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�រែណ�សំ្រ�ប់��បិ�  

PASA: ្របពន័��យតៃម����មវ �ធីេផ្សងេទៀតរបសរ់ដ�ផិនសុលីេវន�៉ 

េតើ�រ្របឡង PASA គឺ�អ� ី? 

ច�ប់ស្រ�ប់សិស្សពិ�រៃន�� ២ំ០០៤ (IDEA) ត្រម�វឲ្យរដ� និង�� ក់�រអប់រ�ក� �ងតំបន់ (LEAs) 
េធ� ើ�៉ង�ឲ្យេក�ងពិ�រ�ងំអស់ចូលរមួក� �ងកម� វ �ធី�យតៃម�សិស្សទូេ�របសរ់ដ� និងទូ�ងំ្រកសួងអប់រ��ងំអស់។ 

្របព័ន��យតៃម�សិស្ស�មវ �ធីេផ្សងេទៀតេ�រដ�ផិនសុីលេវន�៉ (PASA) 
�នបេង� ើតេឡើង�ម�រអនុេ�ម�មួយ�រអនុ�� តេនះេដើម្ីបឲ្យ្រត�វ�មេសចក� ី្រត�វ�ររបស់សសិ្សែដលពិ�រធ�ន់ធ�រក� �ង  

  
�រយល់ដឹង ែដលមិន�ចចូលរមួក� �ង�រ�យតៃម�សិស្សទូេ� 
�ន េ�ះ��ន�រផ�ល់ជំនួយ�មត្រម�វ�រក៏េ�យ។ ្រកសួង 
អប់រ�ៃនរដ�ផិនសុីលេវន�៉ �នសហ�រ�មួយ Dynamic 
Learning Maps េដើម្ីបបេង� ើតកំែណថ�ីៃន�រ្របឡង 

PASA។ 
 

េតើ�រ្របឡង PASA �យតៃម�អ� ី? 

�រ្របឡង PASA �យតៃម�សមិទ�ិកម�ៃនចំេណះដឹង 
និង�របិុន្របសប់របស់េក�ងែដលពិ�រធ�ន់ធ�រក� �ង�រយល់ដឹង 
�មរយៈៃន�រេធ� ើកិច��រ។ 
�រ�យតៃម�េនះគឺ��រ្រសប�មស� ង់�រវ ��� សិក�របស់រដ�ផិ
នសុីលេវន�៉ េ�យ�ត់បន�យជេ្រ� និងទំហំ។ 
ដូច�� នឹង�រ្របឡង�� តស� ង់�រទូ�ងំរដ�ែដរ 
(្របព័ន��យតៃម�សិស្សរដ� 
ផិនសុីលេវន�៉ ឬ PSSA) េ�លបំណងៃន�រ្របឡង PASA 
គឺេដើម្ីបផ�ល់ព័ត៌�នដល់្រកសួងអប់រ� 
និង្រក �មផ�ល់េស�អប់រ�េផ្សងេទៀត 
ែដលនឹងជួយពួកេគក� �ង�រែកលម��រប�� ត់បេ្រង�នស្រ�ប់

េក�ង។ �រ្របឡង PASA ្រត�វេធ� ើស្រ�ប់�� ក់ទី៣-៨ និង 
ទី១១ �ងំ��អង់េគ�ស និងគណិតវ �ទ� និង�� ក់ទី៤ ទី៨ 
និងទ១ី១  វ �ទ���ស� ។ 
េដើម្ីបយល់ពីជេ្រ�ៃនមុខវ ��� ែដលសិស្ស្របឡង PASA  ែផ�ក 
អងេ់គ�ស គណិតវ �ទ� និងវ �ទ���ស�  សូមេមើល ប�ង់ឯក� 
ស្រ�ប់្រប�នបទនីមួយៗ។

េតើ�ននយ័ដូចេម�ចចេំ�ះ�ក្យ Emerging, 
Approaching Target, At Target, ឬ 
Advanced? 

ក្រមិតៃន�រ្របឡង្រត�វ�នឲ្យនិយមន័យដូចតេ�៖ 

• Emerging: 
សិស្សប�� ញឲ្យេឃើញ��ប់េផ�ើមយល់ដឹង 
េហើយ�ចេ្របើចំេណះដឹង និង�របិុន្របសប់ 
ែដលប�� ញឲ្យេឃើញេ�យចំណុចសំ�ន់ៗ។ 

• Approaching Target: សសិ្សយល់ដឹង 
និង�ចេ្របើចំេណះដឹង 
និង�របិុន្របសប់ៃនអ� ីៗែដល�នកំណត់ទកុ�មុ
ន 
ែដលប�� ញឲ្យេឃើញេ�យចំណុចសំ�ន់ៗេ��ន់
ក្រមិតែដល�នកំណត់ទុក�មុន។ 

• At Target: សិស្សយលដ់ឹង 
និង�ចេ្របើចំេណះដឹង 
និង�របិុន្របសប់ៃនអ� ីៗែដល�នកំណត់ទុក�មុន 
ែដលប�� ញឲ្យេឃើញេ�យចំណុចសំ�ន់ៗ�ន�មក
្រមិតកំណត់ទុកមុន។ 

• Advanced: 
សិស្សប�� ញឲ្យេឃើញពីក្រមិតយល់ដឹងនិងសមត��
ពេ្របើចំេណះដឹង និង�របិុន្របសប់�មក្រមិតខ�ស់ 
ប�� ញឲ្យេឃើញេ�យចំណុចសំ�ន់ៗៃន 
��អង់េគ�ស គណិតវ �ទ� និងវ �ទ���ស� ។ 
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េតើសិទ� ិស្រ�ប់�រ្របឡង PASA សេ្រមចេ�យរេបៀប�? 

�រសេ្រមចចិត�េនះេធ� ើេឡើងេ�យ្រក �ម IEP េ���របស់េ�កអ�ក។ ្រក �ម IEP េ្របើ 
ឧបករណ៍រមួផ្សសំ្រ�ប់លក�ណៈវ �និច� ័យៃនសិទ�្ិរបឡង PASA (PASA  Eligibility Criteria Companion Tool) 
េដើម្ីបសេ្រមច�េតើសសិ្ស្រត�វ�មត្រម�វ�រ�ងំ្រ�ំមួយឬ 
អត់។ ្រក �ម  IEP ្រត�វេឆ� ើយ �ទ/�ស  េ�នឹងលក�ណៈវ �និច� ័យ�ងំ្រ�ំមួយ េទើបកូនេ�កអ�ក�ចចូលរមួក� �ង�រ្របឡង 

PASA  
�ន។ 

 
េតើកូនខ� � ំនឹង្របឡង PASA េ�េពល�? 
�រ្របឡង PASA ្រត�វេធ� ើេឡើង្រប�ំ�� ំ ែដល�នរយៈេពល្របឡង �មធម��េបើកេ�រដូវស� ឹកេឈើ្រជ �ះ 
េ�កអ�ក�ចេមើល ្របតិទិនស្រ�ប់�រ្របឡងរបស់្រកសួងអប់រ�ៃនទី្រក �ងហ� ី�ែដលហ� �៉ 
្រពម�ងំ្របតិទិន��របស់កូនេ�កអ�ក ស្រ�ប់�លបរ �េច�ទ�ក់�ក 

េតើពិន� �្របេភទ�ែដល�យ�រណ៍េ�េលើ�រ្របឡង PASA? 

រ�យ�រណ៍ពិន� � របស់សិស្ស�� ក់ៗ�នពីរែផ�ក។ ែផ�កទីមួយៃនរ�យ�រណ៍ពិន� �គឺ លទ�ផលៃន្របវត�សិិក� ែដលផ�ល់ព័ត៌�នទូលំទូ 
�យអំពីអ� ីែដលសិស្សដឹង និង�ចេធ� ើ េ�ក� �ង្រប�នបទ�ងំអស់។ ែផ�កទីពីរៃនរ�យ�រណ៍ពិន� �គឺ ្របវត� ិសិក� 
ែដលផ�ល់ព័ត៌�ន�ក់ 

�ក់អំពីជំ�ញែដលសិស្សេចះ�� ត់។ េដើម្ីប្រ�បព័ត៌�នបែន�មពី្រប�នបទេនះ េ�កអ�ក�ចេមើល 

�រែណ�ំអំពីរ�យ�រណ៍ពិន� �ៃន�រ្របឡង PASA ។  
 

េតើ�រ្របឡង PASA កំណត់េ�៉ងែដរឬេទ? 

�រ្របឡង PASA មិនកំណត់េ�៉ងេទ បុ៉ែន�សិស្សមិន�ចប�� ប់ែផ�ក�មួយ - ក៏េ�� testlet 
(សំណួរេ្រចើនក� �ង្រប�នបទែតមួយ) – 

ក� �ងរយៈេពលេ្រចើនៃថ��នេទ។ ដូេច�ះ ្របសិនេបើសិស្ស�ប់េផ�ើម testlet េ�ៃថ�ច័ន�  ពួកេគមិន�ចប�� ប់ testlet 
េ�ៃថ�អ�� រ�នេទ។  

 

េតើ�រ្របឡង PASA ប៉ះ�ល់ដល់ពិន� �របស់កូនខ� � ំែដរឬេទ? 
 
�រ្របឡងេនះមិនប៉ះ�ល់ដល់ពិន� � របស់សិស្សេទ។ 

 
េតើកូនខ� � ំ្របឡង PASA េ�យរេបៀប�? 

�រ្របឡង PASA េធ� ើ�ម�រេ្របើកំុព្យ� ទ័រ។ េ�ះ�ដូេច�ះក៏េ�យ សិស្ស្រត�វែតេ�្របឡងេ���របស់ពួកេគ�� ល់។ 
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េតើខ� � ំ�ចេមើលលទ�ផលៃន�រ្របឡង PASA េ�ទី�? 
��ទទួលរ�យ�រណ៍របស់សសិ្ស�� ក់ៗ�េ្រចើនច�ប់ក� �ងមួយ�� ំៗ ពីរបីែខេ្រ�យេពលបិទ�រ្របឡង។ 
េ�កអ�ក�ចេស� ើសុំរ�យ�រណ៍របស់សិស្ស�� ក់ៗមួយច�ប់ពី��របសកូ់នេ�កអ�ក។ 

លទ�ផលក៏ចុះផ�យក� �ងេគហទំព័រស្រ�ប់��បិ� េ្រ�មែផ�ក្របឡង�� តស� ង់�រ (Standardized Test) 
ៃនព័ត៌�នរបស់សិស្សផងែដរ។ 

 
េតើខ� � ំ�ច�ក់ទងេ�អ�ក�េបើខ� � ំ�នសំណួរែថមេទៀតអំពី�រ្របឡង PASA? 

្របសិនេបើេ�កអ�ក�នសំណួរែថមមេទៀតអំពី�រ្របឡង PASA 
េយើងសូមឱ្យេ�កអ�ក�ក់ទងេ���របសកូ់នេ�កអ�ក។ 
ព័ត៌�នស្រ�ប់�ក់ទងេ���របស់កូនេ�កអ�ក�ចយកពី      វុ�បៃសផ� �កព័ត៌�ន�� ថ�ី 
របស់្រកសួងអប់រ�ៃនទី្រក �ងហ� ី�ែដលហ� �៉។ 

 
េតើខ� � ំ�ចរកព័ត៌�នបែន�មអំពី�រ្របឡង PASA េ�ទី�? 

�រ ��ល័យ�យតៃម�សិស្សរបស់្រកសួងអប់រ�ៃនទី្រក �ងហ� ី�ែដលហ� �៉៖ 
https://www.philasd.org/era/assessment/ 

 

Dynamic Learning Maps (ឈ� �ញ PASA): 
https://dynamiclearningmaps.org/pennsylvania 

 

េគហទំព័រស� ីអំពី PASA របស្់រកសួងអប់រ�ៃនរដ�ផិនសុីលេវន�៉៖ https://www.education.pa.gov/K- 
12/Special%20Education/Assessments/Pages/Pennsylvania-Alternate-
System-of-Assessment- (PASA).aspx 

http://www.philasd.org/era/assessment/
http://www.education.pa.gov/K-
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