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THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA 
�រ ��លយ័�យតៃម�៖ Suite 214 

440 North Broad Street, Philadelphia, PA, 19130 
 
លក�ណៈៃន�រ្របឡង នងិកចិ�ស្រម�លៃន�រ្របឡង ឃសី� �ន (Keystone)/�រ្របឡង�ម្របពន័��យតៃម���របសរ់ដ�ផនិសុលីេវ�៉ (PSSA) �� ំ ២០២០-
២០២១ 
● �នជេ្រមើសមួយចនួំនជូនសិស្ស�ងំអស់ ក� �ងអឡំ� ងេពល្របឡង ដូច� �របែន�មេពលេវ� និង�រ�នឭៗនូវ�លស់ណួំរ�ងំអសេ់�ក� �ង
�រ្របឡង    គណិតវ �ទ�  វ �ទ���ស�  ពិជគណិតក្រមិត ១ និងជីវវ �ទ� និងសំណួរមួយចនួំនេ�ក� �ង�រ្របឡងអក្សរសលិ៍��អង់េគ�ស (ELA)។ល។  
● ជេ្រមើស�នជូនសិស្ស�ងំអស ់្រត�វ�នេ�� “លក�ណៈៃន�រ្របឡង”។   
● ជេ្រមើស�នជូនសិស្ស Sp, Ed., EL, និង 504 ែដល្រត�វ�រ េដើម្បីឲ្យពួកេគចូលរមួេ�ក� �ង�រ្របឡង ្រត�វ�នេ�� “កិច�ស្រម�ល”។ ដូេច�ះ កិច�
ស្រម�ល គឺ�ទ�� ប់អនុវត� ែដលផ�ល់លទ��ពេស� ើ�ពចំេ�ះសណួំរ្របឡងជូនសសិ្ស�ងំេនះ។  
● កិច�ស្រម�ល ្រត�វ�នែបងែចក� ៤ ្របេភទ គឺ៖ រេបៀបប�� ញ រេបៀបេឆ� ើយតប �រកណំត់បរ ��� ន និង�រកណំត់េពលេវ�។  
● កិច�ស្រម�ល�ងំអស�់នជូនក� �ង�រ្របឡង ឃីស� �ន ក៏�នជូនេ�ក� �ង�រ្របឡង PSSA ផងែដរ។  
● ��រស�ំន�់ស ់គ្ឺរត�វកតស់�� ល�់ េបើេ�ះប�ីកចិ�ស្រម�លមួយចនួំន�ច�នលក�ណៈសមរម្យចេំ�ះ�របេ្រង�ន កប៏៉ែុន�កចិ�ស្រម�ល
�ងំេ�ះ�ចមនិ�នលក�ណៈសមរម្យស្រ�ប�់រេ្របើ្រ�សេ់�ក� �ង�រ្របឡង�់លក�ណៈស� ង�់រ។  
● កិច�ស្រម�ល្រត�វែត�នលក�ណៈ្រត�វ�� នឹងេសចក� ី្រត�វ�ររបសស់សិ្ស។ សិស្ស្រត�វែត�នឆន�ៈចងេ់្របើ្រ�ស់ េហើយសសិ្ស្រត�វែតចូលរមួេ�ក� �ង
េ្រជើសេរ �សកចិ�ស្រម�ល (សូម�ន “ធន�នបែន�ម” េ�ក� �ង េ�ល�រណ៍ែណ�ំស� ពីកីិច�ស្រម�លស្រ�ប�់រ្របឡង PSSA នងិ�រ្របឡង ឃីស� �ន �� 2ំ021*)
។ 
● ទ�� ប់អនវុត�ល� បផុំតេ�ក� �ង�រេ្រជើសេរ �សកចិ�ស្រម�លស្រ�ប�់រ្របឡង គ�ឺរេ្របើកិច�ស្រម�ល�្រប��ំមួយសសិ្ស មុនេពល្របឡង 
និងកត្់រ�ឯក�រអពំ�ីរេ្របើ្រ�ស់េ�យេ�គជ័យ។ មិនែមន�ទ�� ប់អនវុត�ល� បផុំតេឡើយ េបើផ�លក់ិច�ស្រម�លេ�ក� �ង�� ន�ព្របឡង ែដលសិស្ស
មិន�នេ្របើ�្រប�េំ�ះ។  
 
កចិ�ស្រម�ល�នជូនសសិ្ស EL ែតប៉េុ�� ះ 
�នកចិ�ស្រម�លស� ្័រគចតិ�ប្ីរបេភទេ�យែឡកព�ី�  ្រត�វ�នអន�ុ� ត�ពិេសសស្រ�បស់សិ្ស EL៖   
● 1) េវច�ន្ុរកមបកែ្រប�ក្យ �� ននិយមនយ័ របូ�ព ឬ្របពន័�អុនិធ័រេណត ្រត�វ�នអនុ�� តក� �ង�រ្របឡង ពិជគណិតក្រមិត១ នងិ�រ
្របឡង ឃីស� �ន មខុវ ���  ជីវវ �ទ� និង�រ្របឡង PSSA មុខវ ���  គណតិវ �ទ� និង វ �ទ���ស�  ែតប៉ុេ�� ះ  
(�នស្រ�ប់សសិ្ស EL �ងំអស់ មិន�ពួកេគរស់េ�ក� �ង្របេទស�នប៉�ុ� ន�� ំេទ)។ 
 
● 2) អ�កបកែ្រប/អ�កបកែ្របអក្សរែដល�នលក�ណៈសម្បតិ� ** ---- ្រត�វ�នអនុ�� តក� �ង�រ្របឡង ពិជគណិតក្រមិត១ និង�រ្របឡង ឃីស� �ន 
មុខវ ���       ជីវវ �ទ� និង�រ្របឡង PSSA មុខវ ���  គណិតវ �ទ� និង វ �ទ���ស�  និង�រ វ ��គែផ�កេលើអត�បទ (Text Dependent Analysis (TDA)) ៃន�រ
្របឡង PSSA ែផ�ក ELA 
           (�នែតស្រ�បស់សិ្ស Els េ���េរៀន�េមរ �ក រយៈេពលតិច�ង ៣ �� ំ ប៉ុេ�� ះ) 
 
● 3) កូនេសៀវេ�្របឡង និងចេម� ើយ��េអស�៉ញ/អង់េគ�ស ---- ្រត�វ�នអនុ�� តក� �ង�រ្របឡង ពិជគណិតក្រមិត១ និង�រ្របឡង ឃីស� �ន 
មុខវ ���       ជីវវ �ទ� និង�រ្របឡង PSSA មុខវ ���  គណិតវ �ទ� និង វ �ទ���ស�  
     (�នែតស្រ�បស់សិ្ស Els េ���េរៀន�េមរ �ក រយៈេពលតិច�ង ៣ �� ំ ប៉ុេ�� ះ) 
 
      ស�� ល់៖ កិច�ស្រម�លស្រ�បស់ិស្ស EL �ងេលើ មិន�នស្រ�ប�់រ�ម�នវឌ្ឍន�ព ឬស្រ�បស់ិស្សេចញពីកម� វ �ធី EL េទ។  
 
*ចេំ�ះពត័�៌នបែន�មអពំលីក�ណៈៃន�រ្របឡង នងិកចិ�ស្រម�លៃន�រ្របឡង សូមេ្របើ្រ�សនូ់វតណំ�� ប�់ងេ្រ�ម នងិ
ពនិតិ្យេមើលេ�ក� �ងែផ�ក កចិ�ស្រម�ល៖  
 
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Pages/TestingInformation.aspx  
 
** ចំេ�ះតួ�ទរីបស់អ�កបកែ្រប និងអ�កបកែ្របអក្សរ សូមចូលេ�តំណ�� ប់�ងេលើ រចួចុចេលើ េ�ល�រណ៍ែណ�ំអំពីកិច�
ស្រម�លស្រ�ប់ EL ��  ំ២០២១. ។ ស�� ល់ េ�យ�រវ �បតិ�ជំងឺកូវ �ដ-១៩ កំពុង រ �ក�ល�ល �ច�� នអ�កបកែ្រប/អ�កបកែ្របអក្សរ 
ស្រ�ប់�រ្របឡង ឃីស� �ន និង�រ្របឡង PSSA �� ំ ២០២០-២០២១។  

https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Accommodations/Accommodations%20Guidelines%20for%20ELs.pdf
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Pages/TestingInformation.aspx
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Accommodations/Accommodations%20Guidelines%20for%20ELs.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Accommodations/Accommodations%20Guidelines%20for%20ELs.pdf

	THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA
	ការិយាល័យវាយតម្លៃ៖ Suite 214
	440 North Broad Street, Philadelphia, PA, 19130
	លក្ខណៈនៃការប្រឡង និងកិច្ចសម្រួលនៃការប្រឡង ឃីស្តូន (Keystone)/ការប្រឡងតាមប្រព័ន្ធវាយតម្លៃសាលារបស់រដ្ឋផិនស៊ីលវេញ៉ា (PSSA) ឆ្នាំ ២០២០-២០២១
	● មានជម្រើសមួយចំនួនជូនសិស្សទាំងអស់ ក្នុងអំឡុងពេលប្រឡង ដូចជា ការបន្ថែមពេលវេលា និងការអានឭៗនូវរាល់សំណួរទាំងអស់នៅក្នុងការប្រឡង    គណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ត ពិជគណិតកម្រិត ១ និងជីវវិទ្យា និងសំណួរមួយចំនួននៅក្នុងការប្រឡងអក្សរសិល៍ភាស...
	● ជម្រើសមានជូនសិស្សទាំងអស់ ត្រូវបានហៅថា “លក្ខណៈនៃការប្រឡង”។
	● ជម្រើសមានជូនសិស្ស Sp, Ed., EL, និង 504 ដែលត្រូវការ ដើម្បីឲ្យពួកគេចូលរួមនៅក្នុងការប្រឡង ត្រូវបានហៅថា “កិច្ចសម្រួល”។ ដូច្នេះ កិច្ចសម្រួល គឺជាទម្លាប់អនុវត្ត ដែលផ្តល់លទ្ធភាពស្មើភាពចំពោះសំណួរប្រឡងជូនសិស្សទាំងនេះ។
	● កិច្ចសម្រួល ត្រូវបានបែងចែកជា ៤ ប្រភេទ គឺ៖ របៀបបង្ហាញ របៀបឆ្លើយតប ការកំណត់បរិដ្ឋាន និងការកំណត់ពេលវេលា។
	● កិច្ចសម្រួលទាំងអស់មានជូនក្នុងការប្រឡង ឃីស្តូន ក៏មានជូននៅក្នុងការប្រឡង PSSA ផងដែរ។
	● ជាការសំខាន់ណាស់ គឺត្រូវកត់សម្គាល់ថា បើទោះបីជាកិច្ចសម្រួលមួយចំនួនអាចមានលក្ខណៈសមរម្យចំពោះការបង្រៀន ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចសម្រួលទាំងនោះអាចមិនមានលក្ខណៈសមរម្យសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការប្រឡង់ជាលក្ខណៈស្តង់ដារ។
	● កិច្ចសម្រួលត្រូវតែមានលក្ខណៈត្រូវគ្នានឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់សិស្ស។ សិស្សត្រូវតែមានឆន្ទៈចង់ប្រើប្រាស់ ហើយសិស្សត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងជ្រើសរើសកិច្ចសម្រួល (សូមអាន “ធនធានបន្ថែម” នៅក្នុង គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីកិច្ចសម្រួលសម្រាប់...
	● ទម្លាប់អនុវត្តល្អបំផុតនៅក្នុងការជ្រើសរើសកិច្ចសម្រួលសម្រាប់ការប្រឡង គឺការប្រើកិច្ចសម្រួលជាប្រចាំជាមួយសិស្ស មុនពេលប្រឡង និងកត់ត្រាឯកសារអំពីការប្រើប្រាស់ដោយជោគជ័យ។ មិនមែនជាទម្លាប់អនុវត្តល្អបំផុតឡើយ បើផ្តល់កិច្ចសម្រួលនៅក្នុ...
	កិច្ចសម្រួលមានជូនសិស្ស EL តែប៉ុណ្ណោះ
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