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ថ្ងៃទី ៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២
ជូ នចាំព

ោះ ក្ក ុម្ក្រួ សាររបស់ ក្កសួ ងអប់រំថ្នទីក្ក ុងហ្វ ីឡាខែលហ្វ យ៉ា ៖

ក្រសួ ងអប់រំនៃទីក្រ ុងហ្វ ីឡាដែលហ្វ យ៉ា មាៃសសចរត ីសោមៃសសរ ីររាយរនុងការក្បកាសថា សៅ
នងៃក្រហ្សបតិ៍ ទី ១០ ដែ រុមភៈ ឆ្នាំ ២០២២ សយើងៃឹងសចញផ្សាយ របាយការណ៍សដីអាំរីការរ ីរ
ចសក្មើៃ របស់ោលា សលើការអប់រំ ៃិងសមធម៌ (SPREE) សក្មាប់ឆ្នាំសិរា ២០២០២០២១។
របាយការណ៍សដីអាំពីការរ ីកចពក្ម្ើនរបស់សាលា ពលើការអប់រំ និងសម្អម្៌ (SPREE) ងមី ជាំនួស របាយ

ការណ៍សដីអាំពីការរ ីកចពក្ម្ើនរបស់សាលា (SPR) ចាស់ សក្ាប់ឆ្នាំសិកា ២០២០-២០២១ ខែលផ្តល់
ព័ត៌ានអាំពីពោរជ័យរបស់សាលានីម្ួយៗ និងអវ ីៗសក្ាប់ការខកលម្អ ។ SPREE រឺោឧបករណ៍
ខែលក្បពសើរោងម្ុន ខែលកាន់ខតក្សបតាម្ ពោលពៅ និងការោាំក្ទ របស់ក្ក ុម្ក្បឹកាអប់រំ
(Board of Education’s Goals & Guardrails) ខែលកាំណត់ការរំពឹងទុកយ៉ាងចាស់លាស់សក្ាប់
អវ ីៗខែលសិសសក្តូវខតសពក្ម្ចបាន និងល័កខែ័ណឌខែលក្តូវខតានពៅសាលានីម្ួយៗ ពែើម្បីផ្តល់សិទធិ
អាំណាចែល់សិសសរបស់ពយើងឱ្យទទួ លពោរជ័យ ពៅកនុង និងពក្ៅ ថ្ននក់ពរៀន។ SPREE ពលើកព ើង
ពីពោលសាំខាន់ៗ អាំពីការរ ីកចពក្ម្ើនទូ ពៅរបស់ពយើង ខែលោក្កសួ ងអប់រំ និងបង្ហាញពីការរ ីក
ចពក្ម្ើនរបស់សាលានីម្ួយៗតាម្រង្ហវស់លទធផ្លថ្នការសិកាតាម្ទាាប់ពីរ ែូ ចោ ការវាយតថ្ម្ា ពី
ចាំពណោះែឹងរបស់រែឋ និងអក្តាបញ្ច ប់ការសិកា ក្ពម្ទ ាំងរង្ហវស់បខនែ ម្ថ្ន បរ ិយកាស វបបធម្៌ និង
ឱ្កាស ពៅសាលា។
ែូ ចខែលពយើងបានែឹងយ៉ាងចាស់ថ្ន ២០២០-២០២១ ម្ិនខម្នោឆ្នាំសិកាធម្ម តាពទ។
ពោយសារខតជាំងឺរាតតាតបានបងខ ាំឱ្យពយើងផ្លាស់បតរពៅពរៀនតាម្អុ
ូ
ិនធ័រណិត សិសសោពក្ចើនម្ិន
បានពធវ ើតាម្ការវាយតថ្ម្ា របស់រែឋ ែូ ចោ Keystones និង PSSAs។ ែូ ពចន ោះ ពោយសារទិននន័យ
ថ្នការវាយតថ្ម្ា ព ោះក្បាប់នូវរង្ហវស់ SPREE ពផ្សងៗោន របាយការណ៍សក្មាប់ឆ្នាំសិរា ២០២០២១ ដែលសេៃឹងសៅថា SPREE Lite ៃឹងសមើលសៅែុសគ្ននបៃត ិចរីរបាយការណ៍នាសរលអនាេ
ត។ វានឹងម្ិនរ ួម្បញ្ចល
ូ ព័ត៌ានអាំពីលទធផ្លថ្នការសិកាពៅកនុងខផ្នក អាន និង ភាសា
អង់ពរា ស (English Language Arts) ឬរណិត វ ិទា និង វ ិទាសាតសត ពហ្ើយក៏ម្ិនរាប់បញ្ចល
ូ ពិនទុ
សរុបពទ។ ផ្ទុយពៅវ ិញ SPREE Lite របស់សាលានីម្ួយៗនឹងបង្ហាញបញ្ជ ីរង្ហវស់ទ ាំងអស់ខែលនឹង
ក្តូវោក់ពិនទុកនុងរបាយការណ៍ SPREE ពពលអ រត ប៉ាុខនត នឹងផ្តល់ខតព័ត៌ានអាំពីលទធផ្ល
ថ្នការសិកាសក្ាប់រង្ហវស់ខែលពយើងអាចវាយតថ្ម្ា ពៅពពល
ពនោះខតប៉ាុពណា
ណ ោះ – ការពក្តៀម្ែល ួនសក្ាប់ អាជីព និង បរ ិយកាស វបបធម្៌ និង ឱ្កាស។
ពយើងបានបពងក ើតក្បភពជាំនួយខែលានក្បពយជន៍ម្ួយចាំនួនពែើម្បីជួយពលាកអន កកនុងការអាន
និងយល់អាំពី SPREE ។ ការខណ ាំសក្ាប់ក្ក ុម្ក្រួ សារ (Family Guide) ពនោះ ផ្តល់ការពិពណ៌
ទូ ពៅរបស់ SPREE និងរពបៀបខែលតភាជប់ពៅនឹង ពោលពៅ និងការោាំក្ទ (Goals &
Guardrails)។ ការខណ ាំសក្ាប់អនកពក្បើ (User Guide) ពនោះ ផ្តល់ព័ត៌ានកាន់ខតលម្អ ិត និង
ព័ត៌ានបពចច កពទសអាំពីរពបៀបខែលពយើងរណ ពិនទុសក្ាប់រង្ហវស់នីម្ួយៗ។ ពហ្ើយទីបាំផ្ុត
សាំណួរខែលពរឧសាហ្៍សួរ (FAQ) ពនោះ នឹងព្ា ើយសាំណួរបខនែ ម្ខែលពលាកអន កាន។ ក្បភពជាំនួយ
ទ ាំងអស់ពនោះ និងោពក្ចើនពទៀត អាចព ើញពៅពលើពរហ្ទាំព័រ SPREE ពៅ
www.philasd.org/spree។
អររុណចាំព ោះការចូ លរ ួម្ចាំខណកោម្ួ យក្កសួ ងអប់រំ ពៅពពលខែលពយើងែិតែាំរ ួម្ោនពែើម្បីជួយ
សិសានុសិសសទ ាំងអស់ឲ្យទទួ លពោរជ័យ!
Translation and Interpretation Center (2/2022)
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