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លេចក្តីជូន្ដំណឹងប្រចឆំ្ន អំំពីេិេសដដេប្រវូល ៀន្ភាសាអងល់លេេ (EL) 

ជូនចាំន ោះ មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល ជាទីនោរព្យ៖ 

ន ើងខ្ញ ាំសរនសរលិខិតននោះនដើរបជីម្មាបនោែអ្នែថាែូនរបស់នោែអ្នែ   អ្តតនលខ   
នឹងម្តវូនេចាតទ់ញែថាជាសិសសកដលម្តូវការនរៀនភាសាអ្ងន់េេស (EL) តនៅនទៀត នៅែនញងឆ្ន ាំសិែា ២០២០-២០២១។ នេតញដូនចនោះ  
  នឹងបនតទទួលជាំនួ តាររ ៈែរមវធិីអ្បរ់ ាំបង្ហា តប់នម្ងៀនភាសា (LIEP) កដលជាទូនៅនេសាា ល់ថាជា 
អ្ង់នេេសជាភាសាទីព្យីរ (ESL)។ 

នោលនៅរបស់ ESL េឺនដើរបជីួ  ែូនរបស់នោែអ្នែឱ្យនរៀនភាសាអ្ងន់េេស នដើរបបីាំនព្យញតារបទដ្ឋា នសិែាសរម្សបនៅតារអា ញ
សម្មាប ់ការន ើងថាន ែ ់និង ការបញ្ចបក់ារសិែា។ រាល់សិសិររដូវ សិសស ELs ម្តូវម្ប ង ACCESS នដើរបវីាស់ព្យីែម្រតិននការរែី
ចនម្រើនរបស់សិសសសម្មាបភ់ាព្យសាា តជ់ាំនាញកននែភាសាអ្ងន់េេស។ លទធនលននការម្ប ង ACCESS ចញងនម្កា បងអស់របស់ែូន
នោែអ្នែ នៅខាងនម្កា ននលិខិតននោះ។ នៅឆ្ន ាំសិែា ២០២០-២០២១ នេនឹងនដល់ការម្ប ង ACCESS នៅកខ រែរា និង ែញរភៈ ឆ្ន ាំ 
២០២១។ 

នដើរបអីាចឱ្យនេនធវើចាំណាតថ់ាន ែន់ ើងវញិ (នចញ) ព្យីែរមវធិី ESL ែូនរបស់នោែអ្នែម្តូវកតបាំនព្យញឱ្យបានតារនោលការណ៍កណនាាំ
សម្មាបក់ារនធវើចាំណាតថ់ាន ែន់ ើងវញិ កដលបានែាំណតន់ដ្ឋ ម្ែសួងអ្បរ់ ាំននរដា និនសញីលនវនីញ៉ា  (PDE)។ ែនញងខណៈនព្យលកដលសិសស
មាន ែ់ៗ នរៀនភាសានៅតារនលបឿនខញសៗោន  នេសងឃរឹថាសិសសទាំងអ្ស់ ជាអ្តិបរមិា នឹងចាែនចញព្យីែរមវធិី ESL ែនញងរ ៈនព្យលម្បាាំរ ួ
ឆ្ន ាំ។ នោែអ្នែអាចនរើលលែខណៈវនិិចឆ ័ននការនធវើចាំណាតថ់ាន ែន់ ើងវញិ (នចញ) ជាទម្រង ់PDE នៅែនញងវញបិនស 
www.education.pa.gov។ 

ជាទូនៅ សិសសអាចម្តូវនេនធវើចាំណាតថ់ាន ែន់ ើងវញិ នបើសិនជាព្យួែនេ (១) ទទួលបានព្យិនាញននការម្ប ង ACCESS ទបបាំនញត ៤,៥ និង 
(២) មានសាំណូរព្យរឱ្យនធវើចាំណាតថ់ាន ែន់ ើងវញិព្យី ម្េូ ឬ ម្ែុរការង្ហរនៅតារសាោ។ នបើសិនជានោែអ្នែបានទទួលលិខិតននោះ ែូន
របស់នោែអ្នែរនិបានបាំនព្យញតារតម្រូវការសម្មាបក់ារនធវើចាំណាតថ់ាន ែន់ ើងវញិនៅែនញងឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២០ នទ នេតញដូនចនោះនេើ  
នៅឆ្ន ាំសិែាននោះ ោតន់ឹងបនតទទួលការបនម្រើរបស់ែរមវធិី ESL តនៅនទៀត។ 

នបើសិនជានោែអ្នែមាន ការម្ព្យួ បាររភ ឬ សាំណួរ អ្វីអ្ាំព្យីែរមវធិី ESL សូរទែទ់ងទៅ នា ែសាោ ឬ ម្េូ របស់ែូនទោកអ្នែ។ 
អ្នញនោរតារចាបស់េព្យន័ធ ឪព្យញែមាត  របស់សិសស ELs មានសិទធិបដិនសធការបទ្រើរ ួចាំនួនរបស់ករមវធិី ESL។ ទបើសិនជាទោក
អ្នែចងប់ដិនសធការបទ្រើ សូរម្បាប ់នា ែសាោ ឬ ម្េូ របស់ែូនទោកអ្នែ ឱ្យគាតប់ានដឹង ទ ើរបអីាចឱ្យគាតណ់ាតន់ព្យលម្បជញាំជា
រ ួការយិាល័  ែរមវធិីសិកា និង ែរមវធិី ភាសាច្ររុះ (OMCP)។ 

ន ើងរងច់ាាំបនតសហការជារ ួទោកអ្នែែនញងការោាំម្ទដល់សរទិធិនលននការសិែារបស់ែូនទោកអ្នែ។ 

នដ្ឋ ទសចែតីនោរព្យរាបអ់ាន 

អាលេីសញន វ. នសាៀលេ។ 
នា ិការង 

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

 

ការចាតត់ាាំងដាំបូងនៅែនញងទិននន ័ ESL 
នងៃចូលែរមវធិី ESL/ Date Placed in ESL  

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

 

ទិននន័ ននការម្ប ង ACCESS ឬ Alt. ACCESS for ELs 
នងៃកខម្ប ង/Test Date  

អ្នែម្តតួព្យិនិតយការម្ប ង/Test Administered  
ព្យិនាញសរញប/Composite Score  

ព្យិនាញតារកននែននភាសា 
Language Domain 

Scores 

 

ការសាដ ប/់Listening  
ការអាន/Reading  

ការនិយា /Speaking  
ការសរនសរ/Writing  

វធិីបែម្សា ការម្ប ង ACCESS សម្មាបព់្យិនាញរបស់សិសស ELs៖ 
ACCESS សម្មាបវ់ាស់សរតថភាព្យរបស់សិសស ELs ែនញងការ កសវង ល់ និង បនងកើតសាន នដ ជាភាសាអ្ងន់េេសនៅែនញងសាោ។ កននែ
ទាំងបនួននការម្ប ងេឺ ការសាត ប ់ការអាន ការនិយា  និង ការសរនសរ។ 

សិសសទទួលបានព្យិនាញព្យីរម្បនេទ (នេើ ែស៏ាំនៅនៅនលើែម្រតិ«សាា តជ់ាំនាញ»)៖ ព្យិនាញតារកននែ និង ព្យិនាញសរញប។ ព្យិនាញតារកននែ បង្ហា ញព្យី
ែម្រតិននការ ល់ដឹងរបស់សិសសនលើកននែនីរ ួៗននការម្ប ង។ រឯីព្យិនាញសរញប បង្ហា ញព្យីរែម្រតិននការ ល់ដឹងរបស់សិសសនលើការម្ប
 ងទាំងរូល។ 

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

សូរែតស់មាា ល់ថា សិសស ELs រ ួចាំនួនកដលមានេនម្មាងការសិែាសម្មាបសិ់សសមាន ែ់ៗ  (IEPs) អាចម្ប ង ACCESS តារទម្រង់
ននសង កដលមានន ម្ ោះថា Alternate ACCESS for ELs ឬ Alt. ACCESS។ ព្យិនាញននការម្ប ង Alt. ACCESS បង្ហា ញជាការររួបញ្ចូ ល 
តួអ្ែសរ និង នលខ ឧទេរណ៍ A2 ឬ P1 ។ ព្យិនាញកដលចាបន់នតើរជារ ួអ្ែសរ «A» អាចេិតថាជាព្យិនាញ សម្មាបអ់្នែចាបន់នតើរដាំបូង រឯីអ្ែសរ 
«P» អាចេិតថាជាព្យិនាញែម្រតិខពល់។  


