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 កប្មិតននការសាា ត់ជំនាញ
តាមវិធីផ្ផេងផ្ទ្ៀត 

ភាពសមុលសាម ញននភាសា ទ្ប្មង ់និង រផ្បៀប ននការផ្ប្រើភាសា 
  

ការផ្ប្រើពាកយ 

កប្មិត P៣-  
អភិវឌ្ឍ 

សូមកតស់ម្គា ល់៖ សិសសអាចបានពិនទុកម្មតិ P៣ ននការសរសសរ។ ការស្តា ប ់ការនិយាយ និង ការអាន មនិបានដាកប់ញ្ចូ លសៅកនុងការម្បឡងតាមវធីិសសសងស ៀតននការស្តទ តជំ់នាញ
កម្មតិ P3 ឬ ខ្ពស់ជាងសនេះ សនាេះស ។ សេតុដូសចនេះសេើយ សិសសដដលបានម្បឡងសនេះ មនិអាចបង្ហា ញពីការស្តទ តជំ់នាញតាមវធីិសសសងស ៀត កម្មតិ P៣ ឬ ខ្ពស់ជាងសនេះ ននភាស្តអង់

សលេង សៅកនុងដសនកទងំសនាេះបានស ។ 

កប្មិត P២- 
ផ្លចផ្ឡើង 

 មតិសៅកនុងអតថប ស្តមញ្ញ  ដដលទក ់ងគ្នន ជាសម្ចើន 
 លំនិតមយួដដលម្គនពត័ម៌្គនលមអតិ 

 ពេុវចនៈនន ម្មងស់វយាករណ៍ 
 លំនានំន ឃ្លេ  និង ម្បសយាល ដដលសម្បើជាសម្ចើនដង សៅ
កនុងមុខ្វជិាា សសសងៗ 

 ពាកយ និង សោហារ សៅកនុងអតថនយ័ននអតថប ជា
 ូសៅ រមួទងំឫសននពាកយ 

 ពាកយ និង សោហារ ដដលសម្បើសៅកនុង សងាម និង 
ការបង្ហា តប់សម្ងៀន សម្បើសៅកនុងមុខ្វជិាា  

កប្មិត P១- 
ចាប់ផ្ផតើ ម 

 មតិ ឬ សំណួរ ដតមយួ 
 លំនិតមយួសៅកនុង ពាកយ ឃ្លេ  ឬ កសនោមននភាស្ត 

 ការបសងកើត ម្មងស់វយយករណ៍ធមមតា 
  ម្មង ់និង លំនា ំនន សងាម និង ការបង្ហា តប់សម្ងៀន 

 ពាកយដដលទក ់ងនឹងអតថនយ័ននអតថប  ូសៅ 
 ពាកយ និង សោហារ សម្បើសៅកនុង សងាម និង ការបង្ហា ត់
បសម្ងៀន 

កប្មិត A៣- 
ចូលរួម 

 មតិ ឬ សំណួរ ដដលទក ់ងនឹង ម្គេ បម់្បចនំងៃ 
 លំនិតមយួសៅកនុងការបង្ហា ញពីអវីដដលអាចសមើលស ើញ

ឬភាស្តដដលធ្លេ បដឹ់ង 

 ហាតស់រៀនជាម្បចនូំវ  ម្មង ់និង លំនា ំដដលសម្បើសៅកនុង 
សងាម និងការបង្ហា តប់សម្ងៀន 

 សញ្ញញ  អកសរ និង/ឬ សលខ្ 
 ពាកយដដលនិយាយសៅកនុង សងាម និង ការបង្ហា ត់
បសម្ងៀន និង សោហារដដលធ្លេ បដឹ់ង 

កប្មិត A២- 
ដសែងយល់ 

 ហាតស់រៀនជាម្បចនូំវសញ្ញញ ននការនិយាយ 
 ការបង្ហា ញរូបភាពដដលធ្លេ បស់្តា ល់ ដដលទក ់ងនឹង ម្គេ បម់្បចនំងៃ 
 សញ្ញញ  និង ម្ ងម់្ទយ សៅកនុងមជឈដាា ន 
 ពាកយនិយាយដដលទក ់ងនឹង មនុសស  ម្គេ បម់្បចនំងៃ និង/ឬ មជឈដាា ន ដដលធ្លេ បស់្តា ល់ 

កប្មិត A១- 
ែំបូង 

 សសមេងនន សំសនៀង និង ការសនទនា ដដលធ្លេ បស់្តា ល់ 
 ការផ្លេ ស់បាូរននមសនាសសញ្ចតនា (ឧ.  ឹកមុខ្ កាយវកិារ សសមេង) 
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និយមនយ័អំពលីទ្ធផលននការប្រឡង ACCESS តាមវិធីផ្ផេងផ្ទ្ៀត សប្ាបស់ិសេដែលប្តូវការផ្រៀនភាសាអងផ់្លេស (ELLs) 
ផ្ៅតាមកប្មិតថ្នា ក់នមីួយៗ ផ្ៅទ្បីញ្ច ប់ននការឲ្យប្រឡងតាមវិធីផ្ផេងផ្ទ្ៀតសប្ាបក់ារសាា ត់ជំនាញដផាកភាសាអងផ់្លេស ផ្ោយានការគបំ្ទ្ននការង្ហា ត់បផ្ប្ងៀន សសិេដែលប្តូវការផ្រៀនភាសាអងផ់្លេស 

ដែលានពិការភាពដផាកសតិបញ្ញា  នឹងផ្រៀនបាន ... 
 

© October 2012, Board of Regents of the University of Wisconsin System on behalf of the WIDA Consortium 
  

Translation and Interpretation Center (10/2017)                        Alternate ACCESS-Perf-Defs (Khmer) 

កប្មិតននការសាា ត់ជំនាញ
តាមវិធីផ្ផេងផ្ទ្ៀត 

ភាពសមុលសាម ញននភាសា ទ្ប្មង ់និង រផ្បៀប ននការផ្ប្រើភាសា ការផ្ប្រើពាកយ 

កប្មិត P៣- 
អភិវឌ្ឍ 

(សម្ម្គបដ់តការសរសសរ) 

 ចបស់សដើមសម្បើ ម្បសយាលខ្េី និង ម្បសយាលដវង មយួ
ចំននួ ដដលពិបាកៗ 

 ការពម្ងីកសោហារននលំនិតមយួ ឬ ការចបស់សដើម
បសញ្ចញសោហារននលំនិតសម្ចើន 

 ការសម្បើ ម្មងស់វយាករណ៍ដដដលៗ ជាមយួនឹងការ
សម្បើ ម្មងស់ម្ចើនយា៉ា ងមាងម្គក ល 

 លំនានំនម្បសយាលសៅកនុងមុខ្វជិាា សសសងៗ 

 ភាស្តននអតថនយ័សៅកនុងអតថប ជាកល់ាក ់រមួទងំ ឫសននពាកយ 
និង សោហារ 

 សម្បើ ពាកយ ឬ សោហារ ដដលម្គនអតថនយ័សម្ចើន សៅកនុងមុខ្វជិាា
សសសងៗ 

កប្មិត P២- 
ផ្លចផ្ឡើង 

 ឃ្លេ  ឬ ម្បសយាល ខ្េីៗ 
 ការសលចសឡើងនូវលំនិតងមីៗ 

 រចនាសមពន័ធ ម្មងន់នសវយាករណ៍ 
 លំនានំន ឃ្លេ  និង ម្បសយាល សម្បើដដដលៗសៅកនុងមុខ្
វជិាា សសសងៗ 

 ពាកយ និង សោហារ ននអតថនយ័សៅកនុងអតថប ធមមតា សៅកនុងមុខ្វជិាា  
 ពាកយ និង សោហារ ដដលសម្បើសៅកនុង សងាម និង ការបង្ហា តប់សម្ងៀន 
សៅកនុងអតថប  

កប្មិត P១- 
ចាប់ផ្ផតើ ម 

 ពាកយ ឃ្លេ  ឬ កសនោមពាកយ ននភាស្ត 
 សម្បើពាកយដតមយួសដើមបបីង្ហា ញពីលំនិត 

 កម្មតិននការសម្បើកសនោមពាកយ នន ម្មងស់វយាករណ៍ 
 លំនានំនកសនោមពាកយ ដដលទក ់ងនឹងស្តថ នភាព
សងាម និង ការបង្ហា តប់សម្ងៀន ជា ូសៅ 

 ពាកយទក ់ងនឹងអតថនយ័ននអតថប  ូសៅ 
 ពាកយ និង សោហារ ដដលសម្បើម្បចនំងៃសៅកនុងសងាម និង ការបង្ហា ត់
បសម្ងៀន 

កប្មិត A៣- 
ចូលរួម 

 និយាយបា៉ា នម់្បម្គណ ពាកយ ឬ កសនោមពាកយ 
 សញ្ញញ  ឬ អកសរ សដើមបបីង្ហា ញពីលំនិត 

 ហាតស់រៀនជាម្បចពីំលំនា ំដដលទក ់ងនឹងស្តថ នភាព 
សងាម និង ការបង្ហា តប់សម្ងៀន ជា ូសៅ 

 ពាកយដដលធ្លេ បស់្តា ល់ ដដលទក ់ងសៅនឹង ម្គេ បម់្បចនំងៃ 
 ការបង្ហា ញ សសមេង ពាកយ ឬ លំនិត សដាយការលូរ សញ្ញញ  អកសរ ឬ 
សលខ្ 

កប្មិត A២- 
ដសែងយល់ 

 សម្បើ សសមេង និង កាយវកិារ សសសងៗសដើមបសីនទនា 
 សញ្ញញ សម្គា ល់ ឬ សញ្ញញ  សដើមបសីនទនា (ឧ. សម្គភ ៈសម្ម្គបស់រសសរ ឬ ឧបករណ៍ជំនយួ) 
 ការបា៉ា នម់្បម្គណននពាកយដដលហាតស់រៀនជាម្បច ំ
 ការផ្លេ ស់បាូរ សសមេង និង ការបសញ្ញច ញអារមមណ៍ សដើមបបីង្ហា ញអំពី សសចកដីម្តូវការ បំណងម្បាថ្នន  ឬ អារមមណ៍ (សដើមបបីង្ហា ញពីការម្បកានខ់្ជា បនូ់វប ដាា នសងាម) 

កប្មិត A១- 
ែំបូង 

 ការម្តាបត់ាមសសមេង 
 ចលនារាងកាយជាសម្ចើន សដើមបសីធវើ ំនាក ំ់នង (ឧ. ដននកសមេងឹ កានស់ម្គភ រៈសរសសរ) 

 
  
  
 
 
 
  

 ... សៅកនុងបរបិ សងាមវបបធមស៌ម្ម្គបក់ារសម្បើម្បាស់ភាស្ត 


