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29 កកកដា 2019 

ជូនមាតាបតិា ឬអាណាព្យាបាល៖ 

សូលាា គលន៍ចំព ោះការវិលស្រតឡបល់កវញិសំរាប់ឆ្ែ ំសិកាថ្មីលយួពទៀត! 

លុនព ៀបនឹងដាច់ឆ្ែ ំសកិា 2018-2019 ពនោះ កូនពោកអ្ែក រួលាលយួនឹងសសិសាោរាប ់នន់ាក់ ពៅទូទំងរដ្ឋកាលី ាូនញ៉ា  បានបញ្ចបក់ារព្ាើពតសតលយួជំុព ើយ 

ផ្ដ្លបានតស្រលូវពឡើងពដាយរដ្ឋ។ ការព្ាើពតសតតាលរយៈកុំព្យយូទ័រ គឺផ្នែកពលើសតង់ដារសំរាប់ការសកិាម្នរដ្ឋកាល ីាូនញ៉ា  កែុងវិសយ័ភាាាស្រសដអ្ង់ពគៃស (ELA) និងគ

ណិតវិទា និង/ឬ វិទាាស្រសដ។ 

កែុងពស្រាលសបំុស្រតពនោះ ពោកអ្ែកនឹងរកព ើញនូវពិ្យនទុរបសក់ូនពោកអ្ែក ផ្ដ្លបានលកពី្យកលមវិ្ីព្ាើពតសដ  និងវាយតម្លៃរបស់រដ្ឋកាលី ានូញ៉ា  ពលើការសកិា និង

ការរកីចំពរីនរបសក់ូនសិសស (ពៅកាត់ថា ពតសដ  CAASPP) ផ្ដ្លបានដាក់ឱ្យសិសសថាែ ក់ទី 3-8 និងថាែ ក់ទី 11 ចូលព្ាើ ពៅកែុងរដ្ូវព ើោស់សៃ កឹម្នឆ្ែ ំ 2019 

ពនោះ។ ពសចកដីរាយការណ៍ស្របាប់អ្ំពី្យពិ្យនទុ ពចញពី្យពតសដ  CAASPP ពនោះ រួលមាន ពិ្យនទុសរបុសំរាប់លខុវាិា នីលយួៗ និងព័្យត៌មានអ្ំពី្យសលតថភាព្យរបស់ កូនពោកអ្ែក ពៅ

កែុង វិសយ័ជំនាញពនសងៗគ្នែ ។ ពស្របើសិនពបើកនូពោកអ្ែក បានចូលព្ាើពតសដ ពៅឆ្ែ ំលុន ពនាោះពោកអ្ែកនងឹព ើញមានពិ្យនទុ ែឹង ផ្ដ្លនឹងវាស់សទងក់ាររីកចំពរីនសនសឹ

លៗរបស់ពួ្យកពគ។ 

សូលចំណំា, ពនោះគឺាពិ្យនទុចុងពស្រកាយរបស់សិសស ផ្ដ្លនឹងស្រតូវបានពនញើជូនដ្លន់ទោះ។ ចាប់ពនតើលពី្យឆ្ែ ំសិកាពនោះតពៅ របាយការណ៍ពិ្យនទុសសិស ឥឡូវពនោះ អាចទទួល

បានតាលរយៈពស្រគឿងពអ្ឡិចស្រតូនិចច តាលបណាដ ញ វបិនតថ្លសំរាប់មាតាបិតាពៅពលើស្របព័្យនធព្យនដល់ព័្យត៌មានសិសសរបស់ពយើង។ ពដ្ើលបីបពងកើតគណនីវិបនតថ្ល

មាតាបតិា សលូចូលពៅពគ ទំព័្យរ https://parent.ousd.org។ ចុច បពងកើតតំណគណនីថ្មី និងចុចបញ្ចូល និងបញ្ជា ក់អាសយដាឋ នអ្ុីផ្លល និង កយសមាា ត់

សស្រមាបគ់ណនីពនោះ។ អ្ែកនឹងទទួលបានអ្ុីផ្ល៉ាលបញ្ជា កល់យួ ពដាយមានតំណ ពដ្ើលបីពនទៀងផ្ទទ ត់គណនីពនោះ។ តាលការចូលពលើកដ្បំូង ពៅកាន់វបិនតថ្លសំរាប់

មាតាបតិាពនាោះ អ្ែកនឹងស្រតូវបានស្របាបឱ់្យវាយបញ្ចូលព័្យត៌មានចំននួបី តាលតំណភាា បគ់ណនីកែុង វិបនតថ្លពនោះ ពដ្ើលបីទទួលបាននូវព័្យត៌មានអ្ំពី្យកនូរបស់ពោកអ្ន

ក គឺទី 1 ពលខសមាា លអ់្ចិម្ស្រនតយ៍របសស់ិសសស្របំាលយួខទង,់ ទី 2 ពលខទូរស័ព្យទចលបង និងទី 3 ស្របព័្យនធបពងកើតពលខសមាា ត់ (ពនោះ អាចទទួលបានព្យកីារិយាលយ័្ំ

ពៅឯាោរបសក់នូពោកអ្ែក) ។ 

ពតសដ  CAASPP មានបញ្ាូលពតសដ  Smarter Balanced (ពតសដ  SBAC) ឬពតសដ  California Alternate Assessment (ពតសដ  CAA) តាលរយៈអ្ុិន្ណឺិត សំរាប់

លុខវាិា ភាាាស្រសដអ្ង់ពគៃស និងគណិតាស្រសដ  ផ្ដ្លវាសស់ទង់សលតថភាព្យសិសស កែុងការពដាោះស្រាយបញ្ជា  គំនិត មត់ចត់ និងសំពណរតាលការវភិាគ។ ពបើសិន

ាកនូពោកអ្ែកបានពរៀនថាែ ក់ទី 5 ទី 8 ឬទី 10 ពនាោះ ពួ្យកពគបានចូលព្ាើពតសដ  CAST (ពតសដ វិទាាស្រសដថ្មីម្នរដ្ឋកាល ីានូញ៉ា )  ឬចូលព្ាើពតសដ  CAA នងផ្ដ្រ

ពដាយផ្នែកពលើសដងដ់ារវិទាាស្រសដ ជំនាន់ថ្មី។  លទធនលបឋលម្នពតសដ វិទាាស្រសដ  CAA  នឹងស្រតូវបាននតល់ជូន តាលការពសែ ើសុំ ពៅផ្ខតុោ / ផ្ខ វិចិកិាម្នឆ្ែ ំ 

2019 ពៅឯាោពរៀនកូនរបស់ពោកអ្ែក។  

ពៅអ្កូឡនិដ្៍ ពយើងព ើញថាពតសដទំងពនោះ គាឺរង្វា ស់សរំាប់ស្រតួតពិ្យនិតយពលើការសិកាម្នសសិសស្របចំាឆ្ែ ំ។ ដ្ូចគ្នែ នឹងកចិចការស្រគដូាក់ឱ្យព្ាើកែុងថាែ ក ់ព ើយនងិរបាយ

ការណ៍ពិ្យនទុសសិសនងផ្ដ្រពនាោះ ពិ្យនទុម្នពតសដ  CAASPP គឺស្រគ្នន់ផ្តារង្វា សល់យួ សំរាប់ទុកស្រតួតពិ្យនិតយពលើការរកីចំពរីនរបស់សិសសប៉ាុពណាណ ោះ - វាាលព្ាបាយលយួ

នដល់ជូនពោកអ្ែក និងស្រគបូពស្រងៀនរបសក់ូនពោកអ្ែក នវូព្យ័ត៌មាន អ្ំពី្យការសិការបសក់ូនពោកអ្ែក ពឆ្ព ោះពៅរកពគ្នលពៅខពស់ ផ្ដ្លពយើងបានដាក់សំរាប់សសិស

របស់ពយើង។ 

លទធនលទំងពនោះ នឹងស្រតូវបាននដល់ជូននងផ្ដ្រ ដ្ល់ាោពរៀនរបស់កនូពោកអ្ែក ផ្ដ្លនឹងស្រតូវបានពគពស្របើស្របាសវ់ាទុកជួយពរៀបចំពគ្នលពៅសកិា សំរាប់

សិសសពៅកែុងឆ្ែ ំសកិាថ្មី។ ពិ្យនទុនានា នងឹពំុ្យស្រតូវបានពស្របើស្របាស់ កែុងការកំណត់ពលើសិសសណាលយួផ្ដ្លស្រតូវពឡើង ឬលិនស្រតូវពឡើងថាែ ក់ពនាោះពទ។ ស្របសិនពបើពោក

អ្ែកមានសំណរួ អ្ំពី្យការរីកចំពរនីរបស់កនូពោកអ្ែកពនាោះ សូលទូរស័ព្យទពៅកានា់ោពរៀន ពដ្ើលបីពរៀបពព្យលណាត់ជួបគ្នែ លយួ រវាងមាតាបិតា និងស្រគបូពស្រងៀន។ 

ពៅឆ្ែ ំសកិា 2019-2020 សិសសនឹងចូលព្ាើពតសតថាែ ក់រដ្ឋស្របចំាឆ្ែ ំ លយួ ឬពស្រចើនាងពនោះ ដ្ូចដាក់ជូនតពៅពនោះ៖ ពតសដ  CAASPP (រួលមានទំងពតសដ  SBAC, ពត

សដ  CAST និងពតសដ  CAA), ពតសដ  ELPAC គាឺពតសត ជំនាញភាាអ្ង់ពគៃស និងពតសដ  PFT គឺាពតសដ ផ្នែកកាយសលបទ។ 

ទីបញ្ចប ់ពយើងខញុ ំសលូពលើកទឹកចិតដយា៉ា ងខ្ៃ ំងដ្លម់ាតាបតិាទំងអ្ស់ ឱ្យចូលអានការផ្ណនំាអ្ំពី្យរបាយការណ៍ពិ្យនទុម្នពតសដ  CAASPP ផ្ដ្លមានដាក់ជូនពៅកែុងពគ

 ទំព័្យរ http://ca.startingsmart.org  សំរាប់ព័្យត៌មានផ្ថ្លពទៀត  អ្ំពី្យចំណុចខ្ៃ ំង និងចំណុចពខាយរបសក់ូនពោកអ្ែក។ ពគ ទំព័្យរ StartingSmarter មានដាក់

បញ្ចូលនងផ្ដ្រនវូព័្យត៌មាន សត ីពី្យគំរូសណំរួកែុងពតសដ , កិចចស្របជំុរវាងមាតាបតិា និងស្រគូបពស្រងៀន និង្នធានពនសងៗពទៀត ផ្ដ្លលិនម្ថ្ៃ ាភាាអ្ង់ពគៃស នងិភាាពអ្

សប៉ា ញ។ 

ពដាយកដីពគ្នរព្យពាម ោះពី្យនាងខញុ ំ, 

Ramona Burton,  

នាយកម្នផ្នែកវាយតម្លៃថាែ ក់លលូដាឋ ន នងិរដ្ឋ 

http://ca.startingsmart.org/

