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ការល វ្ើចំណាត់ថ្នា ក់ល ើងវិញជាទូលៅ (ចាកលចញ) ពីកម្មវិ្ី ESL 
 

ជូនចំព ោះ មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល ជាទីពោរព្យ៖ 

ពោកអ្នកបានទទួលលិខិតពនោះពោយសារតតភាព្យសាា តជ់ំនាញតននកភាសាអ្ងព់លេសរបស់កូនពោកអ្នកបានប្បពសើជាងមុន។ ពេតុពនោះ 
កូនរបស់ពោកអ្នកអាចជាពបកខជនដល៏អមាន កស់ប្មាបក់ារព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ (ចាកពចញ) ព្យីកមមវ ិ្ ី អ្ងព់លេសជាភាសាទី ២ 
(ESL)។ 

ពដើមបមីានលកខណៈប្លបប់្ោនស់ប្មាបក់ារព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ (ចាកពចញ) ព្យីកមមវ ិ្ ី ESL សិសសប្តូវពរៀនឱ្យបានព្យិនាុ ៤,៥ ឬ ខពស់
ជាងពនោះ កនុងការប្ប ង ACCESS ឆ្ន  ំ២០២០ ។ ពេតុពនោះ លឺជាការសំខានណ់ាស់តដលកូនរបស់ពោកអ្នកប្តូវប្ប ង ACCESS 
ឆ្ន  ំ២០២០ តដលពលនឹងនដល់ឱ្យពៅសាោរបស់កូនពោកអ្នក ពៅចពនាេ ោះព្យីថ្ងៃទី ៦ តខមករា ដល់ថ្ងៃទី ២១ តខកុមភៈ ឆ្ន  ំ២០២០។ 

ការសពប្មចចិតតអ្ំព្យីការព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ កប៏្តូវតនអកពៅពលើពោបល់របស់ប្លូនងតដរ។ ជាព្យិពសស ប្លូពៅតាមសាោរបស់ពយើង
នឹងវាយតថ្មេចំពណោះដឹងតននកភាសាអ្ងព់លេសរបស់កូនពោកអ្នកពៅចពនាេ ោះព្យីពព្យលពនោះ និង តខពមសា ឆ្ន  ំ២០២០។ ពបើសិនជាប្លូរបស់
កូនពោកអ្នកសពប្មចថ្ន កូនរបស់ពោកអ្នកមានសមតថភាព្យតននកភាសាអ្ងព់លេសប្លបប់្ោនព់ដើមបទីទួលពជាលជយ័ពៅសាោពោយោម ន
ជំនួយព្យីកមមវ ិ្ ី ESL ពេើយកូនរបស់ពោកអ្នកបានទទួលព្យិនាុ ៤,៥ ឬ ខពស់ជាងពនោះ កនុងការប្ប ង ACCESS ពៅឆ្ន  ំ២០២០ ោតអ់ាច
ប្តូវពលព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ។ 

ពបើសិនជាកូនរបស់ពោកអ្នកប្តូវពលព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ ពនាោះោតន់ឹងោម នសិទធិទទួលជំនួយពោយផ្ទា ល់ព្យីប្លូ ESL ពទ។ នាុយពៅ
វញិ កូនរបស់ពោកអ្នកនឹងទទួលតតជំនួយទូពៅព្យីប្លូតតប ុពណាណ ោះ ពេើយពលនឹងបនតតាមោនការសិការបស់ោត។់ 

ពោលបំណងថ្នលិខិតពនោះលឺនតល់ជូនពោកអ្នកនូវព្យត័ម៌ានអ្ំព្យីដំពណើ រការថ្នការព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ ពេើយោម ននយ័ថ្នកូនរបស់
ពោកអ្នកប្តូវបានពលព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិពនាោះពទ។ ពលនឹងនតល់លទធនលថ្នការប្ប ង ACCESS ជូនដល់ពោកអ្នកពៅកនុងតខ 
មងុិនា ឆ្ន  ំ២០២០ ពេើយពលនឹងជប្មាបអ្ំព្យីពសចកតីសពប្មចជាចុងពប្កាយអ្ំព្យីការព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ ជូនដល់ពោកអ្នកពៅកនុងតខ
តុោ ឆ្ន  ំ២០២០។ រាល់ការផ្ទេ ស់បតូរការបពប្មើរបស់កមមវ ិ្ ី ESL មនិទានច់ាបព់នតើម រេូតដល់ឆ្ន សិំកា ២០២០-២១។ 

សូមទាកទ់ងមកខ្ុ ំ ពបើពោកអ្នកមានសំណួរអ្វី។ 

ពោយពសចកដីពសាម ោះសម័ប្ល 

ព ម្ ោះ/ Name:   

តួនាទី/ Role:   

អ្ុីតមល/ Email:   

ទូរស័ព្យា/ Phone:  
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សំណួរដែេលេឧសាហស៍ួរ 
អំពីការល្វើចំណាតថ់្នា ក់ល ើងវិញ (ចាកលចញ) ពីកម្មវិ្ី ESL 

 
១. ជាសិសសតដលប្តវូពរៀនភាសាអ្ងព់លេស ពតើមាននយ័ោ ងដូចពមដចតដរ? 

សិសសតដលប្តូវពរៀនភាសាអ្ងព់លេស (EL) លឺជាសិសសតដលប្តូវបានពលដឹងថ្នប្តូវការជំនួយតននកភាសាអ្ងព់លេស។ ជនំួយ
ទាងំពនោះនតល់ឱ្យតាមរយៈកមមវ ិ្ ីអ្បរ់ភំាសា (LIEP) តដលប្តូវបានពលសាា ល់ជាទូពៅជា អ្ងព់លេសជាភាសាទីព្យីរ (ESL)។ 
ពោលពៅរបស់កមមវ ិ្ ី ESL លឺពដើមប ី(១) ជួយ សិសសឱ្យសាា តជ់ំនាញតននកភាសាអ្ងព់លេស និង (២) ព្វើោ ងណាឱ្យសិសស
ទាងំអ្ស់អាចយល់ព្យីពមពរៀនពៅតាមកប្មតិថ្នន ក។់ 

២. ពតើអ្វីពៅជាពោលបំណងថ្នកមមវ ិ្ ី អ្ងព់លេសជាភាសាទីព្យីរ? 
ពោលបំណងថ្នកមមវ ិ្ ី អ្ងព់លេសជាភាសាទពី្យីរ (ESL) លឺពដើមបជីួយ កូនរបស់ពោកអ្នកឱ្យពរៀនភាសាអ្ងព់លេស ពដើមបឱី្យ
ោតអ់ាច យល់ពមពរៀនប្បចាថំ្ងៃ មានទំនាកទ់ំនងពៅកនុងសាោ និង បំពព្យញបានតាមបទោា នថ្នការសិកា តដលសម
ប្សបពៅតាមកប្មតិថ្នន ក ់សប្មាបក់ារព ើងថ្នន ក ់និង ការបញ្ចបក់ារសិកា។ 

៣. ពតើពលដឹងថ្នកូនរបស់ខ្ុ ំ ជាសិសសតដលប្តវូពរៀនភាសាអ្ងព់លេស ពោយវ ិ្ ីណា? 
ពៅពព្យល ឪពុ្យកមាត យ/អាណាព្យាបាល ចុោះព ម្ ោះកូនឱ្យចូលពរៀនពៅប្កសួងអ្បរ់ថំ្នទីប្កុង េវីឡាតដលេវយ  (SDP) ព្យួក
ោតប់ានបំពព្យញ «ការប្សងភ់ាសា»។ តនអកពលើចពមេើយពៅនឹងការប្សងភ់ាសាពនោះ ការប្ប ងសាងព់មើលភាព្យសាា តជ់នំាញ
តននកភាសាអ្ងព់លេស អាចប្តូវពលនដល់ឱ្យកូនរបស់ពោកអ្នក ពដើមបបីញ្ជា កថ់្ន ពតើោតប់្តូវការជំនួយតននកភាសាអ្ងព់លេសតដរ
ឬពទ។ 

៤. ពតើការប្ប ង ACCESS លឺជាអ្វី? 
ACCESS for ELs® លឺជាការវាយតថ្មេកប្មតិសាា តជ់ំនាញតននកភាសាអ្ងព់លេសរបស់កូនពោកអ្នក។ ការវាយតថ្មេពនោះ
ព្វើព ើងពៅចពនាេ ោះ តខមករា និង តខកុមភៈ ថ្នឆ្ន សិំកានីមយួៗ ពេើយប្តូវបានពលឱ្យប្ប ង តាមអ្ុីន្រ័ណិត ឬ តាម
ប្កោស និង ពមម ថ្ដ។ សិសសនឹងទទួលបានព្យិនាុព្យី ១,០ ដល់ ៦,០ (៦,០ លឺជាព្យិនាុខពស់បំនុត)។ សិសស ELs មយួប្កមុ
តូច តដលមាន IEP ប្តូវប្ប  Alternate ACCESS តដលជាទប្មងថ់្នការប្ប ង ACCESS តាមលកខណៈពនសងពទៀត។ 

៥. ពតើពលឱ្យប្ប ងអ្វពី្យិតប្បាកដ ពៅកនុងការប្ប ង ACCESS? 
ការប្ប ង ACCESS វាស់កប្មតិសាា តជ់ំនាញភាសាអ្ងព់លេសរបស់សិសសតននក ការអាន ការសរពសរ ការនិោយ និង
ការសាត ប។់ ជាទូពៅ តននកទាងំពនោះប្តូវបានពលពៅថ្ន «domains (វស័ិយ)»។ វស័ិយនីមយួៗបពងកើតបានព្យិនាុ តដលរមួនសំ
ោន ពៅ បពងកើតបានជាព្យិនាុសរុប តដលពលកស៏ាា ល់តដរថ្នជា កប្មតិសាា តជ់ំនាញតននកភាសាអ្ងព់លេសរបស់កូនពោកអ្នក។
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៦. ពតើការព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ (ចាកពចញ) ព្យ ីESL មាននយ័ោ ងដូចពមដចតដរ? 

សិសសតដលប្តូវពលព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ លឺពៅពព្យលមានភសតុតាង (ព្យិនាុថ្នការប្ប ង ACCESS នងិ ពោបល់របស់
ពោកប្លូអ្នកប្ល)ូ បង្ហា ញថ្នពកមងមានការសាា តជ់ំនាញតននកភាសាអ្ងព់លេស។ បនាា បព់្យីពលបានព្វើចំណាតថ់្នន កសិ់សសព ើង
វញិពេើយ ប្កសួងអ្បរ់ថំ្នទីប្កុងេវីឡាតដលេវយ នឹងតាមោនការសិការបស់ព្យួកពលរយៈពព្យលព្យីរ (២) ឆ្ន  ំពេើយប្កសួង
អ្បរ់ថំ្នរដានិនសីុលពវនីញ នងឹតាមោនរយៈពព្យលបនួ (៤) ឆ្ន ។ំ ពបើសិនជាពៅកនុងកំ ុងពព្យលព្យីរឆ្ន ដំំបូងថ្នការតាម
ោនពនោះ ពលបានកតស់មាា ល់ថ្នពកមងជួបប្បទោះនឹងឧបស័លាកនុងការសិកាពោយសារបញ្ជា ភាសា ពព្យលពនាោះពលនឹងចាតឱ់្យ
ពកមងពនាោះមកជាសិសសតដលប្តូវពរៀនភាសាអ្ងព់លេសវញិ ពេើយចុោះព ម្ ោះឱ្យពរៀនកនុងកមមវ ិ្ ីអ្ងព់លេសតដលជាភាសាទីព្យីរ 
(ESL) ពនាោះព ើងវញិ។ 

៧. ពតើខ្ុ ំអាចដឹងោ ងដូចពមតច ពបើសិនជាកូនរបស់ខ្ុ ំលឺជាពបកខជនលអសប្មាបក់ារព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ? 

ពបើសិនជាកូនរបស់ពោកអ្នក សាា តជ់ំនាញ ឬ ជតិសាា តជ់នំាញ តននកភាសាអ្ងព់លេសកនុងការសិកា (បានព្យិនាុថ្នការប្ប
 ង ACCESS ៤,៥ ឬ ខពស់ជាងពនោះ) និង កំពុ្យងមានការរកីចពប្មើនពឆ្ព ោះពៅរកបទោា នពៅតាមកប្មតិថ្នន ក ់សិសសពនាោះ
លឺជាពបកខជនដល៏អសប្មាបក់ារព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ។ 

៨. ពតើកូនរបស់ខ្ុ ំនឹងពៅបនតទទលួជំនួយតននកភាសាអ្ងព់លេសតដរឬពទ ពបើសិនជាោតប់្តវូបានពលព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិ? 

សិសសតដលប្តូវបានពលព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិនឹងទទលួជំនួយទូពៅព្យីប្លូ ប ុតនតនឹងមនិទទួលជំនួយ បង្ហា តប់ពប្ងៀន
អ្ងព់លេសតដលជាភាសាទីព្យីរ ឬ ជំនួយបតនថម តដលជាជនំយួសប្មាបសិ់សសតដលប្តូវពរៀនភាសាអ្ងព់លេស ពនាោះពទ។ 

៩. ពតើខ្ុ ំអាចតសវងយល់បតនថមអ្ពំ្យីដំពណើ រការថ្នការព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិពៅទីណា? 

ពោកអ្នកអាចពមើលលកខខណ័ឌ សប្មាបក់ារព្វើចំណាតថ់្នន កព់ ើងវញិពៅកនុងវុបិថ្សរបស់ប្កសួងអ្បរ់ថំ្នរដានិនសីុលពវនី
ញ  https://www.education.pa.gov/។ ពៅពព្យលតដលពោកអ្នកចូលពៅកនុងវុបិថ្សពនោះ សូមពោកអ្នករកពមើលឯក
សារតដលមានចណំងពជើងថ្ន «Reclassification, Monitoring, and Redesignation of ELs» 

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

