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ពត័ម៌នស្រមប ់មតបតិ ឬអាណព្យាបាល 
ករ្រ�ឡង ឃីស�ូន (Keystone) ស្រមប់រដ�ផិនសុីលេវញ៉ា 
 

េតករ្រ�ឡង ឃសី�នូ ជាអ�?ី 

ករ្របឡង ឃសី�ូន គឺជាករវយតៃម�េនេពលេរៀនចបមុ់ខវទិ្យោ ែដលបាន

េរៀបចំេឡងេដម្បវីយតៃម�ករស� តជំ់នាញៃនមុខវទិ្យោសិក្សោ។ ចបេ់ផ�មជា

មយួថា� កក់�ុងឆា� ២ំ០២១-២០២២ សិស្សោនុសិស្ស្រត�វបង� ញឲ្យេឃញនូវករ

ស� តជំ់ នាញែផ�ក ពិជគណិតក្រមតិ១ អក្សរស�ស� និង ជីវវទិ្យោ (Algebra 

1, Literature, and Biology) ៃនករ្របឡង ឃីស�ូន េទបអចប�� បក់រ

សិក្សោបាន។ េគនឹងផ�ល់ឲ្យសិស្សោនុសិស្សនូវឱកសជាេ្រចន េដម្ប្ីរប

ឡង ឃី ស�ូន ក�ុងរយៈេពលែដលពកួេគេរៀនេនវទិ្យោល័យ។ 
 

េតអ�កណនងឹចូលរួមក�ងុករ្រ�ឡង ឃសី�នូ េនះ? 

ចបេ់ផ�មេនឆា�  ំ២០១២-២០១៣ ករ្របឡង ពិជគណិតក្រមតិ១ អក្សរ

ស�ស� និងជីវវទិ្យោ របស់ ឃីស�ូន នឹងជំនសួករ្របឡងតម្របពន័�វយតៃម�

សលរបស់រដ�ផិនសីុលេវញ៉ា (PSSA) ថា� កទី់១១ ែផ�ក គណិតវទិ្យោ ករ

អន និងវទិ្យោស�ស� ែដលជាេគាលបំណងៃនករទទលួខុស្រត�វរបស់ សិស្ស 

អ�កអបរ់ ំនិង សល។ សិស្សោនុសិស្ស្រត�វ្របឡង ឃីស�ូន េនេពល ឬជិត

ដល់េពលេរៀនចបមុ់ខវទិ្យោ ែដលទកទ់ងនឹងករ្របឡង ឃីស�ូន។ លទ�ផល

របស់សិស្ស្រត�វ េគរក្សោទុករហូតដល់ឆា� ទីំ៣េនវទិ្យោល័យ ស្រមាបេ់គាល

បំណងៃនករទទលួខុស្រត�វ េហយរហូតដល់ឆា� ទីំ ៤ េនវទិ្យោល័យ ស្រមាប់

េគាលបំណងៃនករប�� បក់រសិក្សោ។ សិស្សោនុសិស្សខ�ះែដលេទបបានេរៀន

ចបមុ់ខវទិ្យោែដលទកទ់ងនឹងករ្របឡង ឃីស�ូន ប៉ុែន�មនិបាន្របឡង ឃីស�ូន 

កនឹ៏ងចូលរមួ ស្រមាបេ់គាលបំណងៃនករទទលួខុស្រត�វេនះែដរ។ ជាបែន�ម

េទៀត សិស្សោនុសិស្សែដល្របឡង ឃីស�ូន េហយមនិបានពិន�ុ ស� តជំ់នាញ/

Proficient អច្របឡងជាថ�ីម�ងេទៀត។ 
 

េតនងឹមនករ្រ�ឡងេនេពលណ? 

ករ្របឡង ឃីស�ូន នឹង្រប្រពឹត�េទបីដងក�ុងមយួឆា� —ំរដូវរង រដូវផា� រកី និង 

រដូវេក� ។ ៃថ�ែខ្របឡងច្បាស់លស់នឹងផ្សោយជូនេដយ ្រកសួងអបរ់ៃំនរដ�

ផិនសីុលេវញ៉ា។ 
 

េតអ�កណជាអ�កសេ្រមចថេត្រត�វយកករ្រ�ឡង ឃសី�នូ មយួណមកថ�ឹ ងែថ�ង? 

្រក�មអ�កអបរ់ែំដលមកពីតំបនេ់ផ្សងៗក�ុងរដ�ផិនសីុលេវញ៉ា បានេ្រជសេរ ស

មុខវទិ្យោែដលករ្របឡង ឃីស�ូន យកជាមូលដ� ន។ ្រក�មទងំេនះមាន ្រគ� 

អ�ក្រគប្់រគង នាយកែផ�កកម�វធីិសិក្សោ និង អ�កឯកេទសែផ�កមហវទិ្យោ 

ល័យ។ ្រក�មទងំេនះកប៏ាន ពិនិត្យេដយហ�តច់តេ់ឡងវញិ ែកស្រម�ល 

និងបានយល់្រពមនូវរល់សំណួរស្រមាបក់រ្របឡង។ 
 

េតេគវយតៃម�អ� ីេលករ្រ�ឡង ឃសី�នូ? 

រដ�ផិនសីុលេវញ៉ាបានអនុវត�តមខ� តគំរូសំខន់ៗ ទូេទ ខ� តគំរូែដល

្រសបតមេគាលបំណង េដម្បឲី្យមានេជាគជយ័េន មហវទិ្យោល័យ និង

កែន�ងេធ�ករ។ ឃីស�ូន បានេរៀបចំេឡងេដម្បសី�ងេ់មលខ� តគំរូទងំ

េនះ។ 
 

េតមនរយៈេពលប៉នុា� ន ស្រមបក់រ្រ�ឡង ឃសី�នូ? 

គា� នេពលកំណត ់ស្រមាបឲ់្យសិស្ស្របឡង ឃីស�ូន ឲ្យចបស់ព�្រគប់

េនាះេទ។ ករ្របឡង ឃីស�ូន នីមយួៗ ្រត�វចំណាយេពលពី ២ េទ ៣ 

េម៉ាង ស្រមាបសិ់ស្សជាទូេទេធ�ឲ្យចប។់ ករ្របឡងនីមយួៗមានពីរ

ែផ�ក េហយមយួែផ�កៗ ( ឬរយៈេពល្របឡង) ៃនករ្របឡង ឃីស�ូន 

្រត�វចំណាយេពលពីមយួេម៉ាង េទមយួេម៉ាងកន�ះ េទបេធ�រចួ។ ្រកសួង

អចឲ្យសិស្ស្របឡង ឃីស�ូន រយៈេពលពីរៃថ� ឬែចកជាេពល្រពឹក និង

េពលៃថ�រេសៀល េនៃថ�ែតមយួ។ 
 

េតករ្រ�ឡង ឃសី�នូ មនប៉នុា� នយ៉ាង? 

ករ្របឡង ឃីស�ូន អចេធ�េឡងតមអិុនធរ័ណិត និងតម្រកដស/េខ�

ៃដ។ ្រកសួងអបរ់នឹំងសេ្រមចថាេត្រត�វ្របឡងតមអិុនធរ័ណិត តម្រក

ដស/េខ� ៃដ ឬទងំពីរយ៉ាង េនតមកែន�ងនីមយួៗ។ ករ្របឡងេឡង

វញិកអ៏ចេធ�តមអិុនធរ័ណិត ឬតម្រកដស/េខ� ៃដ បានែដរ។ 
 

េតសសិ្សោនសុសិ្សនងឹមនឱកសេដម្បសីកល្បងេមលករ្រ�ឡងតម អុិនធរ័

ណិត មនុេពល្រ�ឡង ឃសី�នូ តម អុនិធរ័ណិត ែដរឬេទ? 

េគកំពុងេរៀបចំកម�វធីិស្រមាបជ់យួ បេ្រង�ន និងហ�ឹកហ�ឺន តមអិុនធរ័

ណិត ស្រមាបក់រ្របឡង ឃីស�ូន។ ករជយួ បេ្រង�បតមអិុនធរ័ណិត 

ស្រមាបក់រវយតៃម�សិស្ស របស់រដ�ផិនសីុលេវញ៉ា េ្រប រូបភាព 

ចលនា និង សេម�ង េដម្បបីង� ញរូបភាព និងពក្យេពចន ៍ៃនករពិ

ពណ៌នា អំពីែផ�កសំខន់ៗ  ៃន្របពន័�វយតៃម�តមអិុនធរ័ណិតរបស់

រដ�ផិនសិុលេវញ៉ា។ សិស្សអចេមលករជយួ បេ្រង�នេនះសរេឡង

វញិ បានតមចិត�។ ករហ�ឹកហ�ឺនតមអិុនធរ័ណិត (OTT) ផ�ល់នូវបទ

ពិេសធនថ៍�ី ក�ុងករេ្រប កម�វធីិកំុព្ូយទរ័ស្រមាបក់រវយតៃម�តមអិុន 

ធរ័ណិតរបស់រដ�ផិនសីុលេវញ៉ា ែដលអនុ�� តឲ្យសិស្សោនុសិស្សកត់

សមា� ល់ និងសកល្បងនូវែផ�កសំខន់ៗ ៃនកម�វធីិកំុព្ូយទរ័ស្រមាបក់រ

វយតៃម�តមអិុនធរ័ណិតរបស់រដ�ផិនសីុលេវញ៉ា មុនេពលេគេធ�ករ

វយតៃម�ពិត្របាកដ។ េនក�ុងករហ�ឹកហ�ឺនតមអិុនធរ័ណិត សិស្សោនុ

សិស្សកម៏ានឱកសហតស់រេសរចេម�យតមរេបៀបករអធិប្បាយ គូរ

្រកហ� និងប��ូ លសមកីរ តមករេ្របសមា� រៈបេង�តសមកីរ។ ករ

្របឡងតមអិុនធរ័ណិតកម៏ាន ែផ�ក«ជំនយួ/Help» ស្រមាបសិ់ស្សេន

េពល្របឡង។



Translation and Interpretation Center Keystone Information for Parents_Spring 2020 
02/2020 Khmer 

Pennsylvania Department of Education 
Handbook for Assessment Coordinators 
Spring 2020 

DRC Customer Service 1-800-451-7849 
Pacustomerservice@datarecognitioncorp.com 

pa.drcedirect.com 

េតមនសណួំរ្រ�េភទណេនក�ុងករ្រ�ឡង ឃសី�នូ? 

ករ្របឡង ឃីស�ូន មានចេម�យស្រមាបេ់្រជសេរ ស និង ចេម�យតមករ

ពន្យល់ច្បាស់លស់ ឬ ចេម�យតមគំនិតរបស់ខ�ួន។ ស្រមាបក់រ្របឡង ឃី 

ស�ូន នីមយួៗ ្របែហលជា ៦០% េទ ៧៥% ៃនពិន�ុសរុប បានមកពីសំ 

ណួរែដលមានចេម�យស្រមាបេ់្រជសេរ ស េហយ ២៥% េទ ៤០%  ៃនពិន�ុ
សរុប បានមកពីចេម�យតមករពន្យល់ច្បាស់លស់។ 
 

េតេគឲ្យពនិ�ដុល ់ករសរេសរចេម�យ ស្រមបច់េម�យតមករពន្យលច់្បាសល់ស ់យ៉ាងដចូ

េម�ច? 

ករសរេសរចេម�យ ស្រមាបច់េម�យតមករពន្យល់ច្បាស់លស់ ្រត�វបានឲ្យ

ពិន�ុេដយអ�កវយតៃម�ែដលបានហ�ឹកហ�ឺនក�ុងករអនុវត�ន្៍របពន័�ឲ្យពិន�ុ ែដល

បានសេ្រមចជាមុន។ ពិន�ុេយាងេទេលអត�នយ័ែតប៉ុេណា� ះ។ ករ្របកបអក្សរ 

និងវធីិេ្របវណ� យុត� មនិរបប់��ូ លជាែផ�កៃនវធីិឲ្យពិន�ុេទ។ ភាគេ្រចន សំណួរ

ែដល្រត�វករចេម�យតមករពន្យល់ច្បាស់លស់ ត្រម�វឲ្យសិស្សបង� ញនូវអ�ីៗ

ែដលេគេធ� ឬពន្យល់ពីចេម�យរបស់ពួកេគ។ សំណួរៃនករ្របឡង ឃីស�ូន 

ទងំេនះ នឹងសំុឲ្យសិស្ស ពន្យល់ េធ�វភិាគ អធិប្បាយ ឬេ្រប�បេធៀប។ សំ

ណួរខ�ះកត៏្រម�វឲ្យសិស្ស េធ�ករគិតេលខ ឬ គូរ្រកហ� គូរប�ង ់ឬគូរអ�ីេផ្សងៗ 

ផងែដរ។ 
 

េតេគនងឹរាយករណ៍ពលីទ�ផល េដយរេបៀបណ? 

េគនឹងេរៀបចំពិន�ុៃនករ្របឡង ឃីស�ូន យ៉ាងឆាបរ់ហ័ស េហយផ�ល់េទឲ្យ

្រកសួង។ 
 

េគនឹងេផ�របាយករណ៍ៃនករ្របឡង ឃីស�ូន ទងំអស់ របស់សិស្សមា� ក់ៗ

ពីរច្បាប ់េទ្រកសួងអបរ់ ំនិងសលឆាធរ័។ មយួច្បាបេ់ទៀត្រត�វេផ�េទ មាត

បិត/អណាព្យោបាល។ សល/្រកសួង នឹងរក្សោទុកមយួច្បាប។់ 
 

របាយករណ៍េនសលនឹងេ្របស្រមាបក់ម�វធីិសិក្សោ និងករេរៀបចំែផន 

ករ។ ្រកសួងអបរ់ ំនិង សលឆាធរ័ អចផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលៃនករ្របឡង 

ឃីស�ូន ស្រមាបស់លនីមយួ។ រដ�កនឹ៏ងបេ�� ញទិន�នយ័ៃនករ្របឡង

ស្រមាបស់លនីមយួៗែដរ។ 
 

 

 

 

េតមតបតិអាចេមលវិ�� សៃនករ្រ�ឡង ឃសី�នូ បានឬេទ? 

មាតបិត និងអណាព្យោបាល អចពិនិត្យេមលវ�ិ� សៃនករ

្របឡង ឃីស�ូន បាន េបសិនជាគាតេ់ជឿថា វអចមានករបះ៉ពល់

ដល់ជំេនឿសសនារបស់គាត ់េដយេធ�ករេរៀបចំជាមយួអ�កចតែ់ចង

ករ្របឡងេនសល េនេពលែដលវ�ិ� សៃនករ្របឡងមកដល់

សល។ ្រត�វចុះហត�េលខេលកិច�្រពមេ្រព�ងក�ុងកររក្សោករសមា� ត ់

េហយេគមនិអនុ�� តឲ្យចម�ងវ�ិ� សៃនករ្របឡង ឃីស�ូន ឬយក

កំណត្់រតអំពីសំណួរៃនករ្របឡង េចញពីសលេទ។ 
 

េបសិនជា េ្រកយេពលពិនិត្យវ�ិ� សៃនករ្របឡង ឃីស�ូន រចួេហយ 

មាតបិត ឬអណាព្យោបាល មនិចងឲ់្យកូនចូលរមួក�ុងករ្របឡងណា

មយួ ឬករ្របឡងទងំអស់ េដយសរមានករបះ៉ពល់ដល់ជំេនឿ    

សសនារបស់គាត ់គាតអ់ចសរេសរលិខិតេទ អគ�នាយកៃន្រកសួង

អបរ់ ំឬនាយកែផ�កសិក្សោធិករៃនសលឆាធរ័ មុននឹងចបេ់ផ�មករ

្របឡង េដម្បេីស�សំុករេលកែលងករ្របឡងឲ្យកូនរបស់គាត។់ 
 

រាយករណ៍ពភីពមនិ្រ�្រកតៃីនករ្រ�ឡង 

េបសិនជា មាតបិត/អណាព្យោបាល េជឿថាករ្របឡងមានភាពមនិ្រប 

្រកតី អចទូរស័ព�េទេលខ ៨៤៤-៤១៨-១៦៥១ ឬ េផ�អីុែមលេទ  

ra-ed-pssa-keystone@pa.gov េដម្បរីយករណ៍ពី ឧបត�ិេហតុ

េនះ។ 

 

េដម្ប្ីរជាបពត័ម៌ានបែន�មអំពីករ្របឡង Keystone សូមេមលវុបិៃស 

របស់្រកសួងអបរ់ៃំនរដ�ផិនសីុលេវនញ៉ា  www.education.pa.gov 

ឬ ទកទ់ងេទ្រកសួងអបរ់រំបស់េលកអ�ក។ 

mailto:Pacustomerservice@datarecognitioncorp.com
http://www.drcedirect.com/
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