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លក� ណៈៃន�រ្របឡង និងកិច�ស្រម� លៃន�រ្របឡង ឃីស� �ន (Keystone)/�រ្របឡង�ម្របព័ន��យតៃម� ��របស់រដ� ផន
ិ សុល
ី េវ�៉ (PSSA) ��ំ ២០២០២០២១
�នជេ្រមើសមួ យចំនួនជូ នសិស្ស�ំងអស់ ក��ងអំឡ
� ងេពល្របឡង ដូ ច� �របែន� មេពលេវ� និង�រ�នឭៗនូ វ�ល់សណ
ំ ួ រ�ំងអស់េ�ក��ង
●
�រ្របឡង គណិត វ �ទ� វ �ទ���ស� ពិជគណិតក្រមិត ១ និងជីវ វ �ទ� និងសំណួរមួ យចំនួនេ�ក��ង�រ្របឡងអក្សរសិល៍��អង់េគ� ស (ELA)។ល។
ជេ្រមើស�នជូ នសិស្ស�ំងអស់ ្រត�វ�នេ�� “លក� ណៈៃន�រ្របឡង”។
●
ជេ្រមើស�នជូ នសិស្ស Sp, Ed., EL, និង 504 ែដល្រត�វ�រ េដើម្បីឲ្យពួ កេគចូ លរ ួមេ�ក��ង�រ្របឡង ្រត�វ�នេ�� “កិច�ស្រម� ល”។ ដូ េច� ះ កិច�
●
ស្រម�ល គឺ�ទ��ប់អនុវត� ែដលផ�ល់លទ��ពេស� ើ�ពចំេ�ះសំណួរ្របឡងជូ នសិស្ស�ំងេនះ។
កិច�ស្រម�ល ្រត�វ�នែបងែចក� ៤ ្របេភទ គឺ៖ រេបៀបប��ញ រេបៀបេឆ� ើយតប �រកំណត់ប រ ���ន និង�រកំណត់េពលេវ�។
●
កិច�ស្រម�ល�ំងអស់�នជូ នក��ង�រ្របឡង ឃីស�ន
� ក៏�នជូ នេ�ក��ង�រ្របឡង PSSA ផងែដរ។
●
●
��រសំ�ន់�ស់ គឺ្រត�វកត់ស��ល់� េបើេ�ះបី�កិច�ស្រម� លមួ យចំនួន�ច�នលក� ណៈសមរម្យចំេ�ះ�របេ្រង�ន ក៏បែ៉ុ ន� កិច�ស្រម� ល
� ំងេ�ះ�ចមិន�នលក� ណៈសមរម្យស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់េ�ក��ង�រ្របឡង់�លក� ណៈស� ង់�រ។
●
កិច�ស្រម�ល្រត�វែត�នលក� ណៈ្រត�វ��នឹងេសចក� ី្រត�វ�ររបស់សស
ិ ្ស។ សិស្ស្រត�វែត�នឆន� ៈចង់េ្របើ្រ�ស់ េហើយសិស្ស្រត�វែតចូ លរ ួមេ�ក��ង
េ្រជើសេរ �សកិច�ស្រម� ល (សូ ម�ន “ធន�នបែន� ម” េ�ក��ង េ�ល�រណ៍ែណ�ំស�ព
ី ក
ី ិច�ស្រម�លស្រ�ប់�រ្របឡង PSSA និង�រ្របឡង ឃីស�ន
� ��2
ំ 021*)
។
●
ទ��ប់អនុវត�ល�បំផុតេ�ក��ង�រេ្រជើសេរ �សកិច�ស្រម� លស្រ�ប់�រ្របឡង គឺ�រេ្របើកិច�ស្រម� ល�្រប�ំ�មួ យសិស្ស មុនេពល្របឡង
និងកត់្រ�ឯក�រអំព�
ី រេ្របើ្រ�ស់េ�យេ�គជ័យ។ មិនែមន�ទ��ប់អនុវត�ល�បំផុតេឡើយ េបើផ�លក
់ ិច�ស្រម� លេ�ក��ង��ន�ព្របឡង ែដលសិស្ស
មិន�នេ្របើ�្រប�ំេ�ះ។
កិច�ស្រម� ល�នជូ នសិស្ស EL ែតប៉េុ �
� ះ
�នកិច�ស្រម�លស� ្រ័ គចិត�ប្រី បេភទេ�យែឡកពី�� ្រត�វ�នអនុ��ត�ពិេសសស្រ�ប់សស
ិ ្ស EL៖
●
1) េវច�នុ្រកមបកែ្រប�ក្យ ��ននិយមន័យ រ ូប�ព ឬ្របព័ន�អុន
ិ ធ័រេណត ្រត�វ�នអនុ��តក��ង�រ្របឡង ពិជគណិតក្រមិត១ និង�រ
្របឡង ឃីស� �ន មុខ វ ��� ជីវ វ �ទ� និង�រ្របឡង PSSA មុខ វ ��� គណិត វ �ទ� និង វ �ទ���ស� ែតប៉ុេ�
� ះ
(�នស្រ�ប់សស
ិ ្ស EL �ំងអស់ មិន�ពួ កេគរស់េ�ក��ង្របេទស�នប៉�
ុ � ន��ំេទ)។
●
2) អ� កបកែ្រប/អ� កបកែ្របអក្សរែដល�នលក� ណៈសម្បតិ� ** ---- ្រត�វ�នអនុ��តក��ង�រ្របឡង ពិជគណិតក្រមិត១ និង�រ្របឡង ឃីស� �ន
មុខ វ ���
ជីវ វ �ទ� និង�រ្របឡង PSSA មុខ វ ��� គណិត វ �ទ� និង វ �ទ���ស� និង�រ វ ��គែផ�កេលើអត�បទ (Text Dependent Analysis (TDA)) ៃន�រ
្របឡង PSSA ែផ�ក ELA
(�នែតស្រ�ប់សស
ិ ្ស Els េ���េរៀន�េមរ �ក រយៈេពលតិច�ង ៣ ��ំ ប៉ុេ�
� ះ)
●
3) កូ នេសៀវេ�្របឡង និងចេម�យ
ើ ��េអស�៉ញ/អង់េគ� ស ---- ្រត�វ�នអនុ��តក��ង�រ្របឡង ពិជគណិតក្រមិត១ និង�រ្របឡង ឃីស� �ន
មុខ វ ���
ជីវ វ �ទ� និង�រ្របឡង PSSA មុខ វ ��� គណិត វ �ទ� និង វ �ទ���ស�
(�នែតស្រ�ប់សស
ិ ្ស Els េ���េរៀន�េមរ �ក រយៈេពលតិច�ង ៣ ��ំ ប៉ុេ�
� ះ)

ស��ល់៖ កិច�ស្រម�លស្រ�ប់សិស្ស EL �ងេលើ មិន�នស្រ�ប់�រ�ម�នវឌ្ឍន�ព ឬស្រ�ប់សិស្សេចញពីកម� វ �ធី EL េទ។

*ចំេ�ះព័ត�
៌ នបែន� មអំពល
ី ក� ណៈៃន�រ្របឡង និងកិច�ស្រម� លៃន�រ្របឡង សូ មេ្របើ្រ�ស់នូវតំណ��ប់�ងេ្រ�ម និង
ពិនត
ិ ្យេមើលេ�ក��ងែផ�ក កិច�ស្រម� ល៖
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Pages/TestingInformation.aspx
ំ ីកិច�
** ចំេ�ះតួ �ទីរបស់អ�កបកែ្រប និងអ� កបកែ្របអក្សរ សូ មចូ លេ�តំណ��ប់�ងេលើ រ ួចចុចេលើ េ�ល�រណ៍ែណ�ំអព

ឺ ូ វ �ដ-១៩ កំពុង រ �ក�ល�ល �ច��នអ� កបកែ្រប/អ� កបកែ្របអក្សរ
ស្រម� លស្រ�ប់ EL ��ំ ២០២១. ។ ស��ល់ េ�យ�រវ �បតិ�ជំងក
ស្រ�ប់�រ្របឡង ឃីស� �ន និង�រ្របឡង PSSA ��ំ ២០២០-២០២១។
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