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ការណែនាំសម្រាប់ាតាបិតា
ការម្ររឡង Keystone នៅរដ្ឋផិនស ៊ីលនេនញ៉ា

ន ើការម្ររឡង ឃ៊ីសតូន (Keystone) ជាអ្វ៊ី? 
ការប្រឡង Keystone គឺជាមូលដ្ឋា នស្តងដ់្ឋរននការវាយតនមៃសិ្ស្សនៅនេលរញ្ចរវ់គគសិ្ក្សា បាននរៀរចំនឡើងន ើមបវីាយតនមៃននការស្ទា ត់
ជំនាញក្សនុងមុខវជិាា  េិជគណិតក្សប្មតិ១ (Algebra I) អក្សសរស្ទស្តស្ត (Literature) និង ជីវវទិ្យា (Biology)។ ជាផ្ននក្សសំ្ខាន់ៗ ជានប្ចើន 
ចំន ោះតប្មូវការននការរញ្ចរក់ារសិ្ក្សាេីវទិ្យាល័យទូ្យទងំរ ា នៅរ ានិនសីុ្លនវនញ៉ា ។

ន ើកូនខ្ ាំនងឹម្ររឡង Keystone នៅនេលណា? 
ស្ទលាររស់្ប្ក្សសួ្ងអររ់នំនទី្យប្កុ្សងហ្វីឡាផ្ លហ្វយ៉ាឲ្យសិ្ស្សប្រឡង Keystone អំឡុងរ ូវរងា (ផ្ខមក្សរា) និងអំឡុងរ ូវផ្កា រកី្ស (ផ្ខឧស្ភា)។ 
សិ្ស្សផ្ លប្រឡង Keystone នលើក្សទី្យមយួ តាមធមមតាប្រឡងក្សនុងអំឡុងរ ូវផ្កា រកី្ស នៅនេលផ្ លេួក្សនគជិតរញ្ចរវ់គគសិ្ក្សា េិជគណិត
ក្សប្មតិ១ (Algebra 1) អងន់គៃស្ក្សប្មតិ២ (English 2) និង/ឬ ជីវវទិ្យា (Biology)។ ក្សនុងអំឡុងរ ូវរងា តាមធមមតាទុ្យក្សស្ប្ារសិ់្ស្សផ្ ល
ប្តូវប្រឡង Keystone ស្ទនឡើងវញិ ប្រសិ្ននរើេួក្សនគមនិបានេិនាុស្ទា តជំ់នាញ (proficient) នៅនេលប្រឡងនលើក្សទី្យមយួ។ សិ្ស្សក្សអ៏ាច
ប្រឡង Keystone ស្ទនឡើងវញិ ក្សនុងអំឡុងរ ូវផ្កា រកី្ស។ ប្រតិទិ្យនស្ប្ាររ់យៈនេលននការប្រឡង Keystone អាចនមើល ប្តងន់នោះ។ នលាក្ស
អនក្សក្សអ៏ាចនមើល ប្រតិទិ្យនននការវាយតនមៃសិ្ស្សររស់្ប្ក្សសួ្ងអររ់នំនទី្យប្កុ្សងហ្វីឡាផ្ លហ្វយ៉ា ប្េមទងំប្រតិទិ្យនស្ទលាររស់្កូ្សននលាក្សអនក្ស 
ស្ប្ារន់ងៃប្រឡង Keystone។  

ន ើម្ររយូកលទ្ធផលននការម្ររឡង Keystone របស់កូនខ្ ាំនៅន្វើអ្វ៊ី? 
េិនាុររស់្សិ្ស្សាន ក្ស់ៗ នតល់នៅឲ្យផ្តស្ទលាររស់្កូ្សននលាក្សអនក្សផ្តរ៉ាុន ណ្ ោះ អាចនប្រើន ើមបជួីយ ប្គូក្សនុងការនធវើឲ្យ ឹងេីភាេខាៃ ងំេូផ្ក្ស និងភាេ
អនន់ខាយររស់្កូ្សននលាក្សអនក្ស។ រនាា រម់ក្សអនុញ្ញា តឱ្យប្គូនរៀរចំការរងាា តរ់នប្ងៀនកូ្សនររស់្នលាក្សអនក្ស ន ើមបគីបំ្ទ្យលអរំនុត ល់ការរកី្ស
ចនប្មើនររស់្េួក្សនគ។ នលើស្េីននោះនទ្យៀត នដ្ឋយស្ទរការប្រឡង Keystones ជាស្ាស្ភាគមយួននតប្មូវការរញ្ចរក់ារសិ្ក្សាេីវទិ្យាល័យ
ទូ្យទងំរ ាននរ ានិនសីុ្លនវនញ៉ា  ស្ទលានឹងនប្រើលទ្យធនលទងំននោះន ើមបឲី្យ ឹងថានតើមុខវជិាា អវីផ្ លសិ្ស្សនឹងប្រឡងនឡើងវញិ ផ្ លប្តូវការ
ការរងាា តរ់នប្ងៀនរផ្នែមន ើមបឱី្យេួក្សនគនរៀរចំខៃួនឲ្យកានផ់្តប្រនស្ើរនឡើងន ើមបទី្យទួ្យលបានេិនាុស្ទា តជំ់នាញនៅនេលប្រឡងនលើក្សទី្យេីរររស់្
េួក្សនគ។ េិនាុប្រឡង Keystone ក្ស៏នតល់េត័ា៌ន ល់ស្ទលា និងប្ក្សសួ្ងអររ់ផំ្ លគបំ្ទ្យការផ្ក្សលមអ និងការនរៀរចំផ្ននការេិភាក្សាេីក្សមមវធីិ
សិ្ក្សា និងការរងាា តរ់នប្ងៀន នងផ្ រ។ 

ន ើសាំែួរម្ររនេទ្ណាណដ្លសួរនៅកន ងការម្ររឡង Keystones? 
ស្ប្ារក់ារប្រឡង Keystones ទងំរី សិ្ស្សប្តូវន ៃ្ើយសំ្ណួរតាមការនប្ជើស្នរ ើស្ចនមៃើយមយួេីចនមៃើយជានប្ចើន (multiple choice) និង
តាមការស្រនស្រេនយល់ ខុស្ៗគន ជានប្ចើន។ ចនមៃើយតាមការស្រនស្រេនយល់ប្តូវនដល់តាមការស្រនស្រជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរ និងដ្ឋក្សេិ់នាុតាម
នប្រើវធីិ rubric។ ន ើមបបី្ជារេត័ា៌នរផ្នែមអំេីប្រធានរទ្យននោះ សូ្មនមើលឯក្សស្ទរផ្ លនគនរៀរចំស្ប្ារក់ារប្រឡង អក្សសរស្ទស្តស្ត េិជគណិ
តក្សប្មតិ ១ និង ជីវវទិ្យា ។ 

https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/KeystoneTestingWindow.aspx
https://www.philasd.org/era/assessment/calendar/
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Literature%20Test%20Definition.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Algebra%20I%20Test%20Definition.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Algebra%20I%20Test%20Definition.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Biology%20Test%20Definition.pdf
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ន ើេិនទ ម្ររនេទ្ណាណដ្លរាយការែ៍នៅនលើការម្ររឡង Keystones? 
ស្ប្ារមុ់ខវជិាា ផ្ លប្តូវប្រឡងទងំរី សិ្ស្សទ្យទួ្យលេិនាុផ្ លន ៃ្ើយប្តូវ (raw score) េិនាុតាមស្តងដ់្ឋរ (scale score) និងេិនាុតាមក្សប្មតិ

ផ្ លនធវើបាន (performance tier  rating) [(នប្កាមក្សប្មតិ នស្មើក្សប្មតិ ស្ទា តជំ់នាញ ឬកំ្សរតិខពស់្ (Below Basic, Basic, Proficient, or

Advanced)] ផ្ លជារទ់ក្សទ់្យងនឹងេិនាុតាមស្តងដ់្ឋរជាក្សល់ាក្ស។់ េិនាុតាមស្តងដ់្ឋរទក្សទ់្យងនឹងក្សប្មិតផ្ លនធវើបាននីមយួៗ ខុស្គន នៅតាម
មុខវជិាា ។ ស្ប្ារក់ារផ្រងផ្ចក្សកានផ់្តសីុ្ជនប្ៅ នលាក្សអនក្សអាចនមើល តារាងននលំដ្ឋរក់្សប្មតិេិនាុតាមស្តងដ់្ឋរ ររស់្ប្ក្សសួ្ងអររ់នំនរ ានិនសីុ្
លនវនញ៉ា ។ 

នលើស្េីននោះនទ្យៀត ប្ក្សសួ្ងអររ់នំនរ ានិនសីុ្លនវនញ៉ា  នដល់ឲ្យស្ទលានូវរបាយការណ៍ននលទ្យធនលប្រឡងររស់្សិ្ស្សាន ក្ស់ៗ តាមប្រធានរទ្យ។ 
ការប្រឡង Keystone នីមយួៗានេីរប្រធានរទ្យ។ 

ស្ប្ារក់ារប្រឡង Keystone អក្សសរស្ទស្តស្ត ប្រធានរទ្យេីរគឺ 
(១) អក្សសរស្ទស្តស្តប្រឌិត និង (២) អក្សសរស្ទស្តស្តមនិប្រឌិត។ 
ស្ប្ារក់ារប្រឡង Keystone េិជគណិតក្សប្មតិ១ ប្រធានរទ្យ
ទងំេីរគឺ (១) ការគិតនលខ និងស្មីការលីននា និងវសិ្មភាេ 
(២) មុខងារលីននា និងការនរៀរចំទិ្យនននយ័។ ស្ប្ារក់ារប្រឡង 
Keystone ជីវវទិ្យា ប្រធានរទ្យទងំេីរគឺ (១)  ំនណើ រការនកា 
សិ្កា និងនកាសិ្កា និង (២) ការរនត និងឯក្សភាេននជីវតិ។  

ន ើការម្ររឡង Keystones កាំែ ់នា៉ា ងណដ្រឬនទ្? 
ការប្រឡង Keystones មនិកំ្សណតន់ា៉ា ងនទ្យ រ៉ាុផ្នតសិ្ស្សមនិអាចរញ្ចរប់្រធានរទ្យក្សនុងរយៈនេលនប្ចើននងៃបាននទ្យ។ ប្រសិ្ននរើសិ្ស្សចារន់នតើម
ប្រធានរទ្យនៅនងៃចន័ា េួក្សនគមិនអាចរញ្ចរផ់្ននក្សននាោះនៅនងៃអងាគ របាននទ្យ។ ប្ក្សសួ្ងអររ់នំនរ ានិនសីុ្លនវនញ៉ា  នតល់ការបា៉ា នស់្ទម ននា៉ា ងក្សនុងការ
ប្រឡង Keystone នីមយួៗ។ ស្ប្ារជី់វវទិ្យា ប្រធានរទ្យទងំេីរចំ្យនេលប្រផ្ហ្ល ៧២ នាទី្យ ស្ប្ារប់្រធានរទ្យនីមយួៗ។ ស្ប្ារ់
អក្សសរស្ទស្តស្ត ប្រធានរទ្យទងំេីរចំ្យនេលប្រផ្ហ្ល ៧៣ នាទី្យ ស្ប្ារប់្រធានរទ្យនីមយួៗ។ នហ្ើយស្ប្ារ ់េិជគណិត ១ ប្រធានរទ្យ
ទងំេីរចំ្យនេលប្រផ្ហ្ល ៧៥ នាទី្យ ន ើមបរីញ្ចរប់្រធានរទ្យនីមយួៗ។ នទោះជាយ៉ា ង្ក្សន៏ដ្ឋយ នគមនិតប្មូវឱ្យសិ្ស្សរញ្ចរក់ារប្រ  
ឡងតាមកំ្សណតន់េលទងំននាោះនទ្យ នហ្ើយនគនតល់នេលនវលាផ្ងមនទ្យៀតតាមការចាបំាចន់ ើមបរីញ្ចរក់ារប្រឡង។  

ន ើការម្ររឡង Keystones ប៉ា៉ះពាល់ដ្ល់េិនទ របស់កូនខ្ ាំណដ្រឬនទ្? 
ការប្រឡងននោះមនិរ៉ាោះ ល់ ល់េិនាុររស់្សិ្ស្សនទ្យ។ នទោះជាយ៉ា ង្ក្សន៏ដ្ឋយ េួក្សនគានវធីិសំ្ខានេី់រ ចំន ោះតប្មូវការននការរញ្ចរក់ារ
សិ្ក្សាេីវទិ្យាល័យទូ្យទងំរ ា នៅរ ានិនសីុ្លនវនញ៉ា ។  

ន ើកូនខ្ ាំម្ររឡង Keystones នោយរនបៀបណា? 
ការប្រឡង Keystones តាមធមមតានធវើនឡើងតាមការនប្រើនមម ន  និងប្ក្សដ្ឋស្។ នទោះជា ូនចនោះក្សន៏ដ្ឋយ ក្សា៏នវធីិប្រឡងតាមអិុនធរ័ផ្ណត 
នងផ្ រ។ នដ្ឋយមនិគិតេីវធីិ្មួយផ្ លកូ្សនររស់្នលាក្សអនក្សប្តូវប្រឡង សិ្ស្សទងំអស់្ប្តូវផ្តនៅប្រឡង Keystones នៅស្ទលា
ររស់្េួក្សនគផ្កា ល់។ 

នតើាននយ័ ូចនមដចនរើបានេនិាុ នប្កាមក្សប្មតិ នស្មើ
ក្សប្មតិ ស្ទា តជ់ំនាញ ឬក្សប្មតិខពស់្? 

ប្ក្សសួ្ងអររ់នំនរ ានិនសីុ្លនវនញ៉ា  ាន  ការេណ៌នាអំេីេិនាុតាមស្តង់
ដ្ឋរ ស្ប្ារ ់េិជគណិតក្សប្មតិ១ អក្សសរស្ទស្តស្ត និង ជីវវទិ្យា នៅក្សនុងវុរិ
នស្ ររស់្នគ។ 

https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/ExamScaleScoreRanges.aspx
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ន ើខ្ ាំអាចន ើលលទ្ធផលននការម្ររឡង Keystones នៅទ្៊ីណា? 
ស្ទលាទ្យទួ្យលរបាយការណ៍ ររស់្សិ្ស្សាន ក្ស់ៗ េីរចារ់ េីររីផ្ខនប្កាយនេលប្រឡងរចួ។ នលាក្សអនក្សអាចនស្ើនសំុ្របាយការណ៍ ររស់្សិ្ស្ស 
ាន ក្ស់ៗ មយួចារេី់ស្ទលាររស់្កូ្សននលាក្សអនក្សបានផ្ រ។ 

លទ្យធនលក្សចុ៏ោះនាយកុ្សនងនគហ្ទំ្យេរ័ស្ប្ារា់តារិតា នប្កាមផ្ននក្សប្រឡងខាន តស្តងដ់្ឋរ (Standardized Test) ននេត័ា៌នររស់្សិ្ស្ស 
នងផ្ រ។ 

ន ើខ្ ាំអាចទាក់ទ្ងនៅអ្នកណានបើខ្ ាំានសាំែួ រណែ នទ្ៀ អ្ាំេ៊ីការម្ររឡង Keystones? 
ប្រសិ្ននរើនលាក្សអនក្សានសំ្ណួ រផ្ងមមនទ្យៀតអំេីការប្រឡង Keystones នយើងសូ្មឱ្យនលាក្សអនក្សទក្សទ់្យងនៅស្ទលាររស់្កូ្សននលាក្សអនក្ស។ 
េត័ា៌នស្ប្ារទ់ក្សទ់្យងនៅស្ទលាររស់្កូ្សននលាក្សអនក្សអាចយក្សេី     វុរិនស្នុាក្សេត័ា៌នស្ទលា ងមី ររស់្ប្ក្សសួ្ងអររ់នំនទី្យប្កុ្សងហ្វីឡាផ្ ល 

ហ្វយ៉ា។ 

ន ើខ្ ាំអាចរកេ័ ា៌នបណនែ អ្ាំេ៊ីការម្ររឡង Keystones នៅទ្៊ីណា? 
ការយិល័យវាយតនមៃសិ្ស្សររស់្ប្ក្សសួ្ងអររ់នំនទី្យប្កុ្សងហ្វីឡាផ្ លហ្វយ៉ា៖ https://www.philasd.org/era/assessment/

នគហ្ទយ្ំេ័រសី្ដអំេី Keystone ររស់្ប្ ្សសួ្ងអរ់រំននរ ានិនសីុ្លនវនញ ា ៖ 

https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.aspx

http://www.philasd.org/era/assessment/
http://www.education.pa.gov/K-
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.aspx



