន� េដម្បអីច្របឡងម�ងេទៀត េគមនិ

ត្រម�វឲ្យសិស្ស្រត�វែតចូលរមួក�ុងករបង� តប់េ្រង�នបែន�មេនាះេទ។ ករេរៀបចំឲ្យមានករបង� តប់េ្រង�នបែន�ម េនែតជាករសេ្រមចចិត�

របស់សល។ 

៣. េបសិនជាសិស្សប��បក់រសិក្សោេនឆា�  ំ២០២០ ឬេ្រកយពីឆា� េំនះ េហយមនិទនទ់ទលួបានក្រមតិស� តជំ់នាញក�ុងករ្របឡង ឃសី�ូន េតេគ

ត្រម�វឲ្យសិស្សេធ�កិច�ករអ�មីយួេដម្បឲី្យ្រគ�េធ�ករវយតៃម� (Project Based Assessment) ែដរឬេទ? 

គា� នសិស្សណាមា� កចូ់លរមួេធ�កិច�ករអ�ីមយួេដម្បឲី្យ្រគ�េធ�ករវយតៃម� េនាះេទ ដរបណាគា� នករែណនាពីំករផា� ស់ប�ូរច្បោបប់ច�ុប្បន� ែដល

ផ�ល់ឲ្យេដយ ្រកសួងអបរ់រំដ�ផិនសីុលេវនញ៉ា។ 

៤. បនា� បម់ក មានអ�េីទៀត? 

្រកសួងអបរ់នឹំងបន�ករទកទ់ងជាមយួ ្រកសួងអបរ់រំដ�ផិនសីុលេវនញ៉ា និង ភា� កង់ររដ� េដម្បតីមដនករអភវិឌ្ឍន ៍ច្បោបៃ់នមា្រត ៤ ែដល

បង� បពី់ ករ្របឡង និង ករប�� បក់រសិក្សោ។ េនេពលណាដឹងថាមានករផា� ស់ប�ូរច្បោបប់ច�ុប្បន� ្រកសួងនឹងជ្រមាបពត័ម៌ានជូនដល់ 

មាតបិត/អណាប្យោបាល។ 

 


