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លេចក្ដីជូន្ដំណឹងអំពីការចាប់ល្ដើ មជាមួយក្មមវិធីេេិសដដេត្រវូការលរៀន្ភាសាអងល់លេេ 
 

ជូនចំព ោះ មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល៖ 
 

លិខិតពនោះជម្រមាបពោកអ្នកថា កូនរបស់ពោកអ្នក   អ្តតពលខសិសស    ម្រតូវបានពេព្វើការ
វាយតម្លៃព ើលបពី្យិនតិយពលើលភាព្យស្ទា តជ់ំនាញផ្ននកភាស្ទអ្ងព់េៃស WIDA ពៅម្ងៃទី   ព ើយបានព្យិនាុសរុប   ។ 
ពោយលូលព តុពនោះ កូនរបស់ពោកអ្នកម្រតូវបានពេចាតទុ់កថាជាសិសសផ្ លម្រតូវការពរៀនភាស្ទអ្ងព់េៃស (EL) ព ើយនឹងទទួលជ ំ
នួយតាលរយៈកលមវ ិ្ ីបង្ហា តប់ពម្រងៀនភាស្ទ (LIEP) ផ្ លជាទូពៅពេស្ទា ល់ថាជាកលមវ ិ្ ី អ្ងព់េៃសជាភាស្ទទពី្យីរ (ESL)។ 

    

ពោលបំណងរបស់ LIEP េជឺួយ  ល់កូនរបស់ពោកអ្នកកនុងការពរៀនភាស្ទអ្ងព់េៃស ព ើលបឲី្យកូនពោកអ្នកអាចឈាន ល់កម្រលតិ
ម្នការសិកាពៅតាលអាយុ សម្រមាបក់ារពឡើងថាន ក ់និង ការម្របឡងពចញ។ ព ើលបអីាចពចញព្យីកលមវ ិ្ ី LIEP ពនោះបាន កូនរបស់ពោក
អ្នកម្រតូវផ្តបំពព្យញឱ្យបានតាលលកខខណ័ឌ របស់ម្រកសួងអ្បរ់មំ្នរ ឋនិនសីុពវនញ៉ា  សម្រមាបក់ារព្វើចំណាតថ់ាន កព់ឡើងវញិ។ ម្រកសួងអ្បរ់មំ្ន
ទីម្រកុង វីឡាផ្ ល វយ៉ា ព្យិនតិយពឡើងវញិនូវការសិការបស់សិសសមាន ក់ៗ ជាពរៀងរាល់ឆ្ន  ំព ើលបបីញ្ជា កថ់ាពតើសិសសពនាោះមានលកខណៈ
ផ្ លម្រតូវការព្វើចណំាតថ់ាន កព់ឡើងវញិផ្ រឬពទ។ ពោកអ្នកអាចព្យិនិតយពលើលលកខខណ័ឌ សម្រមាបក់ារព្វើចំណាតថ់ាន កព់ឡើងវញិ ពៅកនុង 
វុបិម្សរបស់ម្រកសួងអ្បរ់មំ្នរ ឋនិនសីុពវនញ៉ា ៖ https://www.education.pa.gov/។ 
 

ពម្រកាលចាបសិ់សសមាន ក់ៗ ម្រតវូទទួលបានពជាេជយ័ (ESSA) សិសសខៃោះអាចទទួលការបពម្រលើបផ្នែល ពៅពព្យលណាផ្ លពេមាន។ ការ
បពម្រលើទងំពនោះអាចរលួមានទងំ ការជួយ បពម្រងៀន កលមវ ិ្ ីតាលអ្ុិន្រ័ណិត ឬ កលមវ ិ្ ីពម្រកាយពមា៉ា ងសិកា និង កលមវ ិ្ ីនារ ូវពដៅ ។ មាតា
បិតារបស់សិសស EL មានសិទធិប ិពស្ កលមវ ិ្ ីទងំពនោះ នងិអាចប ិពស្កលមវ ិ្ ីព្យិពសសៗលយួចំននួ ផ្ លជាផ្ននក LIEP របស់
កូនពោកអ្នក។ ពបើសិនជាពោកអ្នកចងប់ ិពស្ជនំួយទងំពនោះ ឬ មានសំណួរអ្វអី្ំព្យ ីLIEP សូលទកទ់ងពៅនាយកស្ទោរបស់
ពោកអ្នក ព ើលបណីាតព់ព្យលជួយ ម្របជុំជាលយួការយិាល័យ កលមវ ិ្ ី នងិ កលមវ ិ្ ីសិកា ភាស្ទចម្រលុោះ (OMCP)។ 

 

ពយើងខ្ុ ំទនាឹងរងចាបំនតស ការជាលយួពោកអ្នក ព ើលបជីយួ  ល់ពជាេជយ័ម្នការសិការបស់កូនពោកអ្នក។  

 

ពោយពសចកៅីពស្ទម ោះសម័ម្រេ 
 

 

 

___________________________________________________________          _____________________ 

ពឈាម ោះអ្នកទទួលខុសម្រតូវពលើការម្របឡង/Test Administrator Name  លុខតំផ្ណង/Title 
 
___________________________________________________________  ______________________ 

 តែពលខារបស់អ្នកទទួលខុសម្រតូវពលើការម្របឡង/Test Administrator Signature  ម្ងៃផ្ខ/Date 

  

https://www.education.pa.gov/
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េំណួរដដេលលឧេាហេ៍ួរ 

១. ពតើពេពម្របើការវាយតម្លៃម្របចាឆំ្ន អំ្វី ព ើលបសីាងព់លើលកម្រលតិម្នការស្ទា តជំ់នាញផ្ននកភាស្ទអ្ងព់េៃសរបស់កូនខំុ្? 

ការវាយតម្លៃ ACCESS សម្រមាបសិ់សស ELs® ម្រតូវបានពេពម្របើម្របចាឆំ្ន ពំ ើលបសីាងព់លើលកម្រលតិម្នការស្ទា តជំ់នាញផ្ននកភាស្ទអ្ងព់េៃស
របស់កូនពោកអ្នក។ ការវាយតម្លៃពនោះម្រតូវបានពេនតល់ឱ្យពៅចពនាៃ ោះ ផ្ខលករា និង ផ្ខកុលភៈ ម្នឆ្ន សិំកានីលយួៗ ព ើយម្រតូវបានពេឱ្យ
ម្របឡងតាល អីុ្ន្រ័ណិត ឬ ពោយម្រកោស និង ពមម ម្ ។ សិសសអាចទទួលបានពិ្យនាុពី្យ ១,០  ល់ ៦,០ (ព្យនាុ ៦,០ េឺខពស់បំនុត)។ 

២. ពតើអ្វីពៅជាការម្របឡងតាលការវាយតម្លៃ ACCESS សម្រមាបសិ់សស ELs®? 

កូនរបស់ពោកអ្នកម្រតូវបានពេវាយតម្លៃការស្ទា តជំ់នាញផ្ននកភាស្ទអ្ងព់េៃស ផ្ននក ការអាន ការសរពសរ ការនិយាយ និង ការស្ទត ប។់ 
ផ្ននកទងំពនោះម្រតូវបានពេពៅជាទូពៅថាជា «Domains (ផ្ននក)»។  ផ្ននកនីលយួៗបពងកើតពិ្យនាុ ផ្ លម្របលូលនតុ ំទងំអ្ស់ រលួបានជាពិ្យនាុ
សរុប ផ្ លពេបានស្ទា ល់ថាជាកម្រលតិម្នការស្ទា តជំ់នាញផ្ននកភាស្ទអ្ងព់េៃសរបស់កូនពោកអ្នក។ ផ្ននកនីលយួៗមានសំណួរអំ្ពី្យ 
សងាលវទិា ចំពណោះវទិាស្ទស្រសត េណិតវទិា និង អ្កសរសិលប។៍ 

៣. ពតើពេនឹងជូន ំណឹង ល់ខំុ្អំ្ពី្យការវាយតម្លៃ ACCESS សម្រមាបសិ់សស ELs® ម្របចាឆំ្ន មំ្នការសិការបស់កូនខំុ្ផ្ រឬពទ? 

បាទ/ចាស ពេនឹងនៅល់ ំណឹងជូនពោកអ្នកពៅចុងបញ្ចបម់្នឆ្ន សិំកានីលយួៗ អំ្ពី្យការវាយតម្លៃ ACCESS សម្រមាបសិ់សស ELs® ម្ន
ការសិការបស់កូនពោកអ្នក។ ពេនឹងពន្ើរបាយការណ៍ពនោះ ពៅអាស័យោឋ នផ្ លស្ទោមានពៅកនុងសំណំុឯកស្ទរ ឬ ពេឱ្យរបាយ
ការណ៍ពៅកូនរបស់ពោកអ្នក ព ើលបមី្របេល់ជូនពោកអ្នក។ 

៤. ពតើខំុ្អាចផ្សវងយល់ពី្យការរកីចពម្រលើនម្នការស្ទា តជំ់នាញផ្ននកភាស្ទអ្ងព់េៃសរបស់កូនខំុ្ពព្យញលយួឆ្ន សិំកាបានពោយវ ិ្ ណីា? 

ពព្យញលយួឆ្ន សិំកា ពោកអ្នកនឹងទទួលបានរបាយការណ៍បពណាត ោះអាសននអំ្ពី្យ ការសិកា និង ការអ្ភវិឌ្ឍនផ៍្ននកសងាល របស់កូន
ពោកអ្នក។ ពេកប៏ានជំរុញឱ្យ ឪពូ្យកមាៅ យ/អាណាព្យាបាល ចូលរលួកនុងអ្ងាម្របជំុផ្ចករបាយការណ៍ពិ្យនាុ ពៅចុងម្រតីមាសនីលយួៗ។ ម្រក
សួងអ្បរ់មំ្នទីម្រកុង វីឡាផ្ ល វយ៉ា នតល់ជូននូវអ្ងាម្របជំុផ្ចករបាយការណ៍ពិ្យនាុចំនួនបី (៣)  ង ពៅកនុងឆ្ន សិំកា។ សូលជួបជាលយួម្រេូ
របស់កូនពោកអ្នកអំ្ពី្យកាលបរពិចេទទងំពនោះ។ 

៥. ពតើកូនរបស់ខំុ្អាចមានភាព្យស្ទា តជំ់នាញផ្ននកភាស្ទអ្ងព់េៃស ព ើយអាចផ្លៃ ស់ពចញពី្យកលមវ ិ្ ី LIEP បានពលឿនប៉ាុណាា ផ្ រ? 

កតាត លយួចំនួនផ្ លមានឥទធិព្យលពលើពលបឿនម្នការសិកាភាស្ទអ្ងព់េៃសរបស់សិសស។ ទងំពនោះរលួទងំ អាយុរបស់សិសស បទពិ្យ 
ពស្ទ្នភ៍ាស្ទអ្ងព់េៃសពី្យលុន និង ចំពណោះ ឹងផ្ននក ភាស្ទ និង អ្កសរស្ទស្រសត ម្នភាស្ទកំពណើ តរបស់សិសស។ ចំព ោះសិសសផ្ លចូល
ស្ទោ ផ្ លពចោះតិចតួច ឬ លនិពចោះ ភាស្ទអ្ងព់េៃស ជាពោលពៅេឺសពម្រលចបាននូវការស្ទា តជំ់នាញកនុងរយៈពព្យលម្របាលំយួឆ្ន ។ំ 
សិសសផ្ លចាបព់នតើលមានកម្រលតិស្ទា តជំ់នាញផ្ននកភាស្ទអ្ងព់េៃសខពស់ជាងពនោះ េួរផ្តទទួលបាននូវការស្ទា តជំ់នាញផ្ននកភាស្ទអ្ង់
ពេៃសឆ្បជ់ាងពនោះ។ ពទោះបីជាយា៉ា ងពនោះកៅ ីសិសសមាន ក់ៗ មានការរកីចពម្រលើនខុសៗពី្យោន  ព ើយម្រេូពិ្យចារណាពៅពលើកតាត លយួចំនួនពៅ



 

 ការយិាលយ័ កម្មវិធី និង កម្មវិធីសកិា ភាសាចមម្រុះ 
បន្ទប់លេខ ២៥១ 

440 North Broad Street 

Philadelphia, PA 19130 

Translation & Interpretation Center (08/2020) English Learner Entry Letter (Khmer) 

ពព្យលោតត់ាលោនការរកីចពម្រលើនរបស់សិសសកនុងការពរៀនភាស្ទអ្ងព់េៃស។ ពយើងខំុ្ជំរុញឱ្យ ឪពុ្យកមាត យ/អាណាព្យាបាល ពិ្យភាកាពី្យ
ការរកីចពម្រលើនម្នការពរៀនភាស្ទអ្ងព់េៃសរបស់កូនពួ្យកោតព់ៅកនុងអ្ងាម្របជំុផ្ចករបាយការណ៍ពិ្យនាុ ឬ ពោយការណាតជួ់បជាលយួម្រេូ
របស់កូនព្យួកោត។់ 

៦. ពតើខំុ្េួរពៅជួបជាលយួអ្នកណាពៅពព្យលផ្ លកូនរបស់ខំុ្មានបញ្ជា ពៅស្ទោ? 

រាល់ការម្រពួ្យយបារលភផ្ លទកទ់ងនឹងកូនរបស់ពោកអ្នក ម្រតូវជួបពិ្យភាកាជាលយួម្រេូរបស់កូនពោកអ្នក។ កនុងខណៈផ្ លម្រេូអ្វតតមាន 
ពោកអ្នកកអ៏ាចទកទ់ងពៅនាយកស្ទោបានផ្ រ។ ព ើលបផី្សវងរកព្យត័ម៌ានទកទ់ងរបស់នាយកស្ទោពោកអ្នក សូលពលើលកនុងវុបិ
ម្ស៖ https://www.philasd.org/directory/school-directory/។ 

 ៧. ចុោះពបើសិនជាកូនរបស់ខំុ្មានពិ្យការភាព្យ? 

ពបើសិនជាកូនរបស់ពោកអ្នកមានពិ្យការភាព្យ ព ើយកជ៏ាសិសសផ្ លម្រតូវការពរៀនភាស្ទអ្ងព់េៃសនងផ្ រពនាោះ ោតនឹ់ងទទួលជំនួយទងំ
ពី្យរផ្ននក ភាស្ទអ្ងព់េៃស និង ការបពម្រលើរបស់កលមវ ិ្ ីអ្បរ់ពិំ្យពសស។ ការបពម្រលើទងំពនោះនឹងម្រតូវបានពេសរពសរពៅកនុងេពម្រមាងម្នការសិកា
សម្រមាបសិ់សសមាន ក់ៗ  ឬពៅថា IEP របស់កូនពោកអ្នក ព ើយម្រតូវបានពិ្យនិតយពឡើងវញិជាពរៀងរាល់ឆ្ន ពំោយម្រកុល IEP ផ្ លរលួទងំអ្នក
ជំនាញផ្ននក អ្ងព់េៃសជាភាស្ទទីពី្យរ (ESL)។ ឪពុ្យកមាត យកម៏្រតូវចូលរលួកនុងអ្ងាម្របជំុពិ្យនិតយ IEP ពឡើងវញិម្របចាឆំ្ន  ំពនោះផ្ រ។ ពលើសពី្យពនោះ
ពទៀត ម្រកុលកលមវ ិ្  ីIEP របស់កូនពោកអ្នកនឹងស ការោន ពព្យញលយួឆ្ន  ំព ើលបពី វ្ើយា៉ា ងណាអ្នុវតតកលមវ ិ្ បីង្ហា តប់ពម្រងៀនឱ្យម្រតូវពៅតាល
ពសចកៅីម្រតូវការរបស់កូនពោកអ្នក។ ព ើលបមី្រជាបព្យត័ម៌ានបផ្នែលអំ្ពី្យការបពម្រលើរបស់កលមវ ិ្ ីអ្បរ់ពិំ្យពសសរបស់ម្រកសួងអ្បរ់មំ្នទីម្រកុង វីឡា
ផ្ ល វយ៉ា សូលទកទ់ងពៅនាយកស្ទោរបស់ពោកអ្នក ឬ ចូលពលើលកនុងវុបិម្ស https://www.philasd.org/specializedservices/ 

៨. ពតើខំុ្អាចចូលរលួឱ្យបានកានផ់្តពម្រចើនផ្ងលពទៀតជាលយួស្ទោពរៀនរបស់កូនខំុ្ ពោយវ ិ្ ណីា? 

វ ិ្ ីលយួផ្ លពោកអ្នកអាចចូលរលួកនុងការអ្បរ់រំបស់កូនពោកអ្នកេឺ ម្រកុលម្របឹកាស្ទោ (SAC) របស់ស្ទោពោកអ្នក។ ម្រកុលម្របឹកា
ពនោះ -- រលួមាន ឪពុ្យកមាត យ ម្រេូបពម្រងៀន សិសានុសិសស និង សមាជិកស េលន ៍-- ជួយ  ល់ថាន ក ឹ់កនារំបស់ស្ទោអំ្ពី្យ ផ្ននការផ្ក
លលអស្ទោ និង ការព វ្ើពសចកតសីពម្រលច។ ការបកផ្ម្របឯកស្ទរ និង ការបពម្រលើផ្ននកបកផ្ម្របភាស្ទ ម្រតូវបានពេនតល់ជូន ល់សមាជិកផ្ ល
ពចោះភាស្ទអ្ងព់េៃសតិចតួច។ ភាស្ទលនិេួរជាឧបស័េាកនុងការចូលរលួជាលយួ SAC ពនាោះពទ។ ម្រកសួងកព៏រៀបចំអ្ងាម្របជំុ «Welcome 

Wagon» ពៅកផ្នៃងពនសងៗពៅកនុងទីម្រកុង ពព្យញលយួឆ្ន សិំកា។ ព ើលបមី្រជាបព្យត័ម៌ានបផ្នែលអំ្ពី្យកលមវ ិ្ ីទងំពនោះ សូលចូលពលើលវុបិម្ស
របស់ការយិាល័យទំនាកទំ់នងជាលយួ ម្រកលុម្រេួស្ទរ និង ស េលន ៍(FACE) https://www.philasd.org/face/។ 

៩. ពតើខំុ្អាចផ្សវងរកព្យត័ម៌ានបផ្នែលពទៀតពៅទីណា? 

ព ើលបផី្សវងយល់បផ្នែលអំ្ពី្យភាព្យជាឪពុ្យកមាត យរបស់សិសសផ្ លម្រតូវការពរៀនភាស្ទអ្ងព់េៃស សូលចូលពលើលវុបិម្ស 
https://wida.wisc.edu/teach/learners/engagement ។ ព ើលបផី្សវងយល់បផ្នែលអំ្ពី្យ ការយិាល័យ កលមវ ិ្  ីនិង កលមវ ិ្ សិីកា ភាស្ទ
ចម្រលុោះ របស់ម្រកសួងអ្បរ់មំ្នទីម្រកុង វីឡាផ្ ល វយ៉ា សូលចូលពលើលវុបិម្ស https://www.philasd.org/multilingual/ ។ 

https://www.philasd.org/directory/school-directory/
https://www.philasd.org/specializedservices/

