
 

ពត័៌�នស្រ�ប ់��បិ� ឬ��ព��ល 
�រ្របឡង ឃីស� �ន (Keystone) ស្រ�ប់រដ�ផិនសីុលេវ�៉ 
 

េតើ�រ្របឡង ឃសី� �ន �អ� ?ី 
�រ្របឡង ឃសី� �ន គ�ឺ�រ�យតៃម�េ�េពលេរៀនចប់មខុវ �ទ� ែដល
�នេរៀបចំេឡើងេដើម្ប�ីយតៃម��រ�� ត់ជំ�ញៃនមខុ វ �ទ�សកិ�។ 
�ប់េផ�ើម�មួយ�� ក់ក� �ង�� ២ំ០២២-២០២៣ សសិ�នុសសិ្ស្រត�វប�� ញ
ឲ្យេឃើញនូវ�រ�� តជំ់�ញែផ�ក ពិជគណតិក្រមតិ១ អក្សរ��ស�  នងិ 
ជីវវ �ទ� (Algebra 1, Literature, and Biology) ៃន�រ្របឡង ឃសី� �ន 
េទើប�ចប�� ប�់រសិក��ន។ េគនឹងផ�លឲ់្យសិស�នសុិស្សនូវឱ�ស
�េ្រចើន េដើម្ប្ីរបឡង ឃី ស� �ន ក� �ងរយៈេពលែដលពួកេគេរៀនេ� វ �ទ�
លយ័។ 
 

េតើអ�ក�នងឹចូលរមួក� �ង�រ្របឡង ឃសី� �ន េនះ? 
�ប់េផ�ើមេ��� ំ ២០១២-២០១៣ �រ្របឡង ពជិគណតិក្រមតិ១ 
អក្សរ��ស�  នងិជីវវ �ទ� របស់ ឃីស� �ន នងឹជំនួស�រ្របឡង�ម
្របព័ន��យតៃម���របស់រដ�ផិនសុលីេវ�៉ (PSSA) �� កទ់ី១១ ែផ�ក 
គណតិ វ �ទ� �រ�ន នងិវ �ទ���ស�  ែដល�េ�លបណំង
ៃន�រទទួលខសុ្រត�វរបស់ សសិ្ស អ�កអប់រ� នងិ ��។ សសិ�នុ
សិស្ស្រត�វ្របឡង ឃសី� �ន េ�េពល ឬជិតដលេ់ពលេរៀនចបម់ខុវ �ទ� 
ែដល�កទ់ងនងឹ�រ្របឡង ឃសី� �ន។ លទ�ផលរបស់សសិ្ស្រត�វ 
េគរក�ទកុរហូតដល�់� ំទ៣ីេ� វ �ទ�លយ័ ស្រ�ប់
េ�លបណំងៃន�រទទួលខសុ្រត�វ េហើយរហូតដល�់� ំទ ី៤ េ�វ �ទ�លយ័ 
ស្រ�បេ់�លបណំងៃន�រប��ប�់រសកិ�។ 
សិស�នសុសិ្សខ� ះែដលេទើប�នេរៀនចបម់ុខវ �ទ�ែដល�កទ់ងនងឹ�រ
្របឡង ឃសី� �ន ប៉ែុន�មនិ�ន្របឡង ឃសី� �ន កន៏ឹងចូលរមួ 
ស្រ�បេ់�លបណំងៃន�រទទួលខសុ្រត�វេនះែដរ។ �បែន�មេទៀត 
សិស�នសុសិ្សែដល្របឡង ឃីស� �ន េហើយមនិ�នពនិ� �  
�� ត់ជំ�ញ/Proficient �ច្របឡង�ថ�ីម�ងេទៀត។ 
 

េតើនងឹ�ន�រ្របឡងេ�េពល�? 
�រ្របឡង ឃីស� �ន នងឹ្រប្រពតឹ�េ�បដីងក� �ងមួយ�� —ំរដូវរ� រដូវ��
 រ �ក នងិ រដូវេ�� ។ ៃថ�ែខ្របឡងច�ស�់សន់ងឹផ�យជូនេ�យ 
្រកសួងអបរ់�ៃនរដ�ផិនសុលីេវ�៉។ 
 

េតើអ�ក��អ�កសេ្រមច�េតើ្រត�វយក�រ្របឡង ឃសី� �ន 
មួយ�មកថ�ងឹែថ�ង? 
្រក �មអ�កអបរ់�ែដលមកពតីំបន់េផ្សងៗក� �ងរដ�ផិនសុលីេវ�៉ �ន
េ្រជើសេរ �សមុខវ �ទ�ែដល�រ្របឡង ឃសី� �ន យក�មូល�� ន។ 
្រក �ម�ងំេនះ�ន ្រគ� អ�ក្រគប្់រគង �យកែផ�កកម�វ �ធីសកិ� និង 
អ�កឯកេទសែផ�កម�វ �ទ� លយ័។ ្រក �ម�ងំេនះក�៏ន ពនិិត្យ
េ�យហ�តច់ត់េឡើងវ �ញ ែកស្រម�ល និង�នយល់្រពមនូវ�ល់សណួំរ
ស្រ�ប�់រ្របឡង។ 
 

េតើេគ�យតៃម�អ�  ីេលើ�រ្របឡង ឃសី� �ន? 
រដ�ផិនសុលីេវ�៉�នអនវុត��ម�� តគំរសូំ�ន់ៗទូេ� �� តគរំ ូ
ែដល្រសប�មេ�លបណំង េដើម្បឲី្យ�នេ�គជ័យេ� ម�
 វ �ទ�លយ័ នងិកែន�ងេធ� ើ�រ។ ឃសី� �ន �នេរៀបចំេឡើង
េដើម្បសី� ងេ់មើល�� តគរំ�ូងំេនះ។ 
 

េតើ�នរយៈេពលប៉�ុ� ន ស្រ�ប�់រ្របឡង ឃសី� �ន? 
�� នេពលកំណត់ ស្រ�បឲ់្យសសិ្ស្របឡង ឃសី� �ន ឲ្យចប់
សព�្រគប់េ�ះេទ។ �រ្របឡង ឃីស� �ន នីមួយ  ៗ្រត�វច�ំយេពលពី ២ 
េ� ៣ េ�៉ង ស្រ�បស់សិ្ស�ទូេ�េធ�ើឲ្យចប់។ �រ្របឡងនី
មួយៗ�នពរីែផ�ក េហើយមួយែផ�កៗ ( ឬរយៈេពល្របឡង) ៃន�រ
្របឡង ឃសី� �ន ្រត�វច�ំយេពលពីមួយេ�៉ង េ�មួយេ�៉ងកន�ះ 
េទើបេធ� ើរចួ។ ្រកសួង�ចឲ្យសសិ្ស្របឡង ឃសី� �ន រយៈេពលពរីៃថ� 
ឬែចក�េពល្រពឹក នងិេពលៃថ�រេសៀល េ�ៃថ�ែតមួយ។ 
 

េតើ�រ្របឡង ឃសី� �ន �នប៉�ុ� ន�៉ង? 
�រ្របឡង ឃសី� �ន �ចេធ�ើេឡើង�មអុនិធរ័ណតិ នងិ�ម្រក
�ស/េ�� ៃដ។ ្រកសួងអបរ់�នឹងសេ្រមច�េតើ្រត�វ្របឡង�មអុនិ
ធរ័ណតិ �ម្រក�ស/េ�� ៃដ ឬ�ងំពរី�៉ង េ��មកែន�ងនីមួយៗ។ 
�រ្របឡងេឡើងវ �ញក�៏ចេធ� ើ�មអុនិធរ័ណតិ ឬ�ម្រក�ស/េ�� ៃដ 
�នែដរ។ 
 

េតើសសិ�នសុសិ្សនងឹ�នឱ�សេដើម្ប�ីកល្បងេមើល�រ្របឡង�
ម អុនិធរ័ណតិ មនុេពល្របឡង ឃសី� �ន �ម អុនិធរ័ណតិ ែដរឬេទ? 
េគកពំុងេរៀបចកំម� វ �ធសី្រ�ប់ជួយបេ្រង�ន និងហ�កឹហ�នឺ �មអុនិ
ធ័រណិត ស្រ�ប�់រ្របឡង ឃីស� �ន។ �រជួយបេ្រង�ប�ម

អុិនធរ័ណិត ស្រ�ប�់រ�យតៃម�សសិ្ស របស់រដ�ផិនសុីលេវ�៉ 
េ្របើ របូ�ព ចល� និង សេម�ង េដើម្បីប�� ញរបូ�ព នងិ
�ក្យេពចន ៍ៃន�រពពិណ�៌ អពីំែផ�កស�ំន់ៗ  ៃន្របព័ន��យ
តៃម��មអុិនធរ័ណតិរបសរ់ដ�ផិនសុលិេវ�៉។ សិស្ស�ច
េមើល�រជួយបេ្រង�នេនះ�រេឡើងវ �ញ �ន�មចតិ�។ �រ
ហ� ឹកហ� ឺន�មអុនិធរ័ណតិ (OTT) ផ�លនូ់វបទពេិ�ធន៍ថ� ីក� �ង
�រេ្របើ កម�វ �ធីកុពំ្យ� ទ័រស្រ�ប�់រ�យតៃម��មអុិន ធ័រណិត
របសរ់ដ�ផិនសុលីេវ�៉ ែដលអន�ុ� តឲ្យសសិ�នសុិស្សកតស់�� ល់ 
និង�កល្បងនូវែផ�កសំ�ន់ៗ ៃនកម� វ �ធីកុពំ្យ� ទ័រស្រ�ប់
�រ�យតៃម��មអុិនធ័រណតិរបសរ់ដ�ផិនសុលីេវ�៉ មនុ
េពលេគេធ� ើ�រ�យតៃម�ពិត្រ�កដ។ េ�ក� �ង�រហ�កឹហ� ឺន�ម
អុិនធរ័ណិត សិស�នុសសិ្សក�៏នឱ�ស�តស់រេសរ
ចេម� ើយ�មរេបៀប�រអធបិ�យ គូរ្រ�ហ�  នងិប�� �លសម�ីរ 
�ម�រេ្របើស�� រៈបេង� ើតសម�ីរ។ �រ្របឡង�មអុនិធរ័ណិតក៏
�ន ែផ�ក«ជំនួយ/Help» ស្រ�បស់ិស្សេ�េពល្របឡង។



 

Pennsylvania Department of Education 
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េតើ�នសណួំរ្របេភទ�េ�ក� �ង�រ្របឡង ឃសី� �ន? 
�រ្របឡង ឃសី� �ន �នចេម�ើយស្រ�ប់េ្រជើសេរ �ស នងិ ចេម�ើយ
�ម�រពន្យលច់�ស�់ស ់ឬ ចេម�ើយ�មគនំតិរបសខ់� �ន។ ស្រ�ប�់រ
្របឡង ឃី ស� �ន នីមួយៗ ្របែហល� ៦០% េ� ៧៥% ៃនពិន� �សរបុ 
�នមកពសី ំណួរែដល�នចេម�ើយស្រ�បេ់្រជើសេរ �ស េហើយ ២៥% េ� 
៤០%  ៃនពិន� �សរបុ �នមកពចីេម� ើយ�ម�រពន្យល់ច�ស�់ស។់ 
 

េតើេគឲ្យពនិ� �ដល ់�រសរេសរចេម� ើយ ស្រ�បច់េម� ើយ�ម�រពន្យល់
ច�ស�់ស ់�៉ងដូចេម�ច? 
�រសរេសរចេម� ើយ ស្រ�បច់េម� ើយ�ម�រពន្យលច់�ស�់ស ់្រត�វ�ន
ឲ្យពនិ� � េ�យអ�ក�យតៃម�ែដល�នហ�កឹហ�នឺក� �ង�រអនវុត�ន៍
្របពន័�ឲ្យពនិ� � ែដល�នសេ្រមច�មនុ។ ពិន� � េ�ងេ�េលើ
អត�នយ័ែតប៉ុេ�� ះ។ �រ្របកបអក្សរ នងិវ �ធេី្របើវណ� យតុ� មនិ�ប់
ប�� �ល�ែផ�កៃនវ �ធីឲ្យពិន� �េទ។ �គេ្រចើន សណួំរែដល្រត�វ�រចេម� ើយ
�ម�រពន្យលច់�ស�់ស ់ត្រម�វឲ្យសសិ្សប�� ញនូវអ� ីៗ ែដលេគេធ� ើ 
ឬពន្យលព់ចីេម� ើយរបសពួ់កេគ។ សណួំរៃន�រ្របឡង ឃសី� �ន �ងំេនះ 
នឹងសុំឲ្យសសិ្ស ពន្យល់ េធ� ើវ ��គ អធិប�យ ឬេ្រប�បេធៀប។ សំ
ណួរខ� ះកត៏្រម�វឲ្យសសិ្ស េធ� ើ�រគតិេលខ ឬ គូរ្រ�ហ�  គូរប�ង ់
ឬគូរអ� េីផ្សងៗ ផងែដរ។ 
 

េតើេគនងឹ�យ�រណព៍លីទ�ផល េ�យរេបៀប�? 
េគនងឹេរៀបចពំនិ� � ៃន�រ្របឡង ឃសី� �ន �៉ង�ប់រហស័ េហើយផ�លេ់�
ឲ្យ្រកសួង។ 
 

េគនឹងេផ�ើរ�យ�រណៃ៍ន�រ្របឡង ឃសី� �ន �ងំអស់ របស់
សិស្ស�� ក់ៗ ពីរច�ប់ េ�្រកសួងអប់រ� នងិ���ធរ័។ មួយច�ប់
េទៀត្រត�វេផ�ើេ� ��ប�ិ/��ព��ល។ ��/្រកសួង 
នឹងរក�ទុកមួយច�ប់។ 
 

រ�យ�រណេ៍���នឹងេ្របើស្រ�ប់កម� វ �ធីសកិ� នងិ�រ
េរៀបចំែផន �រ។ ្រកសួងអបរ់� និង ���ធ័រ �ចផ្សព�ផ�យលទ�
ផលៃន�រ្របឡង ឃសី� �ន ស្រ�ប់��នីមួយ។ រដ�កន៏ឹង
បេ��ញទនិ�នយ័ៃន�រ្របឡងស្រ�ប�់�នមួីយៗែដរ។ 
 

 
 
 
េតើ��ប�ិ�ចេមើល វ ��� �ៃន�រ្របឡង ឃសី� �ន �នឬេទ? 
��ប�ិ និង��ព��ល �ចពនិិត្យេមើល វ ��� �ៃន�រ្របឡង 
ឃីស� �ន �ន េបើសិន��ត់េជឿ� ��ច�ន�រប៉ះ�ល់ដល់
ជំេនឿ�ស�របស�់ត់ េ�យេធ�ើ�រេរៀបច�ំមួយ
អ�ក�ត់ែចង�រ្របឡងេ��� េ�េពលែដល វ ��� �ៃន�រ
្របឡងមកដល់��។ ្រត�វចុះហត�េល�េលើកិច�្រពមេ្រព�ង
ក� �ង�ររក��រស�� ត ់េហើយេគមនិអន�ុ� តឲ្យចម�ង
 វ ��� �ៃន�រ្របឡង ឃសី� �ន ឬយកកណំត់្រ�អពំីសណួំរៃន�រ្របឡង 
េចញព�ី�េទ។ 
 

េបើសនិ� េ្រ�យេពលពិនតិ្យ វ ��� �ៃន�រ្របឡង ឃសី� �ន រចួេហើយ 
��ប�ិ ឬ��ព��ល មនិចង់ឲ្យកូនចូលរមួក� �ង
�រ្របឡង�មួយ ឬ�រ្របឡង�ងំអស់ 
េ�យ�រ�ន�របះ៉�លដ់ល់ជំេនឿ    �ស�របស�់ត ់
�ត�់ចសរេសរលិខតិេ� អគ��យកៃន្រកសួងអប់រ� 
ឬ�យកែផ�កសិក�ធ�ិរៃន���ធរ័ មនុនឹង�ប់េផ�ើម�រ្របឡង 
េដើម្បេីស� ើសុ�ំរេលើកែលង�រ្របឡងឲ្យកូនរបស�់ត។់ 
 

�យ�រណព៍�ីពមនិ្រប្រកតៃីន�រ្របឡង 
េបើសនិ� ��ប�ិ/��ព��ល េជឿ��រ្របឡង�ន�ពមនិ
្រប ្រកតី �ចទូរសព័�េ�េលខ ៨៤៤-៤១៨-១៦៥១ ឬ េផ�ើអុីែមលេ�  
ra-ed-pssa-keystone@pa.gov េដើម្ប�ីយ�រណព៍ ី

ឧបត�ិេហតុេនះ។ 
 

េដើម្ប្ីរ�បពត័�៌នបែន�មអពំ�ីរ្របឡង Keystone 
សូមេមើល វុ�បៃស របស្់រកសួងអបរ់�ៃនរដ�ផនិសុលីេវន�៉  

www.education.pa.gov 
ឬ �កទ់ងេ�្រកសួងអបរ់�របសេ់�កអ�ក។ 
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