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ការល វ្ើចំណាត់ថ្នា ក់ល ើងវិញសម្រាប ់សិសសដែេាន្េកខណៈពីរម្ររលេទ (ចាកលចញ) ពីកម្មវិ្ី ESL 

ជូនចំព ោះ មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល ជាទីពោរព្យ៖ 

ព ើងខ្ញ ំសរពសរលិខិតពនោះជូនពោកអ្នកពោ សារតតកូនរបស់ពោកអ្នកត្តូវពេព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ (ចាកពចញ) ព្យីកម្មវ ិ្ ី អ្ង់
ពេេសជាភាសាទ ី២ (ESL)។ ជាព្យិពសស កូនរបស់ពោកអ្នកអាចមានលកខណៈត្េបត់្ោនស់ត្មាបក់ារព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិសត្មាប់
សិសសតែលមានលកខណៈព្យីរត្បពេទ េឺជាសិសសតែលត្តូវពរៀនភាសាអ្ងព់េេស (ELs) តែលមានតែនការអ្បរ់សំត្មាបសិ់សសមាន ក់ៗ  
(IEP) ែងតែរ។ 

ពែើម្បមីានលកខណៈត្េបត់្ោនស់ត្មាបក់ារព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិសត្មាបសិ់សសតែលមានលកខណៈព្យីរត្បពេទ ត្កុម្ការងារពៅសាោ 
ឬ ត្កុម្ IEP រមួ្ទងំ ឪព្យញកមាា  /អាណាព្យាបាល ត្តូវព្វើសំណូម្ព្យរឱ្យពេព្វើចំណាតថ់្នន កកូ់នរបស់ពោកអ្នកព ើងវញិសត្មាបសិ់សស
តែលមានលកខណៈព្យីរត្បពេទ។ ពសចកដីសពត្ម្ចននការព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិរបស់ពោកអ្នក នឹងអាត្ស័ ពលើ (១) ពតើកូនរបស់ពោក
អ្នកមានការរកីចពត្ម្ើនព ព្ ោះពៅែល់កត្ម្តិថ្នន កឬ់ពទ និង (២) ពតើកូនរបស់ពោកអ្នកមានភាព្យសាា តជ់ំនាញតែនកភាសាអ្ងព់េេសត្េបត់្ោន់
ពែើម្បទីទួលបានពជាេជ ័ពៅសាោពោ ម្និត្តូវការជំនួ  ESL តែរឬពទ។ 

ពែើម្បចីាបព់ែាើម្ែំពណើ រការពនោះ ព ើងនឹងទកទ់ងពៅពោកអ្នកពែើម្បណីាត់ពព្យលជួបត្បជញំ។ ពៅកនញងអ្ងគត្បជញំ ព ើងនឹងព្យិភាកាអ្ំព្យី ការរកី
ចពត្ម្ើនននការសិកា និង ភាព្យសាា តជ់ំនាញតែនកភាសាអ្ងព់េេស របស់កូនពោកអ្នក ព ើ សពត្ម្ចថ្នពតើការព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ
សម្ត្សបសត្មាបកូ់នរបស់ពោកអ្នកតែរឬពទ។ សូម្បញ្ជា កថ់្ន ពោកអ្នកត្តូវតតចូលរមួ្អ្ងគត្បជញំពនោះ ពែើម្បអីាចឱ្យពេព្វើចចំាតថ់្នន កកូ់ន
របស់ពោកអ្នកព ើងវញិ។ ការបកតត្បភាសានឹងមានែាល់ជូនពៅកនញងអ្ងគត្បជញំ ពបើសិនជាត្តូវការ។ 

ពសចកដីសពត្ម្ចននការព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ កអ៏ាត្ស័ ពលើព្យិនាញននការត្ប ង ACCESS ន្  ំ២០២០ ែងតែរ។ ព តញែូចពចនោះ វាជា
ការសំខានណ់ាស់តែលកូនរបស់អ្នកត្តូវចូលរមួ្ត្ប ង ACCESS ន្  ំ២០២០ តែលពេនឹងឱ្យត្ប ងពៅសាោរបស់កូនពោកអ្នក 
ពៅចពនាេ ោះព្យីនងៃទី ៦ តខម្ករា ែល់នងៃទី ២១ តខកញម្ភៈ ន្  ំ២០២០។ 

ពបើសិនជាកូនរបស់ពោកអ្នកត្តូវពេព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ ពនាោះោតន់ឹងោម នសិទធិទទួលជំនួ ពោ ផ្ទា ល់ព្យីត្េូ ESL ពទ ចាបព់្យី ន្ ំ
សិកា ២០២០-២១។ ែាញ ពៅវញិ កូនរបស់ពោកអ្នកនឹងទទួលតតជំនួ ទូពៅព្យីត្េូ រមួ្ជាម្ ួនឹងការបពត្ម្ើតែនកអ្បរ់ពំ្យិពសស តែល
មានបញ្ជា កព់ៅកនញង IEP របស់ោត។់ ពលើសព្យីពនោះពទៀត ពេនឹងបនាតាម្ោនការសិការបស់កូនពោកអ្នក។ 

ពបើសិនជាពោកអ្នកមានសំណួរអ្វីបតនែម្ពទៀត សូម្ទកទ់ងម្កខ្ញ ំពោ ពត្បើព្យត័ម៌ានសត្មាបទ់កទ់ងតែលមានពៅខាងពត្កាម្។ បញេគលិក
ណាមាន កព់្យីសាោរបស់ព ើងនឹងទកទ់ងពៅពោកអ្នកកនញងពព្យល្ប់ៗ ពនោះ អ្ំព្យីជំហ៊ា នបនាា ប។់ ព ើងខ្ញ ំរងច់ាជំួបជាម្ ួពោកអ្នក។ 

ពោ ពសចកដីពសាម ោះសម័ត្េ 

ព ម្ ោះ/ Name:   

តួនាទី/ Role:   

អ្ញីតម្ល/ Email:   

ទូរស័ព្យា/ Phone:  
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សំណួរដែេលេឧសាហ៍សួរ 
អំពីការល្វើចំណាតថ់្នា ក់ល ើងវិញសម្រាប់សិសសដែេាន្េកខណៈពីរម្ររលេទ (ចាកលចញ) ពីកម្មវិ្ ីESL 

 
១. ជាសិសសតែលត្តវូពរៀនភាសាអ្ងព់េេស ពតើមានន ័យ៉ា ងែូចពម្ដចតែរ? 
សិសសតែលត្តូវពរៀនភាសាអ្ងព់េេស (EL) េឺជាសិសសតែលត្តូវបានពេែឹងថ្នត្តូវការជំនួ តែនកភាសាអ្ងព់េេស។ ជនំួ ពនោះ ពេ
ែាល់ឱ្យតាម្រ ៈកម្មវ ិ្ ីអ្បរ់ភំាសា (LIEP) តែលពេសាគ ល់ជាទូពៅថ្ន ភាសាអ្ងព់េេសជាភាសាទីព្យីរ (ESL)។ ពោលពៅរបស់ 
ESL េឺពែើម្ប ី(១) ជួ  សិសសឱ្យសាា តជ់ំនាញតែនកភាសាអ្ងព់េេស និង (២) ព្វើយ៉ា ងណាឱ្យសិសសទងំអ្ស់អាចពរៀនម្ញខវជិាា បាន
ពៅតាម្កត្ម្តិថ្នន ក។់ 

២. ពតើអ្វីពៅជាពោលបំណងននកម្មវ ិ្ ីអ្ងព់េេសជាភាសាទពី្យីរ? 
ពោលបំណងននកម្មវ ិ្ ីភាសាអ្ងព់េេសជាភាសាទីព្យីរ (ESL) េឺពែើម្បជីួ  កូនរបស់ពោកអ្នកឱ្យពរៀនភាសាអ្ងព់េេស ពែើម្បពីអា 
ោតអ់ាច  ល់ពម្ពរៀនត្បចានំងៃ មានទំនាកទ់ំនងពៅកនញងសាោ និង បំពព្យញបានតាម្បទោា នននការសិកា តែលសម្ត្សបពៅ
តាម្កត្ម្តិថ្នន ក ់សត្មាបក់ារព ើងថ្នន ក ់និង ការបញ្ចបក់ារសិកា។ 

៣. ពតើពេែឹងថ្នកូនរបស់ខ្ញ ំ ជាសិសសតែលត្តវូពរៀនភាសាអ្ងព់េេស ពោ វ ិ្ ីណា? 
ពៅពព្យល ឪព្យញកមាា  /អាណាព្យាបាល ចញោះព ម្ ោះកូនឱ្យចូលពរៀនពៅត្កសួងអ្បរ់នំនទីត្កុង  វីឡាតែល វយ៉ា (SDP) ព្យួកោតប់ាន
បំពព្យញ «ការត្សងភ់ាសា» តែលពេបានបងកបព់ៅកនញងលិខិតោក ់កយសញំចូលពរៀនរបស់ត្កសួង។ តែែកពលើការព្េើ ពៅនឹងការ
ត្សងភ់ាសាពនោះ ការត្ប ងសាងព់ម្ើលភាព្យសាា តជ់ំនាញតែនកភាសាអ្ងព់េេស អាចត្តូវពេែដល់ឱ្យកូនរបស់ពោកអ្នក ពែើម្បី
បញ្ជា កថ់្ន ពតើោតត់្តូវការជំន ួតែនកភាសាអ្ងព់េេសតែរឬពទ។ 

៤. ពតើការតែលពេរកព ើញថ្នជាសិសសតែលមានលកខណៈព្យីរត្បពេទពនោះ មានន ័យ៉ា ងែូចពម្ាចតែរ? 
សិសសតែលពេ «រកព ើញថ្នមានលកខណៈព្យីរត្បពេទ (dual-identified)» េឺជាសិសសតែលត្តូវពរៀនភាសាអ្ងព់េេស តែលមាន
េពត្មាងការសិកាសត្មាបសិ់សសមាន ក់ៗ  (IEP)។  សិសសតែលពេរកព ើញថ្នមានលកខណៈព្យីរត្បពេទ ទទួលការបងាា តប់ពត្ងៀន
ទងំព្យីរតែនក ភាសាអ្ងព់េេស និង ការអ្បរ់ពំ្យិពសស។ 

៥. ពតើការត្ប ង ACCESS េឺជាអ្វី? 
ACCESS for ELs® េឺជាការវា តនម្េកត្ម្តិសាា តជ់ំនាញតែនកភាសាអ្ងព់េេសរបស់កូនពោកអ្នក។ ការវា តនម្េពនោះព្វើព ើង
ពៅចពនាេ ោះ តខម្ករា និង តខកញម្ភៈ នន ន្ សិំកានមី្ ួៗ ព ើ ត្តូវបានពេឱ្យត្ប ង តាម្អ្ញីន្រ័ណិត ឬ តាម្ត្កោស និង ពមម
នែ។ សិសសនងឹទទួលបានព្យនិាញព្យី ១,០ ែល់ ៦,០ (៦,០ េជឺាព្យិនាញខពស់បែំញត)។ សិសស ELs ម្ ួត្កុម្តូច តែលមាន IEP ត្តូវ
ត្ប  Alternate ACCESS តែលជាទត្ម្ងន់នការត្ប ង ACCESS តាម្លកខណៈពែសងពទៀត។ 
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៦. ពតើពេឱ្យត្ប ងអ្វពី្យិតត្បាកែ ពៅកនញងការត្ប ង ACCESS? 
ការត្ប ង ACCESS វាស់កត្ម្តិសាា តជ់ំនាញភាសាអ្ងព់េេសរបស់សិសសតែនក ការអាន ការសរពសរ ការនិយ  និងការសាា
ប។់ ជាទូពៅ តែនកទងំពនោះត្តវូបានពេពៅថ្ន «domains (វស័ិ )»។ វស័ិ នីម្ ួៗបពងកើតបានព្យិនាញ តែលរមួ្ែសោំន ពៅ បពងកើត
បានជាព្យិនាញសរញប តែលពេកស៏ាគ ល់តែរថ្នជា កត្ម្តិសាា តជ់ំនាញតែនកភាសាអ្ងព់េេសរបស់កូនពោកអ្នក។ 

៧. ពតើការព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ (ចាកពចញ) ព្យ ីESL មានន ័យ៉ា ងែូចពម្ដចតែរ? 

សិសសតែលត្តូវពេព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ េឺពៅពព្យលមានេសាញតាង (ព្យិនាញននការត្ប ង ACCESS នងិ ពយបល់របស់ពោក
ត្េូអ្នកត្េូ) បងាា ញថ្នពកមងមានការសាា តជ់ំនាញតែនកភាសាអ្ងព់េេស។ បនាា បព់្យីពេបានព្វើចំណាតថ់្នន កសិ់សសព ើងវញិព ើ  
ត្កសួងអ្បរ់នំនទីត្កុង វឡីាតែល វយ៉ានឹងតាម្ោនការសិការបស់ព្យួកពេរ ៈពព្យលព្យីរ (២) ន្  ំព ើ ត្កសួងអ្បរ់នំនរែាែិន 
សញីលពវនីញ៉ា នឹងតាម្ោនរ ៈពព្យលបនួ (៤) ន្ ។ំ ពបើសិនជាពៅកនញងកំ ញងពព្យលព្យីរ ន្ ែំបំូងននការតាម្ោនពនោះ ពេបានកត់
សមាគ ល់ថ្នពកមងជួបត្បទោះនឹងឧបស័េគកនញងការសិកាពោ សារបញ្ជា ភាសា ពព្យលពនាោះពេនឹងចាតឱ់្យពកមងពនាោះម្កជាសិសស 
តែលត្តូវពរៀនភាសាអ្ងព់េេសវញិ ព ើ ចញោះព ម្ ោះឱ្យពរៀនកនញងកម្មវ ិ្ ីអ្ងព់េេសតែលជាភាសាទីព្យីរ (ESL) ពនាោះព ើងវញិ។ 

៨. ពតើខ្ញ ំអាចែឹងយ៉ា ងែូចពម្ាច ពបើសិនជាកូនរបស់ខ្ញ ំេឺជាពបកខជនលែសត្មាបក់ារព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ? 
ពបើសិនជាកូនរបស់ពោកអ្នក សាា តជ់ំនាញ ឬ ជតិសាា តជ់នំាញ តែនកភាសាអ្ងព់េេសកនញងការសិកា និង កំព្យញងមានការរកីចពត្ម្ើន
ព ព្ ោះពៅរកបទោា នពៅតាម្កត្ម្តិថ្នន ក ់សិសសពនាោះេឺជាពបកខជនែល៏ែសត្មាបក់ារព្វើចណំាតថ់្នន កព់ ើងវញិ។ 

៩. ពតើពនោះេឺជាវ ិ្ ីតតម្ ួេតត់ែលអាចឱ្យពេព្វើចំណាតថ់្នន កកូ់នរបស់ខ្ញ ំព ើងវញិ (ចាកពចញ) ព្យី ESL? 
មានវ ិ្ ីព្យីរសត្មាបក់ារព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ (ចាកពចញ) ព្យីកម្មវ ិ្ ី អ្ងព់េេសជាភាសាទីព្យីរ (ESL)។ ទមី្ ួ ការព្វើចំណាត់
ថ្នន កព់ ើងវញិជាទូពៅ តត្ម្ូវឱ្យសិសសពរៀនឱ្យបានព្យិនាញចាបព់្យី ៤,៥ ឬ ខពស់ជាងពនោះ កនញងការត្ប ង ACCESS និង មានការពសមើ 
សញំឱ្យព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ ព្យីត្េូរបស់ព្យួកពេ។ ទពី្យីរ ការព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិសត្មាបសិ់សសតែលមានលកខណៈព្យីរត្ប 
ពេទ េឺសត្មាបត់្កុម្សិសសតែលត្តូវពរៀនភាសាអ្ងព់េេស តែលមានេពត្មាងការសិកាសត្មាបសិ់សសមាន ក់ៗ  (IEPs) និង សត្មាប់
សិសសតែលការត្ប ង ACCESS ម្និអាចជាវធិានការសម្ត្សបននការវាស់សាងស់ម្តែភាព្យតែនកភាសាអ្ងព់េេសរបស់សិសស។ 
ពៅកនញងែំពណើ រការទងំព្យីរពនោះ ភាព្យសាា តជ់ំនាញភាសាអ្ងព់េេសតែនកអ្បរ់ ំេឺជាតត្ម្ូវការសត្មាបក់ារព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ។ 

១០. ពតើកូនរបស់ខ្ញនំឹងពៅបនាទទួលជំនួ តែនកភាសាអ្ងព់េេសតែរឬពទ ពបើសិនជាោតត់្តវូបានពេព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ? 
សិសសតែលត្តូវបានពេព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិនឹងទទលួជំនួ ទូពៅព្យីត្េូ ប៉ាញតនានឹងម្និទទួលជំនួ  បងាា តប់ពត្ងៀនអ្ងព់េេស
តែលជាភាសាទីព្យីរ ឬ ជំនួ បតនែម្ តែលជាជំនួ សត្មាបសិ់សសតែលត្តូវពរៀនភាសាអ្ងព់េេស ពនាោះពទ។ 

១១. ពតើកូនរបស់ខ្ញនំឹងបនាទទួលជំនួ តែនកអ្បរ់ពំ្យិពសសតែរឬពទ ពបើសិនជាោតត់្តវូបានពេព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ? 
នឹងបនាទទួល។ កូនរបស់ពោកអ្នកនឹងបនាទទួល ជំន ួ និង ការបងាា តប់ពត្ងៀន តែនកអ្បរ់ពំ្យិពសស ែូចមានតចងពៅកនញង IEP 
របស់កូនពោកអ្នក។  
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១២. ពតើខ្ញ ំនឹងមានតួនាទីអ្វីពៅ ពៅកនញងអ្ងគត្បជញំអ្ពំ្យីការព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិសត្មាបសិ់សសតែលមានលកខណៈព្យរីត្បពេទ? 
ពៅកនញងអ្ងគត្បជញអំ្ំព្យីការព្វើចណំាតថ់្នន កព់ ើងវញិសត្មាបសិ់សសតែលមានលកខណៈព្យីរត្បពេទ ពោកអ្នកនងឹព្វើការជាម្ ួត្េូ
របស់កូនពោកអ្នក ពែើម្បពី្យនិតិយពម្ើល កិចចការ និង ព្យិនាញននការត្ប ង របស់ោត។់ បនាា បព់្យីការព្យិនិតយពម្ើលអ្វីទងំពនោះរចួព ើ  
ពោកអ្នកនឹងស ការោន សពត្ម្ចថ្នពតើភាព្យសាា តជ់ំនាញតែនកភាសាអ្ងព់េេសរបស់កូនពោកអ្នក ត្េបត់្ោនព់ែើម្បកីារព្វើចំ
ណាតថ់្នន កព់ ើងវញិតែរឬពទ។ ពបើសិនជាពោកអ្នកពជឿថ្នកូនរបស់ពោកអ្នកម្និេួរឱ្យពេព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិពទ សាោ
ត្តូវតតពោរព្យតាម្ការសពត្ម្ចចិតាពនោះ។ 

១៣. ពតើនងឹមានអ្វីពកើតព ើងពបើសិនជាខ្ញ ំម្និអាចចូលរមួ្អ្ងគត្បជញំអ្ំព្យីការព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ? 
ឪព្យញកមាា  /អាណាព្យាបាល ត្តូវតតចូលរមួ្អ្ងគត្បជញំអ្ពំ្យីការព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិសត្មាបសិ់សសតែលមានលកខណៈព្យីរត្ប 
ពេទ។ ពបើសិនជាពោកអ្នកម្និអាចចូលរមួ្បានពទ កូនរបស់ពោកអ្នកនឹងោម នសិទធិទទលួការព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិសត្មាប់
សិសសតែលមានលកខណៈព្យីរត្បពេទ សត្មាប់្ ន សិំកាពនោះពទ។ 

១៤. ពតើខ្ញ ំអាចចូលរមួ្ការព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិតាម្ ទូរស័ព្យា ឬ ត្បជញំតាម្វពីែអ្ូ បានតែឬពទ? 
អាច ពោកអ្នកអាចចូលរមួ្ត្បជញំតាម្ ទូរស័ព្យា ឬ ត្បជញំតាម្វពីែអ្ូ។ 

១៥. ពតើមានជំនួ បកតត្បភាសាតែរឬពទពៅកនញងអ្ងគត្បជញំពនោះ? 
មាន ពេត្តូវតតែាល់ជូននូវជនំ ួបកតត្បភាសា ពោ អ្នកជនំួ ការខាងែដល់ឱ្វាទតែលពចោះព្យីរភាសា (BCA) ឬ តាម្រ ៈការបក
តត្បតាម្ទូរស័ព្យារបស់ត្កសួង។ សូម្ពសនើសញំជំនួ ពនោះ ពៅពព្យលសាោទកទ់ងពៅពោកអ្នក។ 

១៦. ពតើខ្ញ ំអាចតសវង ល់បតនែម្អ្ំព្យីែំពណើ រការននការព្វើចណំាតថ់្នន កព់ ើងវញិពៅទីណា? 
ពោកអ្នកអាចពម្ើលលកខខណ័ឌ សត្មាបក់ារព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិពៅកនញងវញបិនសរបស់ត្កសួងអ្បរ់នំនរែាែិនសញីលពវនីញ៉ា  
https://www.education.pa.gov/។ ពៅពព្យលតែលពោកអ្នកចូលពៅកនញងវញបិនសពនោះ សូម្ពោកអ្នករកពម្ើលឯកសារតែលមាន
ចំណងពជើងថ្ន «Reclassification, Monitoring, and Redesignation of ELs» 
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