
សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ 

រសចកដីជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាប្បចំឆ្ន ំសដ ីអំពីលទ្ធផលនានាននកា រ្វើរតសដ  

និងអំពីកា ដាក់ចូលកនុងកម្មវិ្ីននសិសសសំរាប់ឆ្ន ំសិកា 2017-2018 

ពាកយណណនំាសំរាបក់ា ណចកចយលខិិតរនេះ៖ ថតចម្លងម្យួចាប់ជូនមាតាបិត, ទុ្កលិខិតរដើម្ រៅកនុងថតឯកសា រកើន បស់សិសសសាលា 
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ជូនមាតាបតិា / អនកអាណាពាបាលនន៖ 

 
 

 នាម្ប្តកូល នាម្ខលួន នាម្កណាដ ល  

  

 

 នថៃកំរណើត  (ណខ / នថៃ / ឆ្ន ំ) ថ្នន ក់ទ្ី រលខអតដសញ្ញា ណអចិន្នដយ៍ នថៃណខ 

 

ភាសាកំរណើត៖ 

 

សាលារ ៀន៖ 

 

  

តរៅរនេះគឺជា ង្កវ យតនម្លរលើភាសា និងសម្ិទ្ធផលននកា សកិា៖ 

 កា រ្វើរតសដអភវិឌ្ឍភាសាអង់រគលសនន ដឋកាលហី្វនូញ៉ា  (CELDT) 

1 = កំ ិតដំបូង      2 = រដើម្កំ  ិតម្្យម្      3 = កំ ិតម្្យម្  

 4 = រដើម្កំ ិតខពស់     5 = កំ ិតខពស់បំផុត 

កា ប្សាវប្ជាវ / កា រ្វើរតសដភាសា

រដើម្កំរណើត 

1 = កំ ិតដំបូង     3 = កំ ិតម្្យម្ 

 5 = កំ ិតខពស់បំផុត 

រតសដ  SRI (កម្មវិ្វីាយតនម្លតាម្បញ្ជអីាន

រសៀវរៅសិកា) សំរាបថ់្នន ក់ទី្ 2-12 

(ពិនទុតាម្ខ្នន តគឺណផែករលើរតសដ  SRI/កំ ិតថ្នន ក់) សូម្រម្ើល

តារាងរៅកនុងកញ្ចប់ឯកសា ខ្នងរប្កាយ) 
 

កា សាដ ប ់ កា នយិាយ កា អាន កា ស រស  ស ុប ផ្ទទ លម់ាត់ ជាលាយលកខអកស  រតសដ  SRI 

ពិនទុ         

នថៃណខ    
 

 

គូសសញ្ញា ណខវងកនុងប្បអប់ របើអាចអនុវតដបាន៖ 

  កម្មវិ្ីអប់ បំុគគល មានរៅកនុងប្បពន័ធផទុកឯកសា  

  សិសសអនករ ៀនអង់រគលសណាណដល ប្តូវបានរគកណំត់ផងណដ ថ្ន ជាសិសសមានកា ពបិាករ ៀនម្និរចេះរនាេះ នឹងប្តូវបានកំណត់ឱ្យចូលកម្មវិ្ ីនានា ណដលប្សបរៅតាម្កម្ម

 វិ្ីសិកាបុគគល បស់ពួករគ (IEP) ឬណផនកា  Section 504។ 

 

តាម្លទ្ធផលននកា រ្វើរតសដខ្នងជំនាញភាសារនាេះ កូនរលាកអនកប្តូវបានរគកណំត់ថ្នជា សិសសអនករ ៀនភាសាអងរ់គលស (ELL)។ សង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡិនដ៍ បានខិតខំ

ពាយាម្ផដលឱ់្យកូនរលាកអនក នវូកា ជួយឧបតថម្ភគំប្ទ្ ណដលបានរ ៀបចំរឡើងយា៉ា ងពិរសសនន កម្មវិ្ីពរនលឿនភាសាអង់រគលស (ELAP)។ 

កម្មវិ្ ី ELAP 

 គឺជាកម្មវិ្មី្ូលដាឋ នសំរាប់សាលារ ៀន និងថ្នន ក់រ ៀនទំងអស់ ណដលបំរ ើសិសស ELL។ 

 ពប្ងឹងកំ ិតថ្នន ក់ កម្មវិ្ ីបរប្ងៀនតាម្សដ ង់ដា  សំរាបសិ់សស ELL និងសិសសទំងអស់ តាម្កា បរប្ងៀនភាសាសំខ្នន់ៗ រៅកនុងថ្នន ក់រ ៀនម្ខុវិជាជ សនូល (ថ្នន ក់រ ៀន 

ELD បប្ងួម្ចូលគន )។ 

 ផតល់កម្មវិ្ីរផ្ទដ តរលើកា សិកាភាសា រៅកនុងកឡំុងរពលសកិា ELD ណដលបានកណំត់ សំរាប់ យៈរពលយា៉ា ងតិចបំផុតឱ្យបាន 30 នាទី្ កនុងម្យួនថៃ។ 

រប្ៅពីរនេះ កនូរលាកអនក អាចចុេះរ ម្ េះចូលរ ៀនកនុងកម្មវិ្ ណីាម្យួកនុងចំរណាម្កម្មវិ្ទំីងរនេះ ណដល ួម្មានកតាដ ទំងអស់ននកម្មវិ្ ី ELAP ប៉ាុណនតមានបញ្ជូលបណនថម្នូវលកខណៈ

ពិរសសដូចតរៅរនេះ៖ 

កម្មវិ្ ីភាសាពី  
1
៖ 

 បរប្ងៀនឱ្យរចេះស រស  និងរចេះអានពី ភាសារពញរលញ សរំាបស់ិសសទំងអស់រៅកនុងកម្មវិ្ី។ 

 ផតល់កម្មវិ្អីភវិឌ្ឍភាសា និងម្ខុវិជាជ សំខ្នន់ៗ  ទំងអង់រគលស និងរអសា៉ា ញុល។ 

 មានបុគគលិកពិរសស និងកា បណតុ េះបណាត ល។ 

 ប្តូវបានរប្ជើសរ ើសរដាយប្កុម្ប្គួសា  បស់សិសស ELL, EO, IFEP និងសិសស RFEP។ 

__________________________ 

1 
របើសនិជាមាតាបតិាននសសិស មានចំននួ 20 នាក់ ឬរប្ចើនជាងរនេះ នយិាយភាសាណតម្ួយ រៅកនុងកំ ិតថ្នន ក់ណតម្យួ រៅឯសាលារ ៀនណតម្យួ ឬមានចំនួន 30 នាក់ រៅឯសាលា

រ ៀន រ្វើកា រសន ើសំុឱ្យរបើកកម្មវិ្បីរប្ងៀនពី ភាសារនាេះ សាលារ ៀន ប្តូវបានតប្ម្ូវឱ្យរបើកកម្មវិ្ីរនេះ ឬសង្កា ត់សាលារ ៀនអកូឡនិដ៍ នឹងអនុញ្ញា តឱ្យសិសសណដលបានរ្វើកា 

ទម្ទ រនាេះ អាចរផទ រៅសាលារ ៀនម្យួណដលមានកម្មវិ្ីរនេះ។ កា ផ្ទល ស់បតូ  ចនាននកម្មវិ្ភីាសាននសាលារ ៀន អាចរ ៀបចំបានលែបំផុត តាម្ យៈដំរណើ កា ននប្បជាសហ្គម្

ន៍ រៅកនុងប្កុម្ប្បកឹាសាលារ ៀន (SSC) និងអនគុណៈកម្មកា សំរាប់សសិសអនករ ៀនភាសាអង់រគលស (ELL) ប្បចំទី្សាលារ ៀន។ 

 

 

 

 

    



សង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ 

រសចកដីជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាប្បចំឆ្ន ំសដ ីអំពីលទ្ធផលនានាននកា រ្វើរតសដ  

និងអំពីកា ដាក់ចូលកនុងកម្មវិ្ីននសិសសសំរាប់ឆ្ន ំសិកា 2017-2018 

ពាកយណណនំាសំរាបក់ា ណចកចយលខិិតរនេះ៖ ថតចម្លងម្យួចាប់ជូនមាតាបិត, ទុ្កលិខិតរដើម្ រៅកនុងថតឯកសា រកើន បស់សិសសសាលា 
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កម្មវិ្ ីសិសសចំណូលថមី៖ 

 ជួយឧតថម្ភគបំ្ទ្យា៉ា ងម្៉ាតច់ត់កនុងកា សិកាភាសា និងម្ុខវិជាជ , កា កសាងចំរណេះដឹងពីវបប្ម្៍ និងកា សិកាពសីងគម្ និងអា ម្មណ៍។ 

 មានបញ្ជូលទំងកា ជួយឧបតថម្ភគបំ្ទ្ទ្រូៅ ទំងកណំណកម្មវិ្ីសិសសចណំូលថមី។ 

 គឺសរំាបស់សិស សរ់ៅកនុងសហ្ ដឋអារម្ ិក បាន 3 ឆ្ន ំ ឬតចិជាងរនេះ សរំាប់ថ្នន ក់ទ្ ី3 និងខពសជ់ាងរនេះ។ 

កម្មវិ្ ីអនករ ៀនភាសាអង់រគលស យៈរពលយូ ៖ 

 ផដល់កា គបំ្ទ្យា៉ា ងម្៉ាតច់ត ់និងចរំគលរៅ កនុង វិស័យភាសាសិកា និង វិសយ័រចេះអាន និងស រស  

 គឺសរំាបស់សិសណដលប្តូវបានរគកណំត់ថ្នជា សសិស ELL សរំាប់ យៈរពល 6 ឆ្ន ំជាង 

កនុងនាម្ជាមាតាបតិា រលាកអនកមានសិទ្ធទិ្ទ្ួលបាននូវកា ជយួរដាយបុគគលិកសាលារ ៀន (តាម្ភាសាអង់រគលស និងភាសាករំណើត បស់រលាកអនក) កនុងកា រប្ជើសរ ើសយកកម្មវិ្ីណាម្យួ

កនុងចរំណាម្កម្មវិ្ីជារប្ចើន។ សូម្រម្ើលណផនកា រម្ សំរាបស់សិស ELL ននសង្កា ត់ OUSD សរំាបព់័តម៌ានលំអិតណថម្រទ្ៀត។ 

 

រៅកនុងអំឡងុឆ្ន ំ 2017-18 កូនរលាកអនក នឹងប្តូវបានចត់ថ្នន ក់រឡើងវិញ ថ្នជាសសិសរចេះភាសាអង់រគលសយា៉ា ងសាទ ត់ជនំាញ (FEP) រៅរពលណដលពកួរគសរំ ចបានតាម្លកខណៈវិនិចឆយ័ទំង

អស់ ដូចមានជូនរៅខ្នងរប្កាម្រនេះ៖ 

 

លកខណៈវិនិចឆ័យ ថ្នន ក់ទី្ 1 - 2 ថ្នន ក់ទី្ 3 - 5 ថ្នន ក់ទី្ 6 - 12 

ជំនាញភាសា  រតសដ  CELDT – បានពិនទុស ុបកំ ិត 4 ឬ 5, 

ម្ិនប្តូវទ្ទ្លួបានទបជាងពិនទុស ុបកំ ិត 4 ពី

រតសដតាម្ណផនកណាម្យួរឡើយ 

រតសដ  CELDT – បានពិនទុស ុបកំ ិត 4 ឬ 5, ម្ិនប្តូវ

ទ្ទ្លួបានទបជាងពិនទុស ុបកំ ិត 3 ពីរតសដតាម្ណផនក

ណាម្ួយរឡើយ 

រតសដ  CELDT – បានពិនទុស ុបកំ ិត 4 ឬ 5, 

ម្ិនប្តូវទ្ទ្លួបានទបជាងពិនទុស ុបកំ ិត 3 

ពីរតសដតាម្ណផនកណាម្យួរឡើយ 

ជំនាញម្ូលដាឋ ន ថ្នន ក់ទ្ី 1៖ បានពិនទុកាតផ់្ទដ ច់ F&P 

ថ្នន ក់ទ្ី 2៖ បានពិនទុកាតផ់្ទដ ច់ SRI (សូម្រម្ើល

ខ្នងរប្កាម្រនេះ) 

បានពិនទុកាតផ់្ទដ ច ់SRI (សូម្រម្ើលខ្នងរប្កាម្រនេះ) បានពិនទុកាតផ់្ទដ ច ់SRI (សូម្រម្ើលខ្នង

រប្កាម្រនេះ) 

           

 ង្កវ យតនម្លពីប្គបូរប្ងៀន   ើកចរំ ើនខ្នល ំង រៅរពលសិសសសំរ ចបានតាម្

លកខណៈវិនិចឆយ័ និងសដ ង់ដា កំ ិតថ្នន ក ់ELA 

ទំងអសរ់ៅខ្នងរលើ (3 ឬខពសជ់ាងរនេះកនុងវិស័

យ ELA រៅរលើបណ័ណរាយកា ណ៍តាម្សដង់

ដា )* 

 

  ើកចរំ ើនខ្នល ំង រៅរពលសិសសបំរពញបានតាម្លកខណៈ

 វិនិចឆយ័ និងចបរ់ផដើម្ ើកចរំ ើន បំរពញបាននូវ សដ ង់ដា 

កំ ិតថ្នន ក ់ELA ទំងអសរ់ៅខ្នងរលើ (2 ឬខពសជ់ាងរនេះ

កនុងវិសយ័ ELA រៅរលើបណ័ណរាយកា ណត៍ាម្សដង់

ដា )* 

 

បានពិនទុ C ពីថ្នន ក ់ELA 

                         ឬ 

បានពិនទុ B ពីថ្នន ក ់ELD រៅរពលណដលថ្នន ក់ 

ELD ជំនួសរដាយថ្នន ក់ ELA                   

                         ឬ 

កា រសន ើ បសប់្គបូរប្ងៀន រដើម្បលីុបរចល

ពិនទុទបរចញ 

កា ប្បាប្ស័យទក់ទ្ង

ជាម្ួយមាតាបិតា 

រ្វើកា ប្បាប្សយ័ទកទ់្ងគន ជាម្យួមាតាបតិា 

 

រ្វើកា ប្បាប្សយ័ទកទ់្ងគន ជាម្យួមាតាបតិា 

 

រ្វើកា ប្បាប្សយ័ទកទ់្ងគន ជាម្យួមាតាបតិា 

 

 

 

អប្តាបញ្ចប់កា សិកា៖ សរំាបឆ់្ន ំសកិា 2015-2016, បញ្ចប់កា សិកាពី វិទ្ាលយ័ននសង្កា តស់ាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ គមឺានដូចតរៅរនេះ៖ 

 

__________________________ 
2 លកខណៈវិនិចឆយ័សរំាប់កា ចត់ថ្នន កស់សិសរឡើងវិញ សរំាបឆ់្ន ំសកិា 2017-18 កនុងរពលថមីៗ រនេះ កពំុងប្តូវបានណករដាយសង្កា ត់សាលារ ៀនអូកឡិនដ៍ រដើម្បពីនយល់អំពឆី្ន ំសកិា 2017-18 

ណដលផ្ទល សប់ត ូយក ង្កវ យតនម្លថមីរលើជំនាញភាសាអង់រគលសនន ដឋកាលហី្វនូញ៉ា  (ELPAC)។ 

 សសិសទំងអស់៖ 65.7% 

 សសិសអនករ ៀនភាសាអង់រគលស៖ 57.4% 

សំរាប់ថ្នន ក់ទី្ 2 - 12៖ ពិនទុកាត់ផ្ទដ ចន់នកម្មវិ្ ីវាយតនម្លតាម្បញ្ជ ីអានរសៀវរៅសិកា (SRI)៖ លកខណៈវិនិចឆ័យរផសងរទ្ៀតសំរាប់កា ចត់ថ្នន ក់សិសសរឡើងវិញ 

2015-16  

កំ ិតថ្នន ក ់

ពិនទុចុងរប្កាយកនុង យៈរពលទ្ទ្លួបាន

ជំនាញម្លូដាឋ ននា ដូវរ ើប្ជុេះសល ឹក 

ពិនទុចុងរប្កាយកនុង យៈរពលទ្ទ្លួបាន

ជំនាញម្លូដាឋ នរៅពាក់កណាដ លឆ្ន ំ 

 រតសដ  CELDT៖ បានពិនទុស ុប 4 ឬខពសជ់ាងរនេះ ពីវិសយ័សាដ ប់ និង

និយាយសដ ី, អំណាន និងសំរណ ;  

 លទ្ធផលសិកាកនុងថ្នន ក់រ ៀន៖ បានពិនទុ “ជាទ្រីពញចតិដ” ឬលែ

ប្បរសើ ពមី្ុខវិជាជ សិកាទំងអស ់

  ង្កវ យតនម្លពីប្គូបរប្ងៀន និងកា បានប្បកឹាជាម្យួមាតាបតិា 

2 300 350 

3 400 450 

4 500 550 

5 600 650 

6 700 750 

7 800 825 

8 850 874 

9 900 950 

10 1000 1015 

11 1025 1040 


