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ក្រសងួអបរ់នំៃទកី្រងុហ្វឡីាដែលហ្វយ៉ា 
មជ្ឈមណ្ឌ លអប់រ ំ

440 N. BROAD STREET 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19130 

ការយិាល័យនៃអគ្គនាយកផ្នែកសិកាធិការ 
ការយិាល័យផ្នែក កមមវិធីសិកា ការបង្ហា ត់បង្រៀៃ ៃិរ ការវាយតនមៃ 

 

ជូនចំព ោះ មាតាបិតា និង អាណាព្យាបាល៖ 

ពោលបំណងននលិខិតពនោះគឺពដើម្បជូីនដំណឹងដល់ពោកអ្នកអំ្ពី្យការសពរម្ចកនុងពព្យលថ្មីៗពនោះ កនុងការព្យនារពព្យលពរបើ ការរបឡង ឃីសតូន/Keystone 

Exams ដដលជាការតរមូ្វននការបញ្ចបក់ារសិកាសរមាបសិ់សស រហូតដល់ឆ្ន សិំកា ២០១៨-១៩។     
 

ពៅនថ្ៃទី៣ ដខកុម្ភៈ ២០១៦ អ្ភបិាលរដឋ Wolf បានចុោះហតថពលខាពលើ ចាបរ់ដឋសភា ពលខ ៨៨០ (Senate Bill 880) ពដើម្បពី្យនារពព្យលពរបើការរប  
ឡង ឃីសតូន (ពិ្យជគណិត ជីវវជិាា  និង អ្កសរសាស្រសត) ដដលជាការតរមូ្វននការបញ្ចបក់ារសិកាសរមាបសិ់សស រហូតដល់ឆ្ន សិំកា ២០១៨-១៩។ 
ព ោះជាយ៉ា ងដូពចនោះកដ ីចាបស់រមាបព់ជាគជយ័របស់សិសសរគបរ់ូប/The Every Student Succeeds Act (ESSA) ពៅដតតរមូ្វឲ្យសិសសវទិាល័យ ងំ
អ្ស់របឡង គណិតវទិា និង ការអាន ពហើយពៅចព ល្ ោះពព្យលពឡើងថ្នន កម់្ដងៗ រតូវរបឡង មុ្ខវជិាា វទិាសាស្រសត។ ពនោះមាននយ័ថ្ន សិសសពៅដតតរមូ្វ
ឲ្យរបឡងឃីសតូនម្ដង។  
 

ពយងពៅពលើ រកសួងអ្បរ់នំនរដឋផិនសីុលពវនញ៉ា  (PDE) មូ្លពហតុននការព្យនាការរបឡងឃីសតូនដដលជាតរមូ្វការននការបញ្ចបក់ារសិកាទូ ងំរដឋ 
គឺមានដូចតពៅ៖ 

(១) សិសសជាពរចើនម្និបានបង្ហា ញឲ្យពឃើញថ្នមានចំពណោះដឹងរគបរ់ោន ់ពៅពព្យលរបឡងមុ្ខវទិាឃីសតូននីម្យួៗ (ពិ្យជគណិត១ ជីវវជិាា  អ្ង់
ពគលស/អ្កសរសិលប)៍ ព ោះជាបានរបឡងម្ដងពទៀតកតី។ 

(២) ជពរម្ើសពផសងពទៀតសរមាបសិ់សសដដលម្និបានបង្ហា ញឲ្យពឃើញថ្នមានចំពណោះដឹងរគបរ់ោន ់ពៅពព្យលរបឡងឃីសតូនគឺ មានតនម្លនថ្ល 
អ្ស់ពព្យលពវោពរចើន និង ហួសពី្យសម្តថភាព្យរបស់ រកសួងអ្បរ់នំនរដឋផិនសីុលពវនញ៉ា  និង រកសួងអ្បរ់តំាម្តំបន ់កនុងការព ល្ើយតប។ 

 

ចាបក់ត៏រមូ្វឲ្យរកសួងអ្បរ់នំនរដឋផិនសីុលពវនញ៉ា  ពសុើបអ្ពងេតរកវធីិពផសងពទៀតសរមាបសិ់សស ពដើម្បបីង្ហា ញនូវចំពណោះដឹងរគបរ់ោនស់រមាបប់ញ្ចប់
ការសិកា ពរៅពី្យការរបឡងឃីសតូន។ រកសួងអ្បរ់នំនរដឋផិនសីុលពវនញ៉ា  បានពរៀបចំរបាយការណ៍សដីពី្យលទធផល សរមាបម់្ហាសននិបាត សភា និង 
រពឹ្យទធសភា ននរដឋផិនសីុលពវនញ៉ា  ប៉ាុដនតចាបដ់ដលបានដចងរចួពហើយ ពៅម្និ នម់ានការផ្លល ស់បដូរពៅពឡើយ។ 
 

ពៅខាងពរកាយលិខិតពនោះ ពោកអ្នកនឹងពឃើញមាន សំណួរដដលពគឧសាហ៍សួរ – កំដណថ្មីនន មារតា 4 SB 880 (Chapter 4 SB 880 Update) 

ដដលព្យនយល់ពី្យការប៉ាោះ ល់ដល់សិសានុសិសស។ សូម្ពិ្យនិតយពម្ើល សំណួរដដលពគឧសាហ៍សួរដូចតពៅពនោះ ពោយរបុងរបយត័ន ពហើយពិ្យភាកាជា
ម្យួកូនរបស់ពោកអ្នក។ 
 

ពបើសិនជាពោកអ្នកមានសំណួរអ្វី សូម្អីុ្ដម្លពៅ assessment@philasd.org។ ព្យត័ម៌ានបដនថម្សរមាបម់ាតាបិតា (បានបកដរបជារបាបីំ ភាសា) អំ្ពី្យ
ការរបឡង PSSA និង Keystone អាចពឃើញមានពៅកនុងពគហទំព្យរ័របស់រកសួងអ្បរ់ ំពោយចុចពលើបោ PSSA and Keystone Parent Information

។ 
 

សូម្អ្រគុណជាអ្ពនក។ 
 

ពោយពសចកដីពសាម ោះសម័រគ 
 
 
Christopher Shaffer 

្យករង, ការយិល័យដផនក កម្មវធីិសិកា ការបង្ហា តប់ពរងៀន និង ការវាយតនម្ល 
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កផំ្ណ្ថ្មី នៃ មា្ា 4 SB 880 (Chapter 4 SB 880 Update)  

សណួំ្រផ្ែលងគ្ឧសាហស៍រួ 
 

អារម្ភកថ្ន 
តាម្ការចុោះហតថពលខាពលើ ចាបរ់ដឋសភា ពលខ ៨៨០ (Senate Bill 880) ពៅនថ្ៃទី៣ ដខកុម្ភៈ ២០១៦ ពោយអ្ភបិាលរដឋ Wolf ការពរបើការរបឡង 
ឃីសតូនសរមាបជ់ាតរមូ្វការននការបញ្ចបក់ារសិការបស់រដឋ ឬជាខាន តគំរូដដលពគរតូវការសរមាបក់ារចូលរមួ្កនុងការវាយតនម្លដដលដផែកពៅពលើគពរមាង
សិកាជាកដ់សដង រតូវព្យយួរទុករហូតដល់ឆ្ន សិំកា ២០១៨-២០១៩។ សំណួរដដលពគឧសាហ៍សួរខាងពរកាម្ពនោះ បានពរៀបចំពឡើងពដើម្បបីករសាយ
បំភលនូឺវការ កព់្យន័ធននចាប ់SB 880។ 
 

ការប៉ាោះ ល់ដល់សិសសដដលនឹងបញ្ចបក់ារសិកាមុ្នឆ្ន ២ំ០១៩។  
 

១. ពតើពគពៅដតតរម្វូឲ្យចូលរមួ្កនុង ការរបឡង ឃសីតូន (Keystone) ពទៀតដដរឬពទ? 
ការតរមូ្វរបស់រដឋសហព្យន័ធ ដដល កទ់ងនឹងការវាយតនម្លរបស់រដឋ ោម នការផ្លល ស់បដូរពទ។ កនុងខណៈដដលពគម្និតរមូ្វឲ្យសិសសដដល
បញ្ចបក់ារសិកាមុ្នឆ្ន ២ំ០១៩ បង្ហា ញភាព្យសាា តជំ់្ញកនុងការរបឡង ឃីសតូន ពដើម្បតីរមូ្វតាម្ពសចកតីរតូវការននការបញ្ចបក់ារសិកា
របស់រដឋ ពទៀតពទ ប៉ាុដនដការចូលរមួ្កនុងការវាយតនម្លរបស់រដឋ ពៅដតជាតរមូ្វការរបស់រដឋសហព្យន័ធ ដដដល។ 

 

២. ពបើសិនជាសិសសបញ្ចបក់ារសិកាមុ្នឆ្ន ២ំ០១៩ ពហើយម្និ នទ់ទលួបានករម្តិសាា តជំ់្ញកនុងការរបឡង ឃសីតូន ពតើពគពៅដតតរម្វូឲ្យ
មានការបង្ហា តប់ពរងៀនបដនថម្ ដដរឬពទ? 
សាោគបបផីដល់ការបង្ហា តប់ពរងៀនបដនថម្ ប៉ាុដនតពគម្និតរមូ្វឲ្យសិសសរតូវដតចូលរមួ្ព្ោះពទ។ ការពរៀបចំការបង្ហា តប់ពរងៀនបដនថម្ ពៅដតជា 
ការសពរម្ចរបស់កដនលងនីម្យួៗ។ 

 

៣. ពបើសិនជាសិសសបញ្ចបក់ារសិកាមុ្នឆ្ន ២ំ០១៩ ពហើយម្និ នទ់ទលួបានករម្តិសាា តជំ់្ញកនុងការរបឡង ឃសីតូន ពរកាយពី្យបានរបឡង
ម្ដងពហើយ ពតើពគតរម្វូឲ្យរបឡងម្ដងពទៀតដដរឬពទ? 
ពគម្និតរមូ្វឲ្យរបឡងម្ដងពទៀតពទ។ ព ោះជាដូពចនោះកព៏ោយ សិសសអាចរបឡងម្ដងពទៀតបាន។ ពបើសិនជាសិសសរតូវរបឡងម្ដងពទៀត សា
ោរតូវដតផដល់ការបង្ហា តប់ពរងៀនបដនថម្ មុ្នពព្យលរបឡងម្ដងពទៀត។ 

 

៤. និយយពោយខល ីពតើដផនកណាម្យួនន មារតា ៤ ដដលរតូវពគព្យយរួទុក? 
ខាងពរកាម្ពនោះ បញ្ជា កពី់្យមូ្លពហតុននការព្យយួរទុកសិន ចំព ោះសិសសដដលបញ្ចបក់ារសិកាពៅឆ្ន  ំ២០១៧ និង ២០១៨៖ 
ក. តរមូ្វការននការបញ្ចបក់ារសិការបស់រដឋ ពដើម្បបីង្ហា ញពី្យការសាា តជំ់្ញកនុងការរបឡង ឃីសតូន ឬ ការវាយតនម្លដដលដផែកពៅ
ពលើគពរមាងសិកាជាកដ់សដង រតូវពគព្យយួរទុកសិន។ 

ខ. សរមាបសិ់សសដដលម្និបានទទលួករម្តិសាា តជំ់្ញ ពរកាយពី្យបានរបឡង ឃីសតូន ពី្យរដងរចួពហើយ ពគម្និតរមូ្វឲ្យពធវើការ
វាយតនម្ល ដដលដផែកពៅពលើគពរមាងសិកាជាកដ់សដងព្ោះពទ។ 

គ. ពគម្និតរមូ្វឲ្យសិសសចូលរមួ្កនុងការបង្ហា តប់ពរងៀនបដនថម្ពទៀតពទ។ ព ោះជាយ៉ា ងដូពចនោះកព៏ោយ សាោរតូវដតផដល់ការបង្ហា ត់
បពរងៀនបដនថម្ ដដលចាតទុ់កថ្នជាជពរម្ើសម្យួ។  

ការប៉ាោះ ល់ដល់សិសសដដលនឹងបញ្ចបក់ារសិកាពៅឆ្ន ២ំ០១៩ ឬពរកាយពី្យឆ្ន ពំនោះ។ 
 

១. ពតើពគពៅដតតរម្វូឲ្យចូលរមួ្កនុងការរបឡង ឃសីតូន (Keystone) ពទៀតដដរឬពទ? 
ការតរមូ្វរបស់រដឋសហព្យន័ធ ដដល កទ់ងនឹងការវាយតនម្លរបស់រដឋ ោម នការផ្លល ស់បដូរអ្វីពទ។ សិសសដដលនឹងបញ្ចបក់ារសិកាពៅឆ្ន ២ំ០១៩ 
ឬពរកាយពី្យឆ្ន ពំនោះ ពៅដតតរមូ្វឲ្យចូលរកួការវាយតនម្លរបស់រដឋដដដល ដដលបចចុបបននពនោះគឺជាការរបឡងឃីសតូន។ សិសសបញ្ចបក់ាររបឡង
ឃីសតូនពៅចុងបញ្ចបន់នការសិកាមុ្ខវជិាា  ពិ្យជគណិត១ ជីវវទិា អ្ងព់គលស២ ឬ ELD ៣។ 

២. ពបើសិនជាសិសសបញ្ចបក់ារសិកាពៅឆ្ន ២ំ០១៩ ឬពរកាយពី្យឆ្ន ពំនោះ ម្និ នទ់ទលួបានករម្តិសាា តជំ់្ញកនុងការរបឡង ឃសីតូន ពរកាយពី្យ
បានរបឡងម្ដងពហើយ ពតើពគតរម្វូឲ្យរបឡងម្ដងពទៀតដដរឬពទ? 
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បចចុបបននពនោះ រកសួងអ្បរ់នំនទីរកុងហវីឡាដដលហវយ៉ា សំណូម្ព្យរឲ្យសិសសដដលបញ្ចបក់ារសិកាពៅឆ្ន ២ំ០១៩ ឬពរកាយពី្យឆ្ន ពំនោះ ដដល
បានពរៀនចបមុ់្ខវទិា ប៉ាុដនតម្និបង្ហា ញពី្យការសាា តជំ់្ញកនុងការការរបឡង ឃីសតូន របឡងម្ដងពទៀត ពដើម្បផីដល់ឱកាសដល់សិសសឲ្យ
បង្ហា ញពី្យការសាា តជំ់្ញ។ សាោរតូវដតផដល់ការបង្ហា តប់ពរងៀនបដនថម្ដល់សិសស មុ្នពព្យលរបឡងម្ដងពទៀត កប៏៉ាុដនត ពដើម្បអីាចរបឡង
ម្ដងពទៀត ពគម្និតរមូ្វឲ្យសិសសរតូវដតចូលរមួ្កនុងការបង្ហា តប់ពរងៀនបដនថម្ព្ោះពទ។ ការពរៀបចំឲ្យមានការបង្ហា តប់ពរងៀនបដនថម្ ពៅដតជា
ការសពរម្ចចិតតរបស់សាោ។ 

៣. ពបើសិនជាសិសសបញ្ចបក់ារសិកាពៅឆ្ន ២ំ០១៩ ឬពរកាយពី្យឆ្ន ពំនោះ ពហើយម្និ នទ់ទលួបានករម្តិសាា តជំ់្ញកនុងការរបឡង ឃសីតូន ពតើ
ពគតរម្វូឲ្យសិសសពធវើកិចចការអ្វមី្យួពដើម្បឲី្យរគពូធវើការវាយតនម្ល (Project Based Assessment) ដដរឬពទ? 
ោម នសិសសណាមាន កចូ់លរមួ្ពធវើកិចចការអ្វីម្យួពដើម្បឲី្យរគូពធវើការវាយតនម្ល ព្ោះពទ ដរាបណាោម នការដណ្ពីំ្យការផ្លល ស់បដូរចាបប់ចចុបបនន 
ដដលផដល់ឲ្យពោយ រកសួងអ្បរ់រំដឋផិនសីុលពវនញ៉ា ។ 

៤. ប ា្ បម់្ក មានអ្វពីទៀត? 
រកសួងអ្បរ់នឹំងបនតការ កទ់ងជាម្យួ រកសួងអ្បរ់រំដឋផិនសីុលពវនញ៉ា  និង ភាន កង់្ហររដឋ ពដើម្បតីាម្ោនការអ្ភវិឌ្ឍន ៍ចាបន់នមារតា ៤ 
ដដលបង្ហា បពី់្យ ការរបឡង និង ការបញ្ចបក់ារសិកា។ ពៅពព្យលណាដឹងថ្នមានការផ្លល ស់បដូរចាបប់ចចុបបនន រកសួងនឹងជរមាបព្យត័ម៌ានជូន
ដល់ មាតាបិតា/អាណាបាបាល។ 

 


