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សូមអរគុណចំេពះករជួយ សិស្សអ�កបំេពញករវយតៃម� Star ពួកេគ។ សិស្សរបស់អ�កនឹង្រត�វចូលេទេ្របកុំព្ូយទរ័ ឬេថបលិត (ទំហំ 7 
អុីញ ឬកធ៏ំជាងេនះ) េដម្បេីធ�ករវយតៃម�។ សិស្សែដលកំពុងសិក្សោថា� ក ់Star Early Literacy ឬកំពុងេ្របទ្រមងសំ់េឡងអូឌីយ៉ូស្រមាប់
មុខវជិា� គណិតStar នឹង្រត�វករកស ឬកូនបាស។  
 
មុនេពលេធ�េតស� ្រត�វ្របាកដថា អ�កមានពត័ម៌ានខងេ្រកមពីសលរបស់អ�ក៖ 

• តំណភា� ប ់Renaissance 
• េឈ� ះអ�កេ្រប និងពក្យសមា� តរ់បស់សិស្ស 
• ្រត�តពិនិត្យពក្យសមា� ត ់(េបចបំាច)់ 
• េឈ� ះវ�ិ� សរែដលសិស្សរបស់អ�កគួរេធ�េតស� 

 

ជំហនទងំបីងយៗក�ុងករ្រត�តពិនិត្យករេធ�េតស� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
េនេពលេលក្រគ�អ�ក្រគ� និងអ�ក្រត�តពិនិត្យេតស�អនុវត�តមនីតិវធិីដូចៗគា�  និងសីុសង� កគ់ា�  មុនេពល អំឡុងេពល និងេ្រកយេពលេធ�េតស� 
ពួកគាតន់ឹងជួយ េធ�ឱ្យ្របាកដថា លទ�ផលេតស�ប�� កព់ីចំេណះដឹងរបស់សិស្សយ៉ាងពិត្របាកដ។ 
ពត័ម៌ានេនក�ុងទំពរ័ខងេ្រកមៃនេសៀវេភែណនាេំនះនឹងជួយ អ�កក�ុងករេរៀបចំខ�ួន និង្រត�តពិនិត្យសកម�ភាពេនៃថ�េធ�េតស�
របស់សិស្សរបស់អ�កយ៉ាងមាន្របសិទ�ភាព។ 

្រគប្់រគងករវយតៃម� Star ពីចមា� យ 
មគ�ុេទសក្៏រគ�សរ 

សូមផ�ល់សមា� ៈែដលសិស្សរបស់អ�
កអចនឹង្រត�វករដល់ពួកេគ 
និងជួយ ពួកេគ ចុះេឈ� ះេធ�េតស�។ 

កស ឬសំេឡងអូឌីយ៉ូស្រមាបមុ់ខវជិា�  
Star Early Literacy 

្រកដសសរេសរ 
និងេខ� ៃដស្រមាបមុ់ខវជិា�  Star Math 

សូមេមលវេីដអូខ�ីមយួេនះ 
លបង� ញពីករវយតៃម� Star 
េលសិស្សរបស់អ�ក។ 

អ�ក និងសិស្សរបស់អ�កនឹងេរៀន
ពីករេធ�េតស� 
និងរេបៀបខិតខំឱ្យអស់ពីសមត�ភាពរប
ស់ពួកេគ។ 

សូមេមលជំហន ចូល  

សូម្របាកដថា 
សិស្សរបស់អ�កកំពុងបំេពញកិច�ករ
របស់ពួកេគ ប៉ុែន�កុំអន 
ឬជួយ េឆ�យសំណួរេតស�ពួកេគ។ 

Star មនិែមនជាេតស�េធ�េដម្បយីក 
លំដបពិ់ន�ុេទ។ ករល�បំផុត 
គឺមនិ្រត�វជួយ ។ 

សូមេមលគន�ឹះស្រមាប្់រត�តពិនិត្យេតស� 
្រគប្់រគងករវយតៃម� Renaissance Star 

ពីចមា� យ 
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អំពីករវយតៃម� Star 

ករវយតៃម� Star ជួយ ឱ្យេលក្រគ�អ�ក្រគ�យល់យល់ដឹងកនែ់តច្បាស់អំពីអ�ីែដលសិស្សរបស់ពួកគាតេ់ចះដឹង និងអច
េធ�បានតមមុខវជិា� ៃនវគ�សិក្សោមូលដ� ន អំណាន ឬកគ៏ណិតវទិ្យោ។ េនេពលសិស្សមា� កេ់ធ�េតស� កម�វធិីកុំព្ូយទរ័េ្រជសេរ សចំណុច 
េដយែផ�កេលចេម�យរបស់សិស្ស។ េបសិស្សេឆ�យ្រតឹម្រត�វ សំណួរបនា� បន់ឹងពិបាកជាងសំណួរមុន។ េបសិស្សេឆ�យមនិ្រតឹម្រត�វេទ 
សំណួរបនា� បន់ឹងមនិសូវពិបាកេទ។ តមរយៈករែកស្រម�លក្រមតិពិបាកៃនសំណួរ ែដលសិស្សបង� ញថា ពួកេគអចេធ�បាន 
ឬេធ�មនិបានេនាះ កម�វធិីវយតៃម�េនះ គឺជាវធិីសុ្រកិតបំផុតក�ុងករជួយ េលក្រគ�អ�ក្រគ�ឱ្យដឹងថាេត សិស្សនឹង្រត�វេរៀនជំនាញអ�ី។ 
េលក្រគ�អ�ក្រគ�េ្រប្របាស់ពត័ម៌ានទងំេនះ េដម្បផី�ល់េសចក�ីែណនា។ំ 

• េតស� Star Early Literacy នឹង្រត�វយកេទេ្របជាមយួសិស្សក្រមតិ pre-K ដល់ក្រមតិ 3 
(សិស្សចតេ់ផ�មេរៀនអនេដយមានជំនួយ ឬ្រត�វករជំនាញអនមូលដ� នជាចបំាច)់។ មាន 27 សំណួរ 
េហយវជាទូេទ្រត�វេ្របេពលមនិដល់ 15 នាទីេទ ស្រមាបសិ់ស្សេធ�ប��បេ់តស�។ 

• េតស�អំណាន Star នឹង្រត�វយកេទេ្របជាមយួសិស្សថា� ក ់K—12។ េតស�អំណាន Star មាន 34 សំណួរ 
ែដលជាទូេទ្រត�វេ្របេពលមនិដល់ 20 នាទីេទ ស្រមាបសិ់ស្សេធ�ប��បេ់តស�។ 

• េតស�ិគណិតវទិ្យោ Star ្រត�វបានេ្រប្របាស់ស្រមាបសិ់ស្សក្រមតិ 1—12 ។ េតស�គណិតវទិ្យោ Star មាន 34 សំណួរ 
ែដលជាទូេទ្រត�វេ្របេពលមនិដល់ 25 នាទីេទ ស្រមាបសិ់ស្សប��ប។់ 

 

តួនាទីរបស់អ�ក្រត�តពិនិត្យេតស� 

ករងររបស់អ�ក្រត�តពិនិត្យេតស�គឺ ្រត�វេធ�ឱ្យ្របាកដថា សិស្សពិតជាេធ�កិច�ករអស់ពីសមត�ភាពរបស់ពួកេគ េដយមនិមានជំនួយ។ Star 
មនិែមនជាេតស�ស្រមាបលំ់ដបព់ិន�ុេទ។ វ្រត�វបានេ្រប្របាស់ស្រមាបេ់លក្រគ�អ�ក្រគ�ដឹងពីរេបៀបែដល្រត�វែណនាសិំស្សរបស់ពួកគាត។់ 

អ�ក្រត�តពិនិត្យេតស�គរួែតអនេសចក�ីែណនាឱំ្យឮៗឱ្យសិស្សស� ប។់ អ�ក្រត�តពិនិត្យអចជួយ សិស្សឱ្យចូលេទកនក់ម�វធិីេតស� 
និងេ្រជសេរ សមខុវជិា� េតស�ែដល្រតឹម្រត�វ ប៉ុែន�មនិ្រត�វផ�ល់ ជំំនួយេនេពលែដលេតស�ចបេ់ផ�មេទ។ អ�ក្រត�តពិនិត្យេតស�មនិគួរអនសំណួរ 
ឬជេ្រមសៃនចេម�យឱ្យសិស្សស� បេ់ទ ឬកប៏េង�បសិស្សតមវធិីណាមយួកេ៏ដយ។ េបសិស្សរបស់អ�កជួបករលំបាកេនសំណួរណាមយួ 
េលកទឹកឱ្យេគេ្រជសេរ សចេម�យែដលពួកេគគិតថា្រតឹម្រត�វ េហយចុចេទសំណួរបនា� ប។់ 

គា� នសមា� រៈអ�ី្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេ្របេទ េលកែលងែតកស ្រកដស និងេខ� ៃដ 
េបមនិមានករស្រម�ះស្រម�ល្រត�វបានពិភាក្សោជាមយួ្រគ�របស់សិស្ស។ 

 

មុនេពលេធ�េតស� 

• ចូរ្របាកដថា អ�កមានពត័ម៌ានខងេ្រកមេចញពីសលរបស់អ�ក៖ អសយដ� នេគហទំពរ័របស់ (URL) Renaissance 
េឈ� ះអ�កេ្រប និងពក្យសមា� តរ់បស់សិស្សអ�ក ពក្យសមា� តរ់បស់អ�ក្រត�តពិនិត្យេតស� (េបសម្រសប) 
និងវ�ិ� សរែដលសិស្សរបស់អ�ក្រត�វេធ�។ 

• េរៀបចំេពលេវលឱ្យបាន្រគប្់រគាន ់ស្រមាបក់ម�វធិីេតស� េដម្បកុីឱំ្យសិស្សបស់អ�កមានអរ �ណ៍្របញ៉ាប្់របញាល់។ 

• ្រត�វ្របាកដថា កែន�ងេធ�េតស�មានភាពស�បស់� តែ់ដលគា� នសំេឡងរខំន។ 

• ដក ឬ្រគបសមា� រៈេផ្សងៗែដលេនជុំវញិកែន�ងេធ�េតស� ែដលអចជួយ េឆ�យសំណួរេតស�។ 

• ផ�ល់្រកដស្រពង និងេខ� ៃដស្រមាបសិ់ស្សរបស់អ�កេ្រប េនេពលេធ�េតស�។ 

• ពិនិត្យឱ្យជាកថ់ា ្របពន័�សំេឡងក�ុងម៉ាសីុនកុំព្ូយទរ័បស់អ�ក្រត�វបានេរៀបចំ្រតឹម្រត�វ 
េហយអ�កមានកសដំេណ រករបានល�េហយេនេពល្រត�វករ។ (Star Early Literacy គឺជាេតស�េដយេ្រប្របពន័�សំេឡង។  
្របពន័�សំេឡងស្រមាបវ់�ិ� សរគណិតវទិ្យោអច្រត�វបានេបក េដយ្រគ� េបមានត្រម�វករជំនួយ។) 
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• ែចករែំលកវេីដអូជាមយួសិស្ស ែដលេរៀលមុខវជិា�  Star Early Literacy ឱ្យបានមយួៃថ�មុនេធ�េតស�។ 
េ្រជសេរ សវេីដអូែដល្រត�វគា� នឹងរេបៀបេធ�របស់សិស្សអ�ក។ 

o រេបៀបេ្រប្របាស់ក� ចុច កណ�ុ រចុច និងបន�ះកណ�ុ រចុចក 

o រេបៀបេ្រប្របាស់េថបលិត 

• ពិភាក្សោជាមយួសិស្សរបស់អ�ក អពំីសរៈសំខនៃ់នករេធ�េតស�ឱ្យអស់ពីសមត�ភាពរបស់ពួកេគ េដម្បឱី្យេលក្រគ�អ�ក្រគ�ដឹងថាេត 
្រត�វជួយ ពួកេគេដយរេបៀបណាេនក�ុងថា� កេ់រៀន។ 

 

ជំហនក�ុងករចូលេទក�ុងកម�វធីិេធ�េតស� 
 

េបសលរបស់អ�កេ្របតំណភា� ប ់Renaissance … 
េបសលរបស់អ�កេ្រប្របាេសកម�វធិី sign-on មយួ ដូចជា 
ClassLink ឬ Clever… 

1. េបកផា� ងំអុីនធរ័ណិត េហយប��ូ លតំណភា� ប ់
Renaissance ែដលទទួលបានពីសលរបស់អ�ក។ 

2. ចុច ខ�ុ ំជាសិស្ស។ 
3. ប��ូ លអ�កេ្រប និងពក្យសមា� តរ់បស់សិស្ស។ 

(េបសិស្សេ្រចននាកក់ំពុងេ្រប្របាស់កំព្ូយទរ័ែតមយួ 
សូមេផ��ងផា� តឱ់្យច្បាស់ថា េឈ� ះអ�កេ្រប 
និងពក្យសមា� តព់ិតជា្រតឹម្រត�វ។)  
បនា� បម់កចុច Log In។ 

 

 
 
 

1. ចុចេឈ� ះចូលេទេ្រប្របាស់ផតថល single sign-on 
របស់អ�ក។ 

2. េ្រជសេរ សចំណងេជង Renaissance ។ 
 

េ្រជសេរ សចំណងេជង្រតឹម្រត�វស្រមាបេ់តស�ែដលសិស្សរបស់អ�ក្រត�វេធ�។ 
(សិស្សមនិអចេឃញជេ្រមសេតស�ទងំអស់េទ។) 
 

 

េផ��ងផា� តេ់ឈ� ះសិស្សឱ្យបាន្រតឹម្រត�វេនែផ�កខងេលៃនេអ្រកង ់
និងេឈ� ះេតស�បង� ញេឡងឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។ 
 
កុំចុច Start (ឬប��ូ លពក្យសមា� តរ់បស់អ�ក្រត�តពិនិត្យេតស�) លុះ្រតែតេសចក�ីែណនាំ
្រត�វបានអនឱ្យសិស្សស� ប ់េហយសិស្សរចួរល់េពញេលញស្រមាបេ់ផ�មេធ�េតស�។ 

 

 

https://resources-zone08.renaissance-go.com/Scripts/video/no-touch/SEL_PTI.mp4
https://resources-zone08.renaissance-go.com/Scripts/video/touch/SEL_PTI.mp4
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េសចក�ីែណនាសំ្រមាបែ់ផ�ក្រគប្់រគងេតស� 

អនមយួពក្យៗឱ្យឮៗ េនក�ុងឯកសរែដល្រត�វបានសរេសរក�ុងទ្រមងអ់ក្សរដឹត។ អ�កអចអនេសចក�ីែណនាេំឡងវញិម�ងេទៀតបាន 
េបចបំាច។់ វ�ិ� សរែដលមានអក្សរេ្រទតគឺជាពត័ម៌ានសំខនស់្រមាបអ់�ក និងមនិគួរ្រត�វបានអនឱ្យសិស្សស� បេ់ទ។ 

កំណតស់មា� ល់៖ េលកទីមយួែដលសិស្សេធ�េតស� Star Early Literacy test វេីដអូខ�ីមយួនឹង្រត�វបានចក ់
េដម្បពីន្យល់ពីរេបៀបេធ�េតស�។ 

ៃថ�េនះ អ�កនឹងេធ�េតស�មយួេហថា Star ។ សំណួរមយួចំនួនងយ្រស�ល ចំែណកឯសំណួរេផ្សងៗេទៀតនឹងពិបាកជាង។ 
កុំបារម�អំពីចំនួនសំណួរែដលអ�កគិតថា េឆ�យ្រតឹម្រត�វ ឬចំនួនសំណួរែដលអ�កគិតេឆ�យខុស។ 
អ�ករល់គា� នឹងអចរលំងសំណួរមយួចំនួន។ េគាលបំណងសំខនគ់ឺេដម្បឱី្យអ�កេធ�ឱ្យអស់ពីសមត�ភាពរបស់អ�ក។ 

្រត�វ្របាកដថា បានពិនិត្យេមលជេ្រមសៃនចេម�យយ៉ាងយកចិត�ទុកដក ់មុនេពលេ្រជសេរ សចេម�យរបស់អ�ក។ 
េបអ�កមនិដឹងចេម�យៃនសំណួរេទ ចូរបន�េទមុខេទៀត េហយេ្រជសេរ សអ�ីែដលអ�កគិតថា ជាចេម�យល�បំផុត។ 

ស្រមាបែ់តវ�ិ� សរគណិតវទិ្យោ 
STAR MATH ប៉ុេណា� ះ 

អ�កនឹងេឆ�យសំណួរេនេលកុំព្ូយទ័រ ឬក៏េថបលិត 
ប៉ុែន�អ�កអចេដះ្រសយលំហត់េនេល្រកដស្រពងបាន។ 

េបសិស្សេរៀនថា� កទ់ី 7 ឬខ�ស់ជាងេនះ៖ ស្រមាបសំ់ណួរធរណីមា្រត 
និងពីជគណិតមយួចំនួន នឹងមានម៉ាសីុនគិតេលខេនេលេអ្រកង ់
និងសន�ឹករូបមន�េនេលេអ្រកង់ែដលអ�កអចេ្រប្របាស់ ក�ុងករេឆ�យសំណួរបាន។ 

េបសិស្សកំពុងេធ�េតស�េដយេ្រប្របពន័�សំេឡង៖ ចូរស� បសំ់េឡង 
េនេពលសំណួរថ�ី្រត�វបានបង� ញដល់អ�ក។ អ�កនឹងអចផា� កបន�ិច បន� 
ឬចកសំ់េឡងេឡងវញិបាន េបចបំាច។់ 

 

ចូរចងចថំា េនេពលែដលអ�កបានេ្រជសេរ សចេម�យរបស់អ�ក អ�កនឹង្រត�វេ្រជសេរ ស 
Next េដម្បបីន�េទសំណួរបនា� ប។់ អ�កអចផា� ស់ប�ូរជេ្រមសៃនចេម�យរបស់អ�ក 
មុនេពលចុច Next ប៉ុែន�មនិមានបនា� បព់ីចុចេទ។ េនេពលែដលអ�កបន�េទសំណួរបនា� ប ់
អ�កមនិអច្រតឡបេ់្រកយវញិបានេទ។ 

 

ផា� កស្រមាបសំ់ណួរ។ 

 

េបអ�កេឃញរូបភាពនាឡិកព្ួយរជ�� ំងមយួ េនែផ�កខងេលៃនេអ្រកង ់
េពលេវលជិតអស់េហយស្រមាប់សំណួរេនាះ។ ចូរេ្រជសេរ សចេម�យល�បំផុត េហយចុច 
Next េដម្បបីន�េទសំណួរបនា� ប។់ 
េបអ�កមនិេ្រជសេរ សចេម�យណាមយួឱ្យទន់េពលេវលកំណត់េទ 
អ�កនឹងេឃញសរមយួថា ជិតអស់េពលស្រមាបសំ់ណួរេនាះេហយ។ 
សំណួរបនា� បន់ឹងបង� ញេឡងក�ុងរយៈេពលប៉ុនា� នវនិាទី។ 
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ផា� កស្រមាបសំ់ណួរ។ 
 

អ�កនឹងេឃញសរមយួែដល្របាបអ់�កថាេត អ�កបានប��បេ់តស�េនេពលណា។ ចូរេ្រជសេរ សយក OK េហយឱ្យខ�ុ ំដឹងថា 
េតអ�កេធ�រចួេហយ។ 

 

េបអ�កមានសំណួរទកទ់ងនឹងេតស�េនះ សូមសួរឥឡូវេនះ។ អ�កអចេស�សំុជំនួយ មុនេពលចបេ់ផ�មេធ�េតស�បាន។ 
េនេពលេតស�ចបេ់ផ�ម ខ�ុ ំនឹងមនិអចជួយ អ�កេឆ�យសំណួរបានេទ ឬ្របាបអ់�កថា អ�កបានេ្រជសេរ សចេម�យខុសឬក៏្រត�វេទ។ 
្រត�វចងចថំា ្រត�វឱ្យខ�ុ ំដឹង េនេពលែដលអ�កបានប��បេ់តស�។ 
 

េបចបំាច ់្រត�វប��ូ លពក្យសមា� តែ់ដលទទួលបានពីសលរបស់អ�ក។ បនា� បម់ក ែណនាឱំ្យសិស្សចុច Start េដម្បចីបេ់ផ�មេធ�េតស�។ 

 (េតស�ិអចចបេ់ផ�មេដយសំណួរអនុវត�នស៍្រមាបសិ់ស្សេឆ�យ។ 
សំណួរអនុវត�នេ៍មលេទដូចេតស�ពិត។ េនេពលែដលសិស្សប��បសំ់ណួរអនុវត�ន ៍
េតស�ពិតនឹងចបេ់ផ�មេដយស�័យ្របវត�ិ។) 

 
 
 

េបសិស្ស្រត�វចកេចញពីបន�ប ់េដយ្របករណាមយួមនិដឹង េនេពលកំពុងេធ�េតស� អ�កអចប�្ឈបស់កម�ភាពេធ�េតស� 
េដយេ្រជសេរ សយក Stop Test េន្រជ�ងខងេលែផ�កខងស� ំៃនេអ្រកង។់ សំណួរមយួនឹងបង� ញមក េដម្បចីងដ់ឹងថាេត 
អ�កចងប់ន�េតស�េឡងវញិេនេពលេ្រកយ ឬលុបេចលសកម�ភាព។ េ្រប្របាស់ចំណុចេនះ េនេពលចបំាចប់៉ុេណា� ះ។ 
 

• STOP THE TEST នឹងលុបេចលេតស�ិេនាះ េហយនឹងចបេ់ផ�មពីចំណុចេដមវញិ េនេពលបនា� បែ់ដលសិស្សចបេ់ផ�ម។ 
• បន�ជេ្រមស TEST LATER (ប�្ឈបេ់តស�) េឡងវញិ េនាះនឹងរក្សោទុកេតស� 

េហយសិស្សអចបន�េឡងវញិបានេនេពលេ្រកយ។ សិស្សមានរយៈេពល្របាបំីៃថ� 
េដម្បបីន�េតស�េឡងវញិេន្រតងច់ំណុចែដលេគបានឈប ់(ប៉ុែន�សិស្សនឹងេឃញមានសំណួរេផ្សងគា� )  


