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ការធ វ្ើធេស្តតាមវិ្ី Star ស្ម្រាប់ថ្នា ក់ទី៦ ដល់ ទី១២ 

ធេើ Star ជាអ្វ?ី 

នៅក្រសួងអបរ់នំៃទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វយ៉ា ន ើងនក្បើ Star ជាឧបររណ៍នែើម្បវីាស់សទងជំ់នាញគណិតវទិា ៃិងការអាៃ សក្ាបសិ់សសទងំអស់។ 
ការវា តនម្ៃតាម្វធីិ Star គឺជាការនធវើនតសតខ្ៃីដែលផ្តល់ឱ្យក្គូៃូវទិៃនៃ ័សិរា។ សិសសថ្នន រទី់៦ ែល់ ថ្នន រ់ទី១២ ៃឹងចំណា នេលក្បដហ្ល ១៥ 
-២៥ នាទី នរៀងរាល់ក្តីាស នែើម្បនីធវើការវា តនម្ៃតាម្វធីិ Star។ ទិៃនៃ ័ដែលបាៃេីការវា តនម្ៃតាម្វធីិ Star ជួ  ដណនាែំល់ការអៃុវតតៃវ៍ធីិ
សាស្តសតដែលៃឹងបនងកើៃលទធផ្លរបស់សិសស ៃិងជួ  ឱ្យសាលារបស់ន ើងសនក្ម្ចតាម្នោលនៅដែលបាៃរំណតន់ោ ក្រុម្ក្បឹរាភបិាលអបរ់។ំ  

ធេើម្ររូធ្វើអ្វីជាមួយការវាយេម្មៃតាមវិ្ី Star?  
ក្គូេិៃិតយនម្ើលទិៃនៃ ័ដែលេួរនគទទួលបាៃេីការនធវើនតសតតាម្
វធីិ Star នែើម្បដីសវង ល់េីអវីដែលសិសសែឹងរចួនៅនហ្ើ  ៃិងអវី
ដែលេួរនគនក្តៀម្ខ្ៃួៃនរៀៃបនាទ បន់ទៀត នែើម្បវីាស់សទងក់ារររី
ចនក្ម្ើៃរនុងការសិរា ៃិងសនក្ម្ចថ្ននតើសិសសណាក្តូវការការោំ
ក្ទបដៃែម្។ ក្គូអាចនក្បើេត័ា៌ៃដែលបាៃេីការនធវើនតសដតាម្វធីិ 
Star នែើម្បដីណនាកំារបង្ហា តប់នក្ងៀៃសក្ាបថ់្នន រទ់ងំមូ្ល 
សក្ាបក់្រុម្សិសស ៃិងសក្ាបសិ់សសាន រ់ៗ ។ ការវា តនម្ៃ
តាម្វធីិ Star ដផ្ែរនលើការក្សាវក្ជាវ នហ្ើ បាៃបង្ហា ញឱ្យន ើញ
ថ្នជួ  ក្គូដណនាសិំសសាន រ់ៗ នៅកាៃផ់្ៃូវសិរាខុ្សៗោន របស់
េួរនគ។1  

ធេើការវាយេម្មៃតាមវិ្ី Star ណាមួយដដលកូនខ្ញុំនឹង
ធ្វើ?  
សិសសថ្នន រទី់៦ ែល់ ថ្នន រទី់១២ ៃឹងនធវើនតសតតាម្វធីិ Star 

Reading ៃិង Star Math។ ការវាស់សទងត់ាម្រំុេយូទរ័ទងំនៃេះ 
ដរសក្មួ្លដផ្ែរនៅនលើចនម្ៃើ ៃីម្ ួៗដែលរូៃរបស់នលារអនរ
ផ្តល់ឱ្យ។ នៃេះជួ  ក្គូឱ្យទទួលេត័៌ាៃដែលលែបំផុ្តនែើម្បជួី  
រូៃរបស់នលារអនររនុងអំឡុងនេលនធវើនតសតខ្ៃីនៃេះ។ 
 

 
1 Renaissance. (2020). Research Foundation for Star Adaptive Assessments. 
https://doc.renlearn.com/KMNet/R001480701GCFBB9.pdf.  

ការដែនុំស្ម្រាបា់តាបិតា 
 

ធេើពិនទញម្នការធ្វើធេស្តតាមវិ្ី Star ានន័យដូចធមតច?  
រូៃនលារអនរៃឹងទទួលេិៃទុនៃការនធវើនតសតតាម្វធីិ Star ជានក្ចើៃក្បនភទ៖  

• The scale score គឺជាេិៃទុដផ្ែរនលើលទធផ្លទូនៅ។ 

• The percentile ranking បង្ហា ញឱ្យន ើញៃូវលទធផ្លរបស់
រូៃនលារអនរនក្បៀបនធៀបនៅៃឹងលទធផ្លរបស់សិសសែនទនទៀតទូ
ទងំក្បនទស រនុងថ្នន រែូ់ចោន ។ 

• The benchmark category បង្ហា ញនលារអនរថ្ននតើក្រុម្ណា
ដែលរូៃរបស់នលារអនរៃឹងក្តូវោរឱ់្យនរៀៃ នោងនៅនលើលំោប់
ភាគរ របស់េួរនគ។ 

• The grade equivalence បង្ហា ញឱ្យន ើញៃូវលទធផ្លនៃរក្ម្តិ
ថ្នន ររ់បស់រូៃនលារអនរ។ 

• The student growth percentile វាស់សទងថ់្ននតើរូៃរបស់
នលារអនរបាៃររីចនក្ម្ើៃប៉ាុណាា ។ 

• The instructional reading level បង្ហា ញេីរក្ម្តិថ្នន រដ់ែល
រូៃរបស់នលារអនរអាចអាៃនែើម្បសិីរា។ 

• The Lexile level ផ្តល់ឱ្យក្គូរបស់រូៃនលារអនរៃូវការ ល់ែឹង
បដៃែម្អំេីសម្តែភាេរនុងការអាៃ ៃិងភាេលំបារនៃនសៀវនៅដែល
េួរនគអាចអាៃនោ ខ្ៃួៃឯង។ 

សក្ាប ់curriculum-based measures សិសសៃឹងទទួលេិៃទុក្តូវរនុង
ម្ ួនាទីៗដែលបង្ហា ញឱ្យន ើញៃូវចំៃួៃដែលេួរនគបាៃន ៃ្ើ ក្តូវ។  
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ធេើស្ុំែួរម្ររធេទណាដដលានធៅធលើការវាយេម្មៃតាមវិ្ ីStar? 
Star Reading ៃិង Star Math នតសតៃីម្ ួៗាៃ ៣៤ សំណួរ ដែលាៃចនម្ៃើ នក្ចើៃសក្ាបន់ក្ជើសនរ ើស (multiple choice questions)។ 
នោ សារការវា តនម្ៃតាម្វធីិ Star ជាការនធវើនតសតតាម្រំុេយូទរ័ រក្ម្តិេិបារនៃសំណួរៃីម្ ួៗៃឹងផ្លៃ ស់បដូរនោងនៅនលើទនងវើរបស់សិសសថ្ននតើ
នធវើបាៃលែប៉ាុណាា រនុងការវា តនម្ៃ។ នៅនេលដែលសិសសន ៃ្ើ សំណួរក្តូវនក្ចើៃ សំណួររនុងនតសតកាៃដ់តេិបារ។ ផ្ទុ នៅវញិ នៅនេលដែល
សិសសន ៃ្ើ សំណួរក្តូវដតបៃតិចបៃតួច សំណួររនុងនតសតៃឹងម្ៃិសូវេិបារនទ។ ភាេលំបារនៃសំណួរាៃចាបេី់រក្ម្តិថ្នន រទី់១ រហូ្តែល់ រក្ម្ិត
ថ្នន រទី់១២។  

 

ធេើការវាយេម្មៃតាមវិ្ី Star ជួយអ្វីដលក់ូនខ្ញុំ? 
តាម្រ ៈនៃការបញ្ជា រោ់៉ា ងចាស់ៃូវអវីៗដែលរូៃនលារអនរនចេះ ក្គូអាចរំណតក់ារបង្ហា តប់នក្ងៀៃរបស់រូៃនលារអនរផ្លទ ល់ នែើម្បនីធវើឱ្យេួរនគ
ាៃការររីចនក្ម្ើៃរនុងការសិរា។ នលើសេីនៃេះនទៀត នេលនវលានធវើនតសតខ្ៃីធានាថ្នរូៃនលារអនរាៃនេលនក្ចើៃសក្ាបសិ់រា នហ្ើ ចំណា 
នេលតិចសក្ាបក់ារនធវើនតសត។  

ធេើការធ្វើធេស្តតាមវិ្ី Star ប ៉ះពាល់ដល់ពិនទញរបស្ក់ូនខ្ញុំដដរឬធទ? 
ការនធវើនតសតនៃេះម្ៃិប៉ាេះពាល់ែល់េិៃទុរបស់សិសសនទ។ លទធផ្លក្តូវនក្បើនែើម្បជួី  ក្គូបំនេញតក្មូ្វការរបស់សិសសទងំអស់ដតប៉ាុនណាា េះ។ នៃេះជា
លទធផ្លដែលអាចជួ  ឱ្យេិៃទុរបស់រូៃនលារអនរាៃភាេកាៃដ់តក្បនសើរនឡើង នោ សារតក្មូ្វការផ្លទ ល់ខ្ៃួៃរបស់េួរនគក្តូវបាៃរំណត ់នហ្ើ 
ការបង្ហា តប់នក្ងៀៃក្តូវបាៃដរសក្មួ្លនៅតាម្ននាេះ។ 

ធេើធពលណាធទើបកូនខ្ញុំធ្វើធេស្តតាមវិ្ី Star របស្់ពួកធរ?  
សាលា ៃិងក្គូ ៃឹងរំណតន់េលនវលានធវើនតសតរនុងអំឡុងនេលបៃួខាងនក្កាម្នៃេះ៖ 

• Star 1: (តក្មូ្វ): នងៃទី៦ ដខ្រញ្ជា  ឆ្ន ២ំ០២២ - នងៃទី២៨ ដខ្រញ្ជា  ឆ្ន ២ំ០២២ 
• Star 2: (តក្មូ្វ): នងៃទី៤ ដខ្ម្ររា ឆ្ន ២ំ០២៣ - នងៃទី២៧ ដខ្ម្ររា ឆ្ន ២ំ០២៣ 
• Star 3: (តាម្ជនក្ម្ើស)៖ នងៃទី៦ ដខ្ម្នីា ឆ្ន ២ំ០២៣ - នងៃទី២៤ ដខ្ម្នីា ឆ្ន ២ំ០២៣ 
• Star 4: (តក្មូ្វ): នងៃទី១ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ២ំ០២៣ - នងៃទី២៦ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ២ំ០២៣ 

 

ធេើការធ្វើធេស្តតាមវិ្ី Star នងឹម្រេូវធ្វើធៅធោយរធបៀបណា? 

សិសសៃឹងនធវើនតសតរនុងអំឡុងនេលនធវើនតសតបៃួ។ ការវា តនម្ៃតាម្រំុេយូទរ័ (computer adaptive assessments) ៃឹងនធវើនឡើងតាម្ការនក្បើបនចេរ
វទិានៅរនុងសាលា។  

ធេើខ្ញុំអាចធរៀបចុំកនូរបស្់ខ្ញុំឱ្យទទួលធជារជ័យកាញងការធ្វើធេស្តតាមវិ្ី Star ធោយរធបៀបណា?  
សូម្នធវើោ៉ា ងណាឱ្យសិសសសក្ារឱ្យបាៃនក្ចើៃ មុ្ៃនេលនៅសាលានៅនងៃដែលេួរនគនធវើនតសតតាម្វធីិ Star។ ជំរុញេួរនគឱ្យខំ្នធវើរិចេការរបស់
េួរនគឱ្យអស់េីសម្តែភាេ នហ្ើ រលឹំរេួរនគថ្ន វាៃឹងជួ  ក្គូរបស់េួរនគឱ្យបំនេញៃូវតក្មូ្វការសិរាផ្លទ ល់ខ្ៃួៃរបស់សិសសឱ្យកាៃដ់តក្បនសើរជាង
មុ្ៃ។ 
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ធេើខ្ញុំអាចធមើលលទធផលពីការធ្វើធេស្តធៅទីណា?  
លទធផ្លេីការនធវើនតសតៃឹងាៃនក្កា នេលផុ្តរ ៈនេលនធវើនតសតៃីម្ ួៗ តាម្រ ៈ នគហ្ទំេរ័ាតាបិតា (Parent Portal)។ ក្បសិៃនបើនលារ
អនរក្តូវការជំៃួ រនុងការដសវង ល់អំេីលទធផ្ល សូម្ទរ់ទងក្គូរបស់សិសសនលារអនរ។ ក្បសិៃនបើនលារអនរក្តូវការជំៃួ នែើម្បចូីលនម្ើល  
នគហ្ទំេរ័ាតាបិតា សូម្នម្ើលនៅក្តងន់ៃេះ៖ https://www.philasd.org/face/fr/parent-and-family-portal/។ 

https://www.philasd.org/face/fr/parent-and-family-portal/

