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លកខណៈម្ៃការប្រឡង ៃិងកិច្ចសប្លលួម្ៃការប្រឡង ឃីសតូៃ (Keystone)/ការប្រឡងតាលប្រពៃ័ធវាយ
តម្លៃសាលាររស់រដ្ឋនិៃស ីលវេញ៉ា  (PSSA) ឆ្ែ ាំ ២០២២-២០២៣ 
 
● មាៃជវប្លើសលយួច្ាំៃួៃជូៃសិសសទាំងអស់ កែ ងអាំឡ ងវពលប្រឡង ដូ្ច្ជា ការរផ្ៃែលវពលវេលា ៃិងការអាៃឭៗៃូេរាល់

សាំណួរទាំងអស់វៅកែ ងការប្រឡង គណិតេទិ្យា េទិ្យាសាស្រសត ពិជគណិតកប្លតិ ១ ៃិង ជីេេទិ្យា ៃិងសាំណួរលយួច្ាំៃួៃវៅ   
កែ ងការប្រឡងអកសរសិល៍ភាសាអងវ់គៃស (ELA) ។ល។  

● ជវប្លើសមាៃជូៃសិសសទាំងអស់ ប្តូេបាៃវៅថា “លកខណៈម្ៃការប្រឡង”។   

● ជវប្លើសមាៃជូៃសិសស Sp. Ed., EL, ៃិង 504 ផ្ដ្លប្តូេការ វដ្ើលបឲី្យពួកវគចូ្លរលួវៅកែ ងការប្រឡង ប្តូេបាៃវៅថា 
“កិច្ចសប្លួល”។ ដូ្វច្ែេះ កិច្ចសប្លួលគឺជាទ្យមាៃ រអ់ៃ េតត ផ្ដ្លនតល់លទ្យធភាពវសមើភាពច្ាំវ េះសាំណួរប្រឡងជូៃសិសសទាំងវៃេះ។  

● កិច្ចសប្លួល ប្តូេបាៃផ្រងផ្ច្កជា ៤ ប្រវេទ្យ៖ រវរៀររង្ហា ញ រវរៀរវ្ៃើយតរ ការកាំណតរ់រដិ្ឋឋ ៃ ៃិងការកាំណតវ់ពលវេលា។  

● កិច្ចសប្លួលទាំងអស់ផ្ដ្លមាៃជូៃកែ ងការប្រឡង ឃីសតូៃ កម៏ាៃជូៃវៅកែ ងការប្រឡង PSSA នងផ្ដ្រ។  

● ជាការសាំខាៃណ់ាស់ ផ្ដ្លប្តូេកតស់មាា ល់ថា វរើវទេះរីជាកិច្ចសប្លលួលយួច្ាំៃួៃអាច្មាៃលកខណៈសលរលយច្ាំវ េះការវប្រើ
កែ ងការរង្ហា តរ់វប្ងៀៃ ករ៏៉ា ផ្ៃតកិច្ចសប្លលួទាំងវ េះអាច្លៃិមាៃលកខណៈសលរលយសប្មារក់ារវប្រើប្បាស់វៅកែ ងការប្រឡង
ជាលកខណៈសតងដ់្ឋរ។  

● កិច្ចសប្លួលប្តូេផ្តមាៃលកខណៈប្តូេគ្នែ ៃឹងវសច្កតីប្តូេការររស់សិសស។ សិសសប្តូេផ្តមាៃ្ៃទៈវប្រើកិច្ចសប្លួលទាំង 

វ េះ វ ើយសិសសប្តូេផ្តចូ្លរលួវៅកែ ងការវប្ជើសវរ ើសររស់ពួកវគ (សូលអាៃ “ប្រេពជាំៃួយរផ្ៃែល” វៅកែ ង វគ្នល
ការណ៍ផ្ណ ាំអាំពកីិច្ចសប្លលួសប្មារក់ារប្រឡង PSSA ៃិង Keystone*)។   

● ទ្យមាៃ រអ់ៃ េតតលអរាំន តវៅកែ ងការវប្ជើសវរ ើសកិច្ចសប្លួលសប្មារក់ារប្រឡង គឺការវប្រើកិច្ចសប្លួលជាប្រចាំជាលយួសិសស ល ៃ
វពលប្រឡង ៃិងកតប់្តាឯកសារអាំពីការវប្រើប្បាស់វដ្ឋយវជាគជយ័។ លៃិផ្លៃជាទ្យមាៃ រអ់ៃ េតតលអវឡើយ វរើនតល់កិច្ចសប្លួល
វៅកែ ងសាែ ៃភាពប្រឡង ផ្ដ្លសិសសលៃិវប្រើជាប្រចាំវ េះ។  

 

កិច្ចសប្លលួមាៃជូៃសិសស ELs ផ្តរ៉ា វណាណ េះ  
 

មាៃកិច្ចសប្លួលសម័ប្គចិ្តត រីប្រវេទ្យវដ្ឋយផ្ឡកពីគ្នែ  ប្តូេបាៃអៃ ញ្ញា តជាពិវសសសប្មារសិ់សស ELs៖ 

https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Accommodations/Accommodations%20Guidelines%20for%20PSSA%20and%20Keystone%20Exams.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Accommodations/Accommodations%20Guidelines%20for%20PSSA%20and%20Keystone%20Exams.pdf
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1. វេច្ ៃ ប្កលរកផ្ប្រ កយ គ្នម ៃៃិយលៃយ័ គ្នម ៃរូរភាព ឬគ្នម ៃប្រពៃ័ធអ ិៃធរ័ណិត— ប្តូេបាៃអៃ ញ្ញា តកែ ងការប្រឡងឃីសតូៃ            
ពិជគណិតកប្លតិ១ ៃិង ជីេេទិ្យា ៃិងការប្រឡង PSSA គណិតេទិ្យា ៃិង េទិ្យាសាស្រសត ផ្តរ៉ា វណាណ េះ (មាៃសប្មារសិ់សស ELs 
ទាំងអស់ លៃិថាពួកវគរស់វៅកែ ងប្រវទ្យសវៃេះបាៃរ៉ា  ម ៃឆ្ែ ាំវ េះវទ្យ) 

2. អែករកផ្ប្រផ្ទទ ល់មាត/់អែករកផ្ប្រអកសរ ផ្ដ្លមាៃសលតែភាព** — ប្តូេបាៃអៃ ញ្ញា តកែ ងការប្រឡង ឃីសតូៃ ពិជគណិត
កប្លតិ១ ៃិង ជីេេទិ្យា PSSAs គណិតេទិ្យា ៃិង េទិ្យាសាស្រសត ៃិងការេភិាគផ្នអកវលើអតែរទ្យ [Text Dependent Analysis 
(TDA)] ម្ៃការប្រឡង PSSA ផ្នែក ELA (មាៃផ្តសប្មារសិ់សស ELs វៅសាលាស រដ្ឋ រយៈវពលតិច្ជាង ៣ ឆ្ែ ាំ 
រ៉ា វណាណ េះ) 

3. កូៃវសៀេវៅប្រឡង ៃិង ច្វលៃើយ ជាភាសា វអសប៉ាញ/អងវ់គៃស — ប្តូេបាៃអៃ ញ្ញា តកែ ងការប្រឡង ឃីសតូៃ ពិជគណិត
កប្លតិ១ ៃិង ជីេេទិ្យា ៃិងការប្រឡង PSSAs គណិតេទិ្យា ៃិង េទិ្យាសាស្រសត (មាៃផ្តសប្មារសិ់សស ELs វៅសាលាស 
រដ្ឋ រយៈវពលតិច្ជាង ៣ ឆ្ែ ាំ រ៉ា វណាណ េះ) 

    
 

សម្គា ល៖់ កិច្ចសប្លួលសប្មារសិ់សស ELs ខាងវលើវៃេះ មិនមាៃសប្មារក់ារតាលដ្ឋៃ ឬសប្មារសិ់សសវច្ញពីកលមេធីិវ េះវទ្យ។  
 

*វដ្ើលបបី្ជារពត័ម៌ាៃរផ្ៃែលអាំពលីកខណៈម្ៃការប្រឡង ៃិងកិច្ចសប្លលួម្ៃការប្រឡង សូលវប្រើរណាា ញតភាា រ ់(link) ខាងវប្កាលវៃេះ 
វ ើយវលើលវៅកែ ងផ្នែក កិច្ចសប្លលួ៖  
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Pages/TestingInformation.aspx  

 

 

**ច្ាំវ េះតួ ទ្យីររស់អែករកផ្ប្រផ្ទទ ល់មាត ់ៃិងអែករកផ្ប្រអកសរ សូលចូ្លវៅរណាា ញតភាា រ ់(link) ខាងវលើ រចួ្ច្ ច្វលើ  
ការផ្ណ ាំអាំពីកិច្ចសប្លួលសប្មារសិ់សស ELs។ 

 

  

 

https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Pages/TestingInformation.aspx
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Accommodations/Accommodations%20Guidelines%20for%20ELs.pdf

