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�រែណ�សំ្រ�ប់��បិ�  

PSSA: ្របព័ន��យតៃម���របសរ់ដ�ផិនសុីលេវន�៉ 

េតើ�រ្របឡង PSSA គឺ�អ� ី? 

្របព័ន��យតៃម���េ�រដ�ផិនសុីលេវន�៉ (PSSA) គឺ��រ�យតៃម�មូល�� នស� ង់�រែដលផ�ល់ឲ្យសិស្ស ��បិ� អ�កអប់រ� 
និងពលរដ�ឱ្យ�ន�រយល់ដឹងអំពីលទ�ផលរបស់សសិ្ស និង�� 
ែដល�ក់ទងេ�នឹង�រសំេរច�ននូវ�រ�� ត់ជំ�ញៃន�រសកិ��មស� ង់�រ។ ស� ង់�រ�ងំេនះ�ន អង់េគ�ស គណិតវ �ទ� 
និងវ �ទ���ស�  ឲ្យដឹង� សិស្សដងឹ និង�ចេធ� ើ�ន�មក្រមិត�� ក់ខុសៗ�� ។ សសិ្សេ�រដ�ផិនសុលីេវន�៉ ែដលេរៀន�� ក់ទី៣ 
ដល់ ទី៨ ្រត�វ�នេគ�យតៃម�េលើមុខវ ��� ��អង់េគ�ស និងគណិតវ �ទ� េហើយសិស្សេ�រដ�ផិនសុីលេវន�៉ែដលេរៀន�� ក់ទី៤ 
និងទ៨ី ្រត�វ�ន�យតៃម�ែផ�ក វ �ទ���ស� ។ 

 
េតើកូនខ� � ំនឹង្របឡង PSSA េ�េពល�? 

�រ្របឡង PSSA ្រត�វេធ� ើេឡើង្រប�ំ�� ំ ែដល�នរយៈេពល្របឡង �មធម��េបើកេ� ែខេម� និងឧស�។ 
្របតិទិនស្រ�ប់រយៈេពលៃន�រ្របឡង PSSA ្រប�ំ�� ំសិក� ២០២២-២៣ �ចេឃើញេ� ្រតង់េនះ។  

 
េតើ្រគ�យកលទ�ផលៃន�រ្របឡង PSSA របស់កូនខ� � ំេ�េធ� ើអ� ី? 

ពិន� � របសស់ិស្ស�� ក់ៗផ�ល់េ�ឲ្យែត��របស់កូនេ�កអ�កែតបុ៉េ�� ះ 
�ចេ្របើេដើម្ីបជួយ្រគ�ក� �ង�រេធ� ើឲ្យដឹងពី�ព�� ងំពូែក និង�ពអន់េខ�យរបស់កូនេ�កអ�ក។ 
ប�� ប់មកអនុ�� តឱ្យ្រគ�េរៀបចំ�រប�� ត់បេ្រង�ន និង�រហ� ឹក�ត់ែដលល� ស្រ�ប់កូនេ�កអ�ក 
េដើម្ីបឱ្យពួកេគ�ន�រ រ �កចេ្រមើនក� �ង�រសិក�។ ពិន� � ្របឡង PSSA ក៏ផ�ល់ព័ត៌�នដល់�� 
និង្រកសួងអប់រ�ែដល�ំ្រទ�រែកលម� និង�រេរៀបចំែផន�រពិ�ក�ពីកម� វ �ធីសិក� និង�រប�� ត់បេ្រង�ន ផងែដរ។ 

 
េតើសំណួរ្របេភទ�ែដលសួរេ�ក� �ង�រ្របឡង PSSA? 

ស្រ�ប់�រ្របឡង PSSA ��អង់េគ�ស សំណួរ�េ្រចើនែដលសិស្ស្រត�វេឆ� ើយគឺសំណួរែដល�នចេម� ើយស្រ�ប់េ្រជើសេរ �ស 
(multiple choice)។ េ�ះ�ដូេច�ះក៏េ�យ ក៏�នស�ស�គៃន�រសរេសរ្រគប់ក្រមិត�� ក់�ងំអស់។ 
សិស្ស�� ក់ទី៣្រត�វេឆ� ើយបីសំណួរខ� ីៗ�ម�រប�� ញ ខណៈែដលសិស្ស�� ក់ទី៤ ដល់ ទី៨ 
្រត�វេឆ� ើយ�ម�រ វ ��គែដលពឹងែផ�កេលើអត�បទ�ម�រប�� ញ។ ចេម� ើយខ� ីៗ 
និងចេម� ើយ�ម�រវ ��គែដលពឹងែផ�កេលើអត�បទនឹង�ក់ពិន� ��ម�រេ្របើ វ �ធី rubric។ ស្រ�ប់�រ្របឡង PSSAs 
គណិតវ �ទ� និងវ �ទ���ស�  េ�យមិនគិតពីក្រមិត�� ក់ សិស្ស�ងំអស់្រត�វ�នសួរសំណួរ�យ��  
សំណួរែដល�នចេម� ើយស្រ�ប់េ្រជើសេរ �ស និងសំណួរែដលសរេសរ�មគំនិត�� លខ់� �ន។ ចេម� ើយែដលសរេសរ�មគំនិត�� ល់ខ� �ន 
ឲ្យពិន� ��ម�រេ្របើ វ �ធី rubric។ េដើម្ីប្រ�បព័ត៌�នបែន�មអំពី្រប�នបទេនះ សូមេមើលឯក�ែដលេគេរៀបចំស្រ�ប់ 
គណិតវ �ទ� អង់េគ�ស និង  វ �ទ���ស� ។ 

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

ស្រ�ប់មុខវ ��� ែដល្រត�វ្របឡង�ងំបី សិស្សទទួលពិន� �ែដលេឆ� ើយ្រត�វ (raw score) ពិន� ��មស� ង់�រ (scale score) 
និងពិន� ��មក្រមិតែដលេធ� ើ�ន (េ្រ�មក្រមិត េស� ើក្រមិត �� ត់ជំ�ញ ឬកំរ �តខ�ស់) 
ែដល�ប់�ក់ទងនឹងពិន� ��មស� ង់�រ�ក់�ក់។ ពិន� ��មស� ង់�រ�ក់ទងនឹងក្រមិតែដលេធ� ើ�ននីមួយៗ 
ខុស�� េ��មមុខវ ��� ។ ស្រ�ប់�រែបងែចក�ន់ែតសុជីេ្រ� េ�កអ�ក�ចេមើល ឯក�រៃនក្រមិតពិន� ��មស� ង់�រ 
របស់្រកសួងអប់រ�ៃនរដ�ផិនសុីលេវន�៉។  

 

េលើសពីេនះេទៀត ្រកសួងអប់រ�ៃនរដ�ផិនសុីលេវន�៉ 
ផ�ល់ឲ្យ��នូវរ�យ�រណ៍ៃនលទ�ផល្របឡងរបស់សសិ្ស�� ក់ៗេ�យ�យ�រណ៍ពី្របេភទ និងគំរៃូន�រ�យតៃម� (Assessment 
Anchor)។ គំរៃូន�រ�យតៃម� តំ�ងឲ្យ្របេភទៃន្រប�នបទ (�រ�� ត់ជំ�ញ និងដួងគំនិត) ែដល�ំ្រទខ� ឹម�រៃន�រ្របឡង 
PSSA។ �រ្របឡងនីមួយៗ�នពីរ្រប�នបទ។ 

  

ស្រ�ប់�រ្របឡង PSSA អង់េគ�ស �នគំរៃូន�រ�យតៃម�បួន ែដលដូច�� ស្រ�ប់�� ក់ទី៣-ទី៨៖ គំនិត 
និងព័ត៌�នលម� ិត សិប្បកម� និងរច�សម� ័ន�  �ក្យសព� និង��។ �� ក់ទី៤-៨ �នគំរៃូន�រ�យតៃម�បែន�មមួយេទៀត៖ 

http://www.philasd.org/era/assessment


May 2021 • Evaluation, Research, and Accountability 2  
Translation and Interpretation Center (05/2021) – Khmer 

�រវ ��គែដលពឹងែផ�កេលើអត�បទ។  
 

ស្រ�ប់�រ្របឡង PSSA គណិតវ �ទ� គំរៃូន�រ�យតៃម� ខុស�� �មក្រមិតពិន� �។ ស្រ�ប់�� ក់ទី៣-ទី៥ គំរៃូន�រ�យតៃម� គឺ៖ 
េលខ និង្រប�ណវ �ធី�ងំបួន ពីេលខ ០-៩ ្រប�គ ្រប�ណវ �ធី�ងំបួន និង�រគិតពិជគណិត េរ�គណិត និងរ�� ស់ 
និងទិន�ន័យ (Numbers & Operations in Base Ten, Fractions, Operations & Algebraic Thinking, Geometry, and 
Measurement & Data)។ ស្រ�ប់�� ក់ទី៦-ទី៧ គំរៃូន�រ�យតៃម� គឺ៖ ្របព័ន� េលខ អនុ�ត និងទំ�ក់ទំនងៃនស��្រត 
កេន�ម និងសមី�រ េរ�គណិត និងស� ិតិ និង�ព�ចេកើតេឡើង (The Number System, Ratios & Proportional 
Relationships, Expressions & Equations, Geometry, and Statistics and Probability)។ ស្រ�ប់�� ក់ទី៨ 
គំរៃូន�រ�យតៃម� គឺ៖ ្របព័ន� េលខ ផលចូល និងផលេចញ កេន�ម និងសមី�រ េរ�គណិត ស� ិតិ និង�ព�ចេកើតេឡើង 
(The Number System, Functions, Expressions & Equations, Geometry, and Statistics and Probability)។ 

 

 
 
 
 
 
 

ស្រ�ប់�រ្របឡង PSSA  វ �ទ���ស�  គំរៃូន�រ�យតៃម� 
គឺដូច�� ស្រ�ប់ �� ក់ទី៤ និងទ៨ី។ 
�នគំរៃូន�រ�យតៃម� 
មួយចំនួនែដល�ច�ក់ចូល�� េ�ក� �ង្របេភទរ�យ�
រណ៍�ងេ្រ�ម�នេ�យ�នរេបៀបេរៀបរយ៖ 
 វ �ទ���ស� ធម��តិ ជីវ��ស�  វ �ទ�  វ �ទ���ស� របូនិយម 
និងធរណីវ �ទ� និងអវ�សវ �ទ�។ (Nature of Science, 
Biological Sciences, Physical Sciences, and Earth & 
Space Sciences.)

 

 
�រ្របឡង PSSA មិនកំណត់េ�៉ងេទ 

បុ៉ែន�សិស្សមិន�ចប�� ប់�រ្របឡងែផ�កមួយក� �ងរយៈេពលេ្រចើនៃថ��នេទ។ ្របសិនេបើសិស្ស�ប់ 
េផ�ើមែផ�ក�មួយេ�ៃថ�ច័ន�  ពួកេគមិន�ចប�� ប់ែផ�កេ�ះេ�ៃថ�អ�� រ�នេទ។ ស្រ�ប់��អង់េគ�ស 

�រ�យតៃម�្រត�វែបងែចក�បី 
ែផ�ក។ ស្រ�ប់គណិតវ �ទ� និងវ �ទ���ស�  �រ�យតៃម�្រត�វែបងែចក�ពីរែផ�ក។ 
េពលេវ��៉ន់�� នេដើម្ីបប�� ប់ែផ�កមួយៃន�រ្របឡង PSSA ែ្រប្រប�លេ��ម្របេភទសំណួរែដល�នសួរេ�ក� �ងែផ�កនីមួយៗ។ 
េដើម្ីប្រ�បព័ត៌�នបែន�មអំពី្រប�នបទេនះ រមួ�ងំ្របេភទសំណួរែដលសួរក� �ងែផ�កនីមួយៗ 
និងេពលេវ��៉ន់�� នេដើម្ីបប�� ប់ែផ�កនីមួយៗ សូមេមើលឯក�រែដលេគេរៀបចំស្រ�ប់�រ្របឡង  
គណិតវ �ទ� អង់េគ�ស និង  វ �ទ���ស� ។  

េតើ�នន័យដូចេម�ចេបើ�នពិន� �  េ្រ�មក្រមិត 
េស� ើក្រមិត �� ត់ជំ�ញ ឬក្រមិតខ�ស់? 

្រកសួងអប់រ�ៃនរដ�ផិនសុីលេវន�៉ �ន  
�រពណ៌�អំពីពិន� ��មស� ង់�រ ស្រ�ប់ គណិតវ �ទ� និង 
អង់េគ�ស េ�ក� �ងវុ�បៃសរបស់េគ។ 

 

Math and ELA available on their website. 

េតើ�រ្របឡង PSSA កំណត់េ�៉ងែដរឬេទ? 
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េតើ�រ្របឡង PSSA ប៉ះ�ល់ដល់ពិន� �របស់កូនខ� � ំែដរឬេទ? 

�រ្របឡងេនះមិនប៉ះ�ល់ដល់ពិន� � របស់សិស្សេទ។  
 
េតើកូនខ� � ំ្របឡង PSSA េ�យរេបៀប�? 

�រ្របឡង PSSA �មធម��េធ� ើេឡើង�ម�រេ្របើេ�� ៃដ និង្រក�ស។ េ�ះ�ដូេច�ះក៏េ�យ 
ក៏�នវ �ធី្របឡង�មអិុនធ័រែណត ផង 
ែដរ។ េ�យមិនគិតពី វ �ធី�មួយែដលកូនរបស់េ�កអ�ក្របឡង សិស្ស�ងំអស់្រត�វែតេ�្របឡង PSSA 
េ���របស់ពួកេគ 
�� ល់។ 

 
េតើខ� � ំ�ចេមើលលទ�ផលៃន�រ្របឡង PSSA េ�ទី�? 
��ទទួលរ�យ�រណ៍របស់សសិ្ស�� ក់ៗពីរច�ប់ �លរ់ដូវស� ឹកេឈើ្រជ �ះ។ 
េ�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�នរបស់សិស្ស 
ផងែដរ។ 

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

្របសិនេបើេ�កអ�ក�នសំណួរែថមេទៀតអំពី�រ្របឡង PSSA េយើងសូមឱ្យេ�កអ�ក�ក់ទងេ���របសកូ់នេ�កអ�ក។ 
ព័ត៌ស្រ�ប់�ក់ទងេ���របស់កូនេ�កអ�ក�ចយកពី      វុ�បៃសផ� �កព័ត៌�ន�� ថ�ី 
របស់្រកសួងអប់រ�ៃនទី្រក �ងហ� ី�ែដលហ� �៉។ 

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

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

េគហទំព័រស� ីអំពី PSSA របស្់រកសួងអប់រ�ៃនរដ�ផិនសុលីេវន�៉៖ https://www.education.pa.gov/K- 
12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Pages/default.aspx 

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