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ចណំ េះដឹងដដលណមេងត្រវូការណដើម្បអីាចទទលួបានណោគជ័យណៅថ្នា មម់្ណរេយយ៖ 
ទំនាកទ់នំងនៅកនុងសងគម នងិ ផ្លូវចតិ្ត/ Social and emotional 

១. បនចេញមននាសនចេត្នាសមតាមស្ថា នភាព/ Expresses feelings appropriate to the situation 
២.  ដឹងពីចំណូលចិត្ត និងពីមត្ាភាព ផ្ទា ល់ខ្លួន/ Knows own preferences and abilities 
៣.  អាចផ្ដល់នោបល់ងាយស្សួល នដើមបនី ោះស្ស្ថយទំនាស់/ Can suggest simple solutions to conflict 
៤.  អាចន្វើតាម វនិយ័ និង ទម្លល ប/់ Can follow rules and routines 

ភាស្ថ/ Language 

៥.  ចំណំតួ្អកសរ្ំ១០ និងតួ្អកសរតូ្ច១០/Recognizes 10 upper case and 10 lower case letters 

៦.  ចំណំន ម្ ោះ ឬ ពាកយនផ្សងនទៀត្ ដដលនេន ោះពុមព/ Recognizes name or other words in print 
៧.  បនចេញសនមលងននតួ្អកសរដំបូង សស្ម្លប់ពាកយខ្លីៗ/ Makes beginning sounds in short words 
៨.  ផ្គូរ ៦ នៅ ១០ តួ្អកសរ ជាមយួនឹងសនមលងននអកសរទងំននាោះ/ Matches 6-10 letters with their sounds 
៩.  ច ំននកបោះកបយពីនរឿងនិទន/ Remembers details from stories 
១០. នស្បើស្កបនសៀវនៅ និងរូបភាព នដើមបនីិោយអំពីនសៀវនៅននាោះ/ Writes own name, with most letters correct 
១២.  េិត្ និងស្ ប ់េូរ ឬ សរនសរ នរឿង/ Plans and tells, draws, or writes a story 
១៣.  និោយជាស្បនោេដដលអាចយល់ ន/ Responds appropriately to direct ions and questions 
១៥.  និោយជាមយួមនុសសនពញវយ័ និងមតិ្តភក័ដ ដដលធ្លល បស់្ថគ ល់/ Talks with familiar adults and peers 
១៦.  នស្បើនវយាករណ៍ខុ្សបនដិចបនាួចនៅកនុងការសនានា/ Uses few grammatical errors in conversation 

េណិត្វទិា នងិ ចំនណោះវទិាស្ថស្រសត/ Math and science 
១៧.  រាបដ់ល់ ២០/Counts to 20 
១៨.  ស្ថគ ល់នលខ្ដដលនេសរនសរ ពី ១ ដល់ ១០/Knows written numbers from 1 to 10 
១៩.  នចោះ បូក និង ដក នលខ្ដដលងាយៗ/ Understands simple addition and subtraction 
២០.  ស្ថគ ល់ស្ទងស់្ទយ កានរ រងវងម់ូល ស្ត្ីនកាណ និង ចតុ្នកាណដកង/ Names squares, circles, triangles and rectangles 
២១.  នរៀបរាបព់ីទីតាងំ និងលំ បន់នវត្ាុនផ្សងៗ (ទីមួយ នៅជិត្)/ Describes the position or order of objects (first, next to) 
២២.  នស្បៀបន្ៀបវត្ាុពីរ (្ំជាង ខ្ពស់ជាង ្ងនជ់ាង)/ Compare two objects (bigger, taller, heavier) 
២៣.  ដបងដចង រាប ់និង នស្បៀបន្ៀបចំនួន/ Sorts, counts and compares quantities 

ម្លនចតិ្តចងន់រៀន/ Approaches to learning 
២៤. បងាា ញចំណប់អារមមណ៍ចំនពាោះបទពិនស្ថ្ន៍ថ្មីៗ/ Shows interest in new experiences 
២៥.  ន្វើតាមអវីដដលធ្លល បន់ ើញ ស្ បឲ់្យន្វើស្តាប់តាម និង/ឬ ន្វើតាមន យខ្លួនឯង/ Acts out familiar scenarios, gives out and/or takes on roles 
២៦.  ត្ស ូនឹងសកមមភាពដដល ននស្ជើសនរ ើស នទោះបីជាវាកានដ់ត្ពិ កកន៏ យ/ Persists in chosen activities, even when they get hard 
២៧.  ដបងដចកកិចេការនៅតាមដំណក់កាល ន ើយន្វើមដងមយួៗ/ Breaks tasks into steps and does them one at a time 

ការលូត្លាស់ននរាងកាយ/ Physical development 
២៨.  ពាោមន ោះស្ស្ថយបញ្ហា តាមវ ិ្ ីនផ្សងៗ សំុជំនួយនៅនពលស្ត្ូវការ/ Tries to solve problems indifferent ways, gets needed help 
២៩.  នចោះដកនននជាមយួវត្ាុតូ្ចៗ/ Manipulates small objects 
៣០.  ន្វើចលនារាងកាយន យម្លនការទុកចិត្ត/ Moves whole body with confidence 

នោលបំណងននការនស្ត្ៀមខ្លួនជានស្សចនដើមបចូីលនរៀនទងំ៣០ននោះ េឺនោងនៅនលើការស្សង់បចជ ីរបស់ ការោិល័យដផ្នកបណដុ ោះកុម្លរ និងការចបន់ផ្ដើមនរៀន
មុននពលចូលនរៀនថ្នន កម់នត្តយយ ននរដឋផ្និសីុលនវនញ៉ា / These 30 school readiness goals are based on the PA Office of Child 

Development and Early Learning (OCDEL) Kindergarten Entry Inventory 

ទិសណៅននការណត្រៀម្ខ្លួនណដើម្បចីូលណរៀន 
 


