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លេចក្តីជូន្ដំណឹងប្រចឆំ្ន អំំពេីិេសដដេប្រវូល ៀន្ភាសាអងល់លេេ (EL) - បដិលេធមិន្ចូេ ួម 

ជូនចាំន ោះ មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល ជាទីនោរព្យ៖ 

ន ើងខ្ញ ាំសរនសរលិខិតននោះនដើរបជីម្មាបនោែអ្នែថាែូនរបស់នោែអ្នែ   អ្តតនលខ   នឹងម្តវូនេ
ចាតទ់ញែថាជាសិសសកដលម្តវូការនរៀនភាសាអ្ងន់េេស (EL) តនៅនទៀត នៅែនញងឆ្ន ាំសិែា ២០២០-២០២១។ នលើសពី្យននោះនទៀត នោងតារឯែសាររបស់
ន ើង នោែអ្នែបានបដិនសធ (បដិនសធរនិចូលររួ) ការបនម្រើកននែអ្ងន់េេសជាភាសាទីពី្យរ (ESL) រួ ចាំនួន ឬ ទាំងអ្ស់ កាលពី្យថ្ងៃ    ។ 

ែនញងនារជាឪព្យញែមាា  របស់សិសស EL កដលបានបដិនសធ (បដិនសធរនិចូលររួ) ការបនម្រើ ESL រ ួចាំនួន ឬ ទាំងអ្ស់ ននោះេឺជាអ្វីកដលនោែអ្នែម្តូវដឹង៖ 
• រាល់ការសនម្រចចិតតបដិនសធរនិចូលររួ ែូនរបស់នោែអ្នែនឹងរិនម្តូវបាននេនតល់ឱ្យនូវការបនម្រើសម្មាបសិ់សស EL។ ននោះអាចររួបញ្ចូ លទាំង ថាន ែ ់

ESL កដលដែនចញពី្យថាន ែន់រៀនធរមតា ការជួ  បនម្ងៀនបកនែរសម្មាបក់តសិសស ELs និង ថាន ែ់សម្មាបក់តសិសស ELs។ 
• នៅែនញងថាន ែន់រៀនទូនៅ ឬ ថាន ែក់ដលមានសិសស ELs និង រនិករនជាសិសស ELs ម្េូនឹងនម្បើវធីិសាស្តសតនដើរបជួី  ដល់រញខវជិាា កដលោតប់នម្ងៀន។ 
• ែនញង កខរែរា ឬ កខែញរភៈ ែូនរបស់នោែអ្នែនឹងម្បឡង ACCESS កដលវាស់ពី្យការរែីចនម្រើនថ្នភាព្យសាា តជ់ាំនាញកននែភាសាអ្ងន់េេសរបស់សិសស។ លទធ
នលថ្នការម្បឡង ACCESS ចញងនម្កា បងអស់របស់ែូននោែអ្នែ បានភាា បរ់ែជារ ួនៅខាងនម្កា ថ្នលិខិតននោះ។ 

• នដើរបទីទួលបានការនធវើចាំណាតថ់ាន ែន់ឡើងវញិ (នចញ) ពី្យែរមវធីិ ESL ែូនរបស់នោែអ្នែម្តូវបាំនព្យញតារនោលការណ៍កណនាាំសម្មាបក់ារនធវើចាំណាតថ់ាន ែ់
នឡើងវញិ (នចញ) កដលែាំណតន់ោ ម្ែសួងអ្បរ់ ាំរបស់រដឋ និនសញីនវនីញ៉ា  (PDE)។ ែនញងខណៈកដលសិសសមាន ែ់ៗ នរៀនភាសានៅតារនលបឿនខញសៗោន  ជា
អ្តិបរមិា នេរ ាំពឹ្យងថាសិសសទាំងអ្ស់េបបចីាែនចញពី្យែរមវធីិ ESL ែនញងរ ៈនព្យលម្បាាំរ ួឆ្ន ាំ។ នោែអ្នែអាចនរើលលែខណៈវនិិចឆ ័ថ្នការនធវើចាំណាតថ់ាន ែ់
នឡើងវញិ (នចញ) នៅែនញងវញបិថ្សរបស់ PDE៖ http://www.education.pa.gov។ 

• ជាទូនៅ នេអាចនធវើចាំណាតថ់ាន ែសិ់សសនឡើងវញិ នបើសិនជាពួ្យែនេ (១) ទទួលបានពិ្យនាញថ្នការម្បឡង ACCESS ទបបាំនញត ៤,៥ និង (២) ម្េូ ឬ ម្ែុរការ
ងារកដលនៅសាោ របស់ពួ្យែនេសាំណូរព្យរឱ្យមានការនធវើចាំណាត់ថាន ែន់ឡើងវញិ។ នបើសិនជានោែអ្នែបានទទួលលិខិតននោះ មានន័ ថាែូនរបស់នោែ
អ្នែរនិបានបាំនព្យញតារតម្រូវការសម្មាបក់ារនធវើចាំណាតថ់ាន ែស់ារនឡើងវញិនៅឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២០ ននោះនទ នេតញដូនចនោះ នេនឹងបនតចាត់ទញែោតថ់ាជា
សិសស EL ែនញងឆ្ន ាំសិែា ២០២០-២១។ 

• នេនឹងបនតការតារោនការរែីចនម្រើនរបស់ែូននោែអ្នែ។ នបើសិនជាែូនរបស់នោែអ្នែមានការលាំបាែនៅែនញងថាន ែន់រៀនទូនៅ នេនឹងជូនដាំណឹងដល់
នោែអ្នែ នេើ សាោរបស់ែូននោែអ្នែអាចសាំណូរព្យរឱ្យនោែអ្នែសញាំឱ្យែូនរបស់នោែអ្នែម្តឡបចូ់លនរៀនែនញងែរមវធីិ ESL វញិ។ 

នបើសិនជានោែអ្នែចងពិ់្យភាែាឱ្យែូនម្តឡបចូ់លនរៀនែនញងែរមវធីិ និង ការបនម្រើ ESL វញិ ឬែ ៏ល់ថានេម្ចឡាំនន្ើសាំបញម្តននោះ សូរទែទ់ងនៅ ម្េូ ឬ នា ែ
សាោ របស់ែូននោែអ្នែ នដើរបអីាចឱ្យនេណាតន់ព្យលម្បជញាំជារ ួការោិល័  ែរមវធីិ និង ែរមវធីិសិែា ភាសាចម្រុោះ (OMCP)។ នោែអ្នែអាចសញាំឱ្យែូន
របស់នោែអ្នែម្តឡបចូ់លនរៀនែនញង ែរមវធីិ និង ការបនម្រើ ESL វញិ នៅនព្យលណាែប៏ាន។ 

ន ើងរងច់ាាំបនតសេការជារ ួនោែអ្នែែនញងការោាំម្ទដល់សរទិធិនលថ្នការសិែារបស់ែូននោែអ្នែ។ 

នោ នសចែតីនោរព្យរាបអ់ាន 

 
អាលេីសញន វ. នសាៀលេ។ 
នា ិការង 
  

http://www.education.pa.gov/
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ន ម្ ោះសិសស/Student Name:  
អ្តតនលខរបស់ម្ែសួង  អ្តតនលខរបស់រដឋ PA  
ែម្រតិថាន ែ់ ឆ្ន ាំសិែា ២០-២១  នលខថាន ែប់ចចញបបនន  
សាោបចចញបបនន  

 
 

 

ទិននន័ ថ្នការម្បឡង ACCESS ឬ Alt. ACCESS for ELs 
ថ្ងៃកខម្បឡង/Test Date  

អ្នែម្តតួព្យិនិតយការម្បឡង/Test Administered  
ព្យិនាញសរញប/Composite Score  

ព្យិនាញតារកននែថ្នភាសា 
Language Domain 

Scores 

 

ការសាា ប/់Listening  
ការអាន/Reading  

ការនិោ /Speaking  
ការសរនសរ/Writing  

វធិីបែម្សា ការម្បឡង ACCESS សម្មាបព់្យិនាញរបស់សិសស ELs៖ 
ACCESS សម្មាបវ់ាស់សរតែភាព្យរបស់សិសស ELs ែនញងការ កសវង ល់ និង បនងកើតសាន ថ្ដ ជាភាសាអ្ងន់េេសនៅែនញងសាោ។ កននែទាំងបនួថ្នការ
ម្បឡងេឺ ការសាត ប ់ការអាន ការនិោ  និង ការសរនសរ។ 

សិសសទទួលបានព្យិនាញព្យីរម្បនេទ (នេើ ែស៏ាំនៅនៅនលើែម្រតិ«សាា តជ់ាំនាញ»)៖ ព្យិនាញតារកននែ និង ព្យិនាញសរញប។ ព្យិនាញតារកននែ បងាា ញព្យីែម្រតិថ្នការ
 ល់ដឹងរបស់សិសសនលើកននែនីរ ួៗថ្នការម្បឡង។ រឯីព្យិនាញសរញប បងាា ញព្យីរែម្រតិថ្នការ ល់ដឹងរបស់សិសសនលើការម្បឡងទាំងរូល។ 

ព្យិនាញមានចាបព់្យី ១,០ ដល់ ៦,០ ។ ព្យិនាញ ១,០ អាចេិតថាជាព្យិនាញរបស់ «អ្នែចាបន់នតើរដាំបូង» ព្យិនាញ ៦,០ អាចេិតថាជាព្យិនាញ «ែម្រតិខពស់»។ 

សូរែតស់មាា ល់ថា សិសស ELs រ ួចាំនួនកដលមានេនម្មាងការសិែាសម្មាបសិ់សសមាន ែ់ៗ  (IEPs) អាចម្បឡង ACCESS តារទម្រងន់នសង កដល
មានន ម្ ោះថា Alternate ACCESS for ELs ឬ Alt. ACCESS។ ព្យិនាញថ្នការម្បឡង Alt. ACCESS បងាា ញជាការររួបញ្ចូ ល តអួ្ែសរ និង នលខ 
ឧទេរណ៍ A2 ឬ P1 ។ ព្យិនាញកដលចាបន់នតើរជារ ួអ្ែសរ «A» អាចេិតថាជាព្យិនាញ សម្មាបអ់្នែចាបន់នតើរដាំបូង រឯីអ្ែសរ «P» អាចេិតថាជាព្យិនាញែម្រតិ 
ខពស់។  

ការចាតត់ាាំងដាំបូងនៅែនញងទិននន ័ ESL 
ថ្ងៃចូលែរមវធិី ESL/ Date Placed in ESL  

ព្យិនាញថ្នការចាត់តាាំងដាំបូង/ Initial Placement Score  
ចាំនួនឆ្ន ាំនៅែនញង ESL/ Years in ESL  


