សិស្សគ្រប់គ្នាត្រៀមខលួ្នជាស្រេច

Randy I. Dorn ប្រធានអធិការក
 ិចរ្ច បស់រដ្ឋនៃ OSPI

សម្រាប់អាជីពការងារ ការសិក្សានៅ
មហាវ ិទ្យាល័យ និងជីវ ិតរស់នៅ

បទដ្ឋានន ៃការសិក្សានិងកា
 រធ្វើតេស្តរបស់រដ្ឋ
ត�ើអវីទ្ ៅជា“បទដ្ឋាននៃការសិក្សា”?
បទដ្ឋាននៃការសិក្សា K-12 របស់រដ្ឋWashington កំណត់នូវអវីដ្ ែលសិស្សានុសិស្ស

ហេតុអវី្បានជាយ�ើងត្
 រូវមានការធ្វើតេស្តរបស់រដ្ឋ?
ទិន្នន័យនៃភាពជោ
 គជ័យរបស់សិស្ស សាលា តំបន់ និងរ ដ្ឋជួយអ្នកអប់រក្នុ
ំ ង

ទាំងអស់គួរដឹងនិងអា
 ចធ្វើបាននៅកម្រិតថ្នាក់នីមួយៗ។


ការល�ើកកម្ពស់ការបង្ហាត់បង្រៀន។ ពិន្ទុធ្វើត េស្តជួយឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តថាការ

ហេតុអវី្បានជាយ�ើងត្
 រូវការបទដ្ឋានទាំងនេះ?

សិស្សក្នុងការស្វែងយល់ពីបទដ្ឋាននៃការសិក្សា។ ពិន្ទុត្រូវបានប្រើប្រា
 ស់ដ�ើម្បី

បទដ្ឋាននៃការសិក្សាស៊ីជម្រៅ តម្រូវឲ្យសិស្សធ្វើការត្រិះរិះព
 ិចារណាឲ្យបានហត
្ម ់ចត់

ពូកែ និងចំណុចណាដែលកូនស
 ិស្សត្រូវការជំនួយបន្ថែមដ�ើម្បីសម្រេចបាននូវកម្រិត

និងប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតអ
 ំពីខលឹម
្ សារអត្ថន័យជាជាងការចងចាំរត់មាត់ ដ�
 ើម្បី

ិ យាល័យ និង
ឲ្យពួកគេត្រ
 ៀមលក្ខណៈជាស្រេចសម្រាប់ការងារការសិក្សានៅមហាវទ្

អនុវត្តការបង្រៀននិងស
 ម្ភារៈឧបទ្ទេសមួយណាដែលលប
្អ ំផុតសម្រាប់ជួយដល់

ល�ើកកម្ពស់ការបង្ហាត់បង្រៀន។ លទ្ធផលកំណត់ថា
 ចំណុចណាដែលកូនស
 ិស្សរ�ៀន
ពិន្ទុតាមការចង់បាន។

ិ រ ស់នៅបន្ទាប់ពីវទ្
ិ យាល័យ។
ជីវត

ពិន្ទុសិស្សក៏ផ្ដល់ជូនដល់គ្រួសាររបស់ស
 ិស្សនូវព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃផងដែរ ថាត�ើកូន

ត�ើផ ្នែកណាខ្លះដ ែលមានបទដ្ឋាននៃ ការសិក្សា?

ត្រូវការជំនួយបន្ថែម។

•

ភាសាអង់គ្លេស

ការធ្វើតេស្តទូទាំងរដ្ឋគឺមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះវាជួយធានាឲ្យបានថា

•

វិទ្យាសាស្ត្រ

•
•
•
•
•
•
•
•

គណិតវិទ្យា

សិក្សាសង្គម

ពួកគេកំពុងស
 ិក្សាបានលក
្អ ម្រិតណានិងថាត�ើត្រង់ចំណុចណាខ្លះដែលកូនព
 ួកគេ

សិស្សានុសិស្សសាលារដ្ឋទាំងអស់ទទួលបានការអប់រប្រក
ំ
បដោយគុណភាព មិនថា
ពួកគេរ�
 ៀននៅសាលាណានោ
 ះទេ។

សិល្បៈ

ត�ើពួកគេត្
 រូវបានតម្រូវដែរឬទេ?

សុខភាពនិងភា
 ពមាំមួន

ច្បាប់រដ្ឋនិងសហព័ន្ធ តម្រូវឲ្យសិស្សទាំងអស់ទទួលការធ្វើតេស្តល�ើម
 ុខវិជ្ជា៖

ភាសាបរទេស/សកល

•

ិ យាល័យ
ភាសាអង់គ្លេសនិងគ
 ណិតវិទ្យា៖ ថ្នាក់ទី3 ដល់ទី8 និងវ ទ្

•

វិទ្យាសាស្ត្រ៖ ថ្នាក់ទី5 ទី 8 និង ទី10

បច្ចេកវិទ្យាអប់រំ

បរិស្ថា នចម្រុះនិងន
 ិរន្តរភាព
សមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេស

ត�ើបទដ្ឋានទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង
យ៉ា ងដូចម្ដេច?

ិ យាល័យសូមច
ដ�ើម្បីដឹងថា
 ត េស្តណាមួយដែលត
 ម្រូវសម្រាប់ការបញ្ច ប់វទ្
 ូលទៅកាន់
គេហទំព័រwww.WAtesting.com

បទដ្ឋាននៃការសិក្សាត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយអ្នកជំនាញផ្នែក

ខ្លឹមសារទូទាំងរ ដ្ឋនិងទ
 ូទាំងប្រទេសដោយមានការរួមចំណែកព
 ីអ្នកអប់រំ មាតាបិតា
និងសា
 ធារណៈជន។

ត�ើបទដ្ឋាននៃការសិក្សាត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្ន 

សិក្សា

បទដ្ឋាននៃការសិក្សា

បន្ថែម!

bit.ly/StateStandards

សិក្សា

ការធ្វើតេស្តរបស់រដ្ឋ

ស្វែងយល់

ភាពញឹកញាប់ដែរឬទេ?

ឬផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅកាន់ CoreStandards@k12.wa.us

បទដ្ឋាននៃការសិក្សាត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាទ�ៀងទាត់ តាម ពេលកំណត់

ដ�ើម្បីធានាឲ្យបានថាវាមា
 នលក្ខណៈស្របគ្នាទៅ នឹងការរំពឹងទុកនានារបស់
សាកលវិទ្យាល័យនិងកម្លា ំងព
 លកម្ម។


ស្វែងយល់
បន្ថែម!

ការ ិយាល័យ
 ស្នងការអប់រ ំសាធារណៈ • WWW.K12.WA.US		

www.WAtesting.com
ឬ អ៊ីម៉ែល StateTesting@k12.wa.us
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បទដ្ឋាននៃការសិក្សានិងកា
 រធ្វើតេស្តរបស់រដ្ឋ
រ�ឿងពិតទា
 ំង10 យ៉ា ងអំពីការវាយតម្លៃនិងបទដ្ឋាននៃការសិក្សា K-12 របស់រដ្ឋWashington

រ�ឿងដែលត្រឹមត្
 រូវ
មូលហេតុ

#1

បទដ្ឋាននៃការសិក្សានៅក្នុងរដ្ឋ Washigton ល�ើម
 ុខវ ិជ្ជាភាសា
អង់គ្លេស និងគណិតវ ិទ្យា និងការវាយតម្លៃដែលស្របទៅតាម
ប្រព័ន្ធSmarter Balanced ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បីត្រៀម

មូលហេតុុ

#6

តេស្តSmarter Balanced ស
 ម្រាប់បែងចែកក
 ម្រិត-វគ្គសិក្សា។

នៅ។

បំណិនជីវ ិតជាក់ស្ដែ
 ង
មូលហេតុុ

#2

ស្ដែងដូចជា
 ការដោះស្រាយបញ្
ហា ការត្រិះរ ិះពិចារណា និងកា
 រ
សរសេរ។ សិស្សត្រូវបានស្នើឲ្យអនុវត្តក
 ិចកា
្ច រជាជាងឲ្យពួកគេ
ធ្វើត េស្តល�ើសំណួរពហុជ្រ
 ើសរ� ើស។ បច្ចុប្បន្នពួកគេ
 មានឱកាស

ធនធានអ្នកអប់រ ំ
មូលហេតុ

#7

ភ្ចា ប់ទៅនឹងប
 ន្ទប់រ�ៀន

#3

សិក្សានិងអ
 នុវត្តនៅក្នុងថ្នាក់រ�
 ៀនជារ�
 ៀងរាល់ថ្
 ងៃ។ កម្រិត
ថា្នក់នីមួយៗមា
 នគោលដៅច្បាស់លាស់ និងមានលក្ខណៈ

មូលហេតុ

#8

#4

ការវាយតម្លៃដែលជួយកំណត់គម្លាតភាពជោគជ័យនិងអា
 ច
ឲ្យសាសានៅក្នុងតំបន់និងរ ដ្ឋផ្តល់ធ
 នធាននានាដែលពួកគេ

ការចូលរួមរ បស់គ្
 រូបង្រៀន
គ្រូបង្រៀនរបស់រដ្ឋWashington បានចូលរម
ួ នៅគ្រប់ជំហាន
ទាំងអស់ន ៅ ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័នវា
្ធ យតម្លៃSmarter Balanced
ជ័យរហូតដ
 ល់ការពិនិត្យសម្ភារៈបណ្ណាល័យឌីជីថល។

ដំណាច់ឆ្នាំសិក្សានេះ។

មូលហេតុ

និងប្រើប្រាស់ការវាយតម្លៃតាមពេលឬបណ្ដោះអាសន្ន ដ�
 ើម្បី

គិតចា
 ប់តាំងព
 ីការបង្កើតប្រភេទតេស្តការកំណត់កម្រិតជោគ

អទិភាព ដែលរ�ៀបរាប់ពីអវីដ្ ែលសិស្សគួរដឹងនិងយ
 ល់ ន
 ៅ

ការបំបាត់នូវគម្លាត

គ្រូបង្រៀនអាចប្រើធ
 នធាននានានៅក្នុងបណ្ណាល័យឌីជីថល

ពេញមួយឆ្នាំ។

របស់ពួកគេ
 ដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណ�ើរការនៃការធ្វើតេស្ត។

មូលហេតុ

ក្នុងការប្រើប្រា
 ស់ប្រព័នវា
្ធ យតម្លៃ Smarter Balanced

ជួយដល់ការតាមដាននិងគាំទ្រដល់ការរ ីកចម្រើនរ បស់សិស្ស

ដ�ើម្បីបង្ហាញស្នាដៃរបស់ពួកគេ សរសេរ និងព
 ន្យល់ពីចម្លើយ

តេស្តស្របទៅតាមជំនាញនិងខ
 លឹម
្ សា
 រដែលសិស្សកំពុង

សាកលវ ិទ្យាល័យ មហាវ ិទ្យាល័យនិងមហាវ ិទ្យាល័យ
សហគមភាគច្រើនរ បស់រដ្ឋ Washington ប្រើប្រាស់ពិន្ទុរធ្វើ

រ�ៀបចំសិស្សស
 ម្រាប់ថ្នាក់ម
 ហាវ ិទ្យាល័យ ការងារ និងជ
 ីវ ិតរស់

បទដ្ឋាននិងកា
 រវាយតម្លៃផ ្តោតជាសំខាន់ល�ើបំណិនជីវ ិតជាក់

ភ្ជាប់ទៅកាន់ការសិក្សា
កម្រិតឧត្តម

លទ្ធផលកាន់តែឆាប់
មូលហេតុ

#9

ត្រូវការចាំបាច់បំផុត។

នានិទាឃរដូវឆ្នាំ2016 ពិន្ទុធ្វើត េស្តរបស់សិស្សម្នាក់

ៗ អាចរកម�ើលបាននៅក្នុងតំបន់ក្នុ
 ងរយៈពេលពីរទៅបី
សប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីសិស្សបានបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តបញ្ចប់ឆ្នាំ
សិក្សា ឬការធ្វើតេស្តបញ្ចប់។ ការនេះជួយគ្រូបង្រៀន
ល�ើកកម្ពស់ការបង្ហាត់បង្រៀន។

មូលហេតុ

#5

ការធ្វើតេស្តគឺគ្រា
 ន់តែជាការ
វាស់ស
 ង
្ទ ់មួយប៉ុណ្ណោះ។
ការធ្វើតេស្តថ្នាក់ជាតិគឺជាសូចនាករមួយក្នុងចំណោម
សូចនាករផ្សេងទ�ៀតរម
ួ ជាមួយនឹងស�ៀវភៅតាមដានការ

មូលហេតុ

#10

កាន់តែមានភាពងាយស្រួល
ប្រើប្រាស់
តេស្តSmarter Balanced ត្
 រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងទៅតាម

សិក្សា ការផ្តល់មត
 ិកែ
 លម្អរបស់គ្រូបង្រៀន និងកិច្ចការក្នុង

សិស្សានុសិស្សទាំងអស់រួមទាំងស
 ិស្សដែលពិការភាពនិង

ថ្នាក់រ�
 ៀនដែលត្រូវបានប្រើប្រា
 ស់ដ�ើម្បីបង្កើតជា
 រប
ូ រា
 ងពេញ

សិស្សរ�ៀនភាសាអង់គ្លេសផងដែរ។

លេញនៃការរ ីកចម្រើនរ បស់សិស្សនៅក្នុងសាលារ�ៀន។

ការ ិយាល័យ
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