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ខសន្យា YS នន្យឆ្ន ាំ២០០១ 
ការតម្រវូនៃៃតីវិិធ ី

១. ជូនដណឹំងដល់ បុគ្គលិក និងការយិាល័យ ទងំអស់ ដដលចូលរមួកនុងការផ្ដល់ការបម្មើដល់ សិសសដដល្រូវការមរៀនភាសារអង ់
     មគ្េស (ELLs) តាមខ្នន រគំ្រូននកមមវធីិ 

២. ្គ្ប់្ គ្ង និងតាមដាន ការមធវើតាមខ្នន រគំ្រូននកមមវធីិ 

៣. ការវាយរនមេ 
៣.១. នផ្ៃកនុង៖  ការវាយរនមេ្បចឆំ្ន  ំអំពី្បសិទ្ធិភាពននកមមវធីិ៖ ០១/០២ 
៣.២. នផ្ៃម្ៅ៖     _ មរៀងរាល់បីឆ្ន  ំចបម់ផ្ដើមកំុឲ្យហួសឆ្ន  ំ០៣/០៤ ឬ 
                         _ មានអនកឯកមទ្សពីម្ៅ ចូលរមួជា្បច ំ
                         _ រ្មូវឲ្យមានការផ្ដល់មយាបល់ពីមមធាវរីបស់មដើមមចទ្៖ អនកឯកមទ្សពីម្ៅ 
                         _ មសចកដីរាយការណ៍ភាេ មៗ (ដែកញ្ញា  ននឆ្ន ដំដលមធវើការវាយរនមេ) 
                         _ ការដចកជូនដល់គ្ណកមមការ 
                         _ ទុ្កស្មាបម់ដើមមចទ្ មៅមពលណាមានការមសនើសំុ 

៤. របាយការណ៍ 
  មបាោះពុមពរបាយការណ៍ស្មាបស់ាលានីមយួៗ យា៉ា ងមោចណាស់មយួឆ្ន មំដង អំពី៖ 
              ទិ្នននយ័ដដលដបងដចកដាចពី់គ្នន  របស់សិសសដដល្រូវការមរៀនភាសាអងម់គ្េស តាមក្មរិ ESOL ក្មរិថ្នន ក ់និង  
              តាមភាសាកំមណើ រ (យា៉ា ងមោចណាស់៦ភាសា ដដលជាភាសានិយាយមដាយសិសសភាគ្ម្ចើន) 
   ដដលអាចយល់ និងមានស្មាបម់ាតាបិតា 
   ទកទ់្ងមៅ បុគ្គល និងអងគការ សំខ្នន់ៗ  

៥. ជនំយួមផ្សងៗ៖ មដើមបីមធវើឲ្យ្រូវតាមខ្នន រគំ្រូននកមមវធីិ 
  មានសមធមម៌ៅ ្កសួង មុែវជិាា សិកា និង មៅតាមសាលា 
  គ្នម នការការប់នថយដដលមនិមសមើភាពគ្នន  

៦. វធីិមដាោះ្សាយបញ្ញា  
  នាយកសាលា 
  សមាជិកបុកគលិកដដលមៅម្ៅសាលា (ម ម្ ោះ មលែទូ្រស័ពៃ) 
  សមាជិកបុកគលិកដដលមៅការយិាល័យដវ ៉ាលដហវ (ម ម្ ោះ មលែទូ្រស័ពៃ) 
  សមាជិកបុគ្កលិកគ្បបនិីយាយភាសារបស់សិសស ឬមានអនកចបំកដ្បភាសា 

       
៧. រយៈមពលននែសនា៖ ដល់ដែមិថុនា ឆ្ន ២ំ០០៩ 

៨. មផ្សងៗ 
  តាមការមសនើសំុ របស់មដើមមចទ្ និងមមធាវរីបស់គ្នរ ់្រូវមានអងគ្បជំុជាបនាៃ ន ់
  អរថនយ័របស់ថ្នន ក ់មសចកដីដថេងពីសិទ្ធិ្សបចាប ់សិទ្ធិអាចយកឯកសាររបស់មដើមមចទ្គឺ្មៅដូចមុន ដូចមានមៅកនុង 
     ការយល់្ពមមដាោះ្សាយបមណាដ ោះអាសនន (Interim Remedial Agreement)
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ខ្នន តគាំរនូន្យកម្មវធិសីម្រាប់ការបមម្រម្ើដលស់សិាន្យុសសិសដដលម្រតូវការមរៀន្យភាសាអង់មគេស 
 

មបើផ្ដល់ ការគ្នំ្ ទ្ និង ឱកាសមរមយ ដល់សិសានុសិសសដដល្រូវការមរៀនភាសាអងម់គ្េស នឹងមធវើបានតាមការរ្មូវស្មាប ់ការបញ្ចបក់ារ
សិកា និងការម ើងថ្នន ក ់របស់្កសួងអបរ់នំនទី្្កុងហវីឡាដដលហវយ៉ា។ 
 

ការអន្យុវតតន្យ៍ដដលលអបាំផុត 

ការវាយតនរៃ៖ វធីិននការវាយរនមេ និងខ្នន រគំ្រូននកមមវធីិ ្រូវបង្ហា ញឲ្យម ើញថ្នមាន្បសិទ្ធិភាព។ កមមវធីិទងំអស់្រូវមានការវាយរនមេជាមុន 
និងជាបនត មដើមបឲី្យដឹងពី ចំមណោះដឹងននភាសាអងម់គ្េស ការម្បើវធីិចងអុលបញ្ញា ញមផ្សងៗកនុងរយៈមពលដយូ៏រ និងការជយួ ស្មួលមៅតាម
មសចកដី្រូវការ។ 

ការបង្ហា តប់ងម្រៀៃ៖ សិសានុសិសសទងំអស់មានសិទ្ធិទ្ទ្លួខ្នន រគំ្រូននកមមវធីិដដលបានមរៀបចំម ើងមដើមបអីភវិឌ្ឍនូវចំមណោះដឹងននភាសាអង់
មគ្េស និង្រូវតាមខ្នន រគំ្រូរបស់ ្កសួងអបរ់នំនទី្្កុងហវីឡាដដលហវយ៉ា និងរដឋផិ្នសីុលមវញ៉ា  ្ពមទងំទ្ទ្ួលការបង្ហា រប់ម្ងៀនសំខ្នន់ៗ  
ជាភាសាដដលអាចយល់បាន ជាមយួនឹងខ្នន រគំ្រូដដលសមរមយ។  កមមវធីិបង្ហា រប់ម្ងៀន្រូវផ្ដល់មពលមវលា្គ្ប់្ គ្នន ់មានសមាា រៈ្រឹម្រូវ 
ស្មាបប់រយិាកាសមរៀនអកសរសាស្រសតម្ៅ្ជោះ (literacy-rich environment) និងការគ្នំ្ ទ្ដផ្នកបង្ហា រប់ម្ងៀនតាមភាសាកំមណើ រ មបើសិនជា
ចបំាចម់ដើមបឲី្យបានសម្មចតាមខ្នន រគំ្រូ។ 

ករមវិធងីសេរៗង ៀត៖  សកមមភាពម្ៅកមមវធីិសិកា កមមវធីិសំខ្នន់ៗ  សិកាកនុង្កុមរូចៗ ។ល។ ្រូវផ្ដល់សិទ្ធិដដលមនិលមមអៀងតាមជំនយួពីរ
ភាសា មបើសិនជាចបំាចម់ដើមបមីធវើឲ្យការចូលរមួមាននយ័។ ្បសិទ្ធិភាពននកមមវធីិនឹងមធវើម ើងតាម ការមធវើវភិាគ្ទិ្នននយ័ ការអនុវរតនដ៍ដលលអ
បំផុ្រ និងការដកស្មួលកមមវធីិ។ 

ជំៃយួ៖  សិសានុសិសសមានសិទ្ធិទ្ទ្លួជំនយួមសមើៗគ្នន  ដូចជា ការផ្ដល់ឱវាទ្តាមជំនយួពីរភាសា មបើសិនជាចបំាច។់ ខ្នន រគំ្រូមនោះក៏្ រូវ
ស្មាបសិ់សសពិការ មលើកដលងដរមានការបញ្ញា កម់ៅកនុង គ្ម្មាងការសិកាផ្ទៃ ល់ែេួន (IEP)។ 
 

 នំាក ់ៃំរជារយួមាតាបតិា 

លិែិរជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាដដលទកទ់្ងនឹងសកមមភាពទូ្ទងំ្កសួង នឹងបកដ្បមៅជា្បាមំយួភាសា ដដលជាភាសានិយាយម្ចើន
ជាងមគ្។ ការបម្មើដផ្នកបកដ្បភាសា នឹងផ្ដល់ជូនដល់្កុម្គួ្សារទងំអស់ មៅមពល្រូវការ មដើមបឲី្យគ្នរអ់ាចយល់ពីលិែិរមនាោះ ការ្ប
 ង ការរ្មូវននការម ើងថ្នន ក ់និងការចូលរមួយា៉ា ងមពញមលញកនុង អងគ្បជំុ អងគ្បជំុដចករបាយការណ៍ពិនៃុ សកមមភាពម្ៅកមមវធីិសិកា 
និងការ្គ្ប់្ គ្ងរបស់សាលា។ មគ្ជំរុញ មាតាបិតា និង្កុម្គួ្សារ ឲ្យជយួ អភវិឌ្ឍភាសាកំមណើ ររបស់សិសស។ 

មាតាបិតានឹងទ្ទ្លួលិែិរជូនដំណឹង អំពីខ្នន រគំ្រូននកមមវធីិស្មាបជំ់នួយដល់សិសសដដល្រូវការមរៀនភាសាអងម់គ្េស យា៉ា ងមោចណាស់
មយួឆ្ន មំដង និងវធីិមដាោះ្សាយបញ្ញា ដដលមាតាបិតាអាចម្បើ មបើសិនជាមនិមពញចិរតនឹងជំនយួទងំមនាោះ។ 

បគុ្កលកិ 

្កសួងនឹង ម្ជើសមរ ើស ជលួ និងទុ្កបុគ្គលិកដដលមានសមរថភាព្គ្ប់្ គ្នន ់រមួទងំបុគ្គលិកដដលមចោះពីរភាសា មដើមបមីធវើយា៉ា ងណា្រូវតាម
ខ្នន រគំ្រូទងំមនោះ។ ្កសួងនឹងកំណរ ់ការបិុន្បសប ់និងចំមណោះដឹង ដដល្រូវការតាមដផ្នកនីមយួៗននបុគ្គលិក (រមួទងំ ឧទហរណ៍ អនកជំ
នយួការ ្គូ្ អនកផ្ដល់ឱវាទ្ រដឋបាល អនកដឹកនាដំផ្នកបង្ហា រប់ម្ងៀន បុគ្គលិកការយិាល័យកណាដ ល និងសមាជិកននគ្ណកមមការ) ដដលជាអនក
ចូលរមួកនុងការបម្មើ សិសសដដល្រូវការមរៀនភាសាអងម់គ្េស។ ្កសួងនឹងកំណរ ់មហើយផ្ដល់្បមភទ្ និងចំនួន ននសកមមភាពហវឹកហវឺនដផ្នក
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