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របាយករណ៍ស�ីអពំីកររកីចេ្រមនរបស់សល – ករែណនាសំ្រមប់ មតបិត និង ្រក�ម្រគ�សរ 
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េតរបាយករណ៍ស�អីពំកីររកីចេ្រមនរបសស់ល (SPR) េធ�អ�ខី�ះ? 

របាយករណ៍ស�ីអំពីកររកីចេ្រមនរបស់សល (SPR) គឺជាឯកសរែដលេរៀបចំេឡងេដយ្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ ជាេរៀងរល់ឆា� ។ំ ឯកសរេនះផ�ល់ពត័ម៌ានអំ

ពីលក�ណៈែដលសលរបស់េលកអ�កអនុវត�បាននូវែផ�កែដលសំខន់ៗ បផុំត ស្រមាបេ់ជាគជយ័របស់សិស្សោនុសិស្ស – ករសេ្រមចបាន នងិ កររកីចេ្រមន ៃនករសិក្សោ បរ ិ
យាកស និង សុវត�ភិាព របស់សល ករេ្រត�មខ�ួនជាេ្រសចស្រមាប ់មហវទិ្យោល័យ និង អជពី។ របាយករណ៍ស�ីអំពីកររកីចេ្រមនរបស់សល ជួយ េយងឲ្យដឹងអពីំ៖ 

 សលណា ខ� ងំពូែកែផ�កណាខ�ះ? 
 េតេក�ងសេ្រមចបានក្រមតិខ�ស់ែផ�កណាខ�ះ? 
 េតែផ�កណាខ�ះែដលសលនមីយួៗ្រត�វេធ�ករផា� ស់ប�ូរ េដម្បែីកលម�លទ�ផលៃនករសិក្សោរបស់សិស្សោនុសិស្ស? 

 

្រ�េភទសល ៃន SPR 
សលអចទទួលបានពិន�ុ ព ី០-១០០%។ េដយេយាងេទេលពិន�ុសរបុែដលសលទទួលបាន សលទងំអស់្រត�វេគែបងែចកេទក�ុង្របេភទណាមយួៃន្របេភទទងំបនួ៖ 
 

  
    

េធ�អន�រាគមន ៍– ករអបរ់រំបស់សលទងំ

េនះមានក្រមតិទប េហយ្រត�វមានករ

ផា� ស់ប�ូរ។ សលទងំេនះ្រត�វករ ករ

យកចិត�ទុកដក ់នងិ ជនំួយ ជាបនា� ន។់ 

តមដនេមល – សលែដលស�ិតេនក�ុង

្របេភទេនះ មានករអបរ់លំ�ចេំពះែផ�ក

ខ�ះ ប៉ុែន�សរបុជាទូេទ សលទងំេនះ

្រត�វករ ករពិនិត្យតមដន និង ជំនួយ

េដម្បអីចែកលម�បាន។ 

ព្រងងឹ – សលទងំេនះ មានែផ�កមយួចំ

នួន ែដលអចព្រងងឹឲ្យបានខ� ងំពូែក 

េហយអចែកលម�បានកនែ់ត្របេស 

ជាមយួនឹងជនំួយចណុំចពតិ្របាកដ 

គរំូ – សលទងំេនះបានទទលួពិន�ុខ�ស់ 

និង ជាសលដល៏�បំផុតេនក�ុងទី្រក�ង

េនះ។ 

 

្របពន័�ៃនករដកព់ិន�ុេនះអចេ្របេដម្បែីស�ងយល់ថាេតសលរបស់េលកអ�កេធ�បានល�ក្រមតិណា ចំេពះែផ�កនីមយួៗ កដូ៏ចជាពិន�ុៃន SPR។ 
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េតសលរបសខ់�ុទំទលួបាន ពនិ� ុSPR េដយវិធីណ? 

អ�ីពិត្របាកដែដលេគរបប់��ូ លពិន�ុសរបុរបស់សល គអឺ្រស័យេទេលសិស្សោនុសិស្សែដលសលេនះបេ្រង�ន។ ឧទហរណ៍ ពិន�ុសរបុ របស់សលបឋមសិក្សោ នងិ អនុ

វទិ្យោល័យ ែផ�កេទេល ករសេ្រមចបាន កររកីចេ្រមន និង ស� នភាពរបស់សល ក�ុងខណែដល ពិន�ុរបស់វទិ្យោល័យ ្រត�វរបប់��ូ លករេ្រត�មខ�ួនជាេ្រសចស្រមាប ់មហវទិ្យោ

ល័យ និង អជពី ផងែដរ។ មខុវទិ្យោ ឬ ែផ�ក នីមយួៗរបស់ SPR មានទម�នខុ់សៗគា� ស្រមាបព់ិន�ុសរបុទងំអស់។ 
 

 
 

 

ពិន�ុសរបុរបស់សលមយួ បង� ញឲ្យេឃញថាេតសលេនាះបេ្រង�នបានល�ក្រមតិណា េបេ្រប�បេធៀបេទនឹងទសិេដរបស់្រកសួង េហយេគអចេ្របពិន�ុេនះេដម្បែីស�ងយល់

អំពីករែ្រប្រប�លៃនករអបរ់ ំក�ុងចេនា� ះរយៈេពលណាមយួ។  
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ែស�ងយលអ់ពំែីផ�កេផ្សងៗៃន SPR 
 

ករសេ្រមចបាន កររកីចេ្រមន ស� នភពរបស់សល េ្រត�មស្រមប់ មហវិទ្យោល័យ និង អាជីព 

ែផ�កេនះ វយតៃម�ថាេតសិស្សេធ�បានល�ក្រមតិណា ចំ

េពះែផ�កៃន ករអន ករសរេសរ គណិតវទិ្យោ នងិ ចំ

េណះវទិ្យោស�ស� កដូ៏ចជាករស� តជ់នំាញរបស់

សិស្ស ែដល្រត�វករេរៀនភាសអងេ់គ�ស។ 

ែផ�កេនះបង� ថា េតសិស្សោនុសិស្សបានេរៀន តម

ក្រមតិៃនអ�ីៗ ែដលពកួេគ្រត�វេរៀនពីមយួឆា� េំទមយួ

ឆា� ែំដរឬេទ ែផ�ក ករអន/អក្សរសិល្ប ៍គណិតវទិ្យោ 

និង ចំេណះវទិ្យោស�ស� េហយេបេនវទិ្យោល័យ េត
សិស្ស អច្របឡងេចញទនេ់ពលេវលែដរឬេទ។ 

សលគប្បជីាទកីែន�ងែដលមានសុវត�ភិាព និងទក់

ទញសិស្សឲ្យចងម់កេរៀន។ ែផ�កេនះវយតៃម�

វត�មានអវត�មាន ករចូលរមួរបស់សិស្ស និង លទ�

ផលពីរបាយករណ៍ៃនករស�ងម់តិ្របចឆំា� ។ំ 

ែផ�កេនះបង� ញថា េតសិស្សេនវទិ្យោល័យ្របឡងេចញ

ែដរឬអត ់េហយេតពួកេគបានេ្រត�មខ�ួនស្រមាប ់បន�ករ

សិក្សោរបស់ពួកេគេនមហវទិ្យោល័យ និង ស្រមាបទ់ិស

េដស្រមាបអ់ជពី ែដរឬអត ់(ស្រមាបែ់តសិស្សវទិ្យោល័យ) 

េត SPR ពិនិត្យេមលទិន�ន័យអ�ីខ�ះ? 

 ករស� តជ់នំាញៃនពនិ�ុ្របឡង PSSA/Keystone  

 ករស� តជ់នំាញៃនពនិ�ុ្របឡង ACCESS (ស្រមាប់

សិស្ស ELLs) 

 អនបានតមក្រមតិថា� ក ់

 សន�ស្សនក៍េំណ នមធ្យម (AGI) 

 កេំណ នៃនពនិ�ុ្របឡង ACCESS (ស្រមាបសិ់ស្ស 
ELLs) 

 ភាគរយៃនសិស្សែដលេរៀនបានទនក់្រមតិថា� ក ់

 សមភាព 

 វត�មានអវត�មាន 

 ករដកវ់និយ័េនក�ុងសល 

 ករប�្ឈបប់េណា� ះអសន� 

 ករស�ងម់តរិបស់ សិស្ស នងិ មាតបតិ 

 ករ្របឡងេចញពវីទិ្យោល័យ 

 ករចូលេរៀនេនមហវទិ្យោល័យ 

 ករេ្រត�មខ�ួនស្រមាប ់មហវទិ្យោល័យ/អជពី 

 ករស�ងម់តរិបស់សិស្ស 

េហតុអ�ីបានជាវមនលក�ណៈសំខន់? 

ករអនបានតមក្រមតិថា� ក ់នងឹនាឲំ្យទទលួបានេជាគ

ជយ័េនក�ុងមុខវទិ្យោដៃទេទៀត។ 

ករឆាបទ់ទលួបានេជាគជយ័របស់សិស្ស អចជះឥទ�ិ
ពលដល់ឱកសផា� ស់ប�ូរសល នងិ ករទទលួឲ្យចូល

េរៀនេនវទិ្យោល័យ។ 

ពិន�ុៃនករ្របឡង អចមានឥទ�ពិលដល់ករចូលេរៀន

េនមហវទិ្យោល័យ (ស្រមាបសិ់ស្សវទិ្យោល័យ) 

ស្រមាបសិ់ស្សែដលេរៀនមនិទនេ់គ កររកីចេ្រមន

ខ� ងំក� គឺជាករចបំាច ់េដម្បឲី្យសិស្សេរៀនបានទន់

ក្រមតិថា� ក។់ 

េនវទិ្យោល័យេរៀនមនិបានពនិ�ុ្រគបច់នំនួ មានប��

អចេធ�ឲ្យសិស្សឈបម់កេរៀន។ 

បរយិាកសល�របស់សល គជឺា្រគឹះៃនករសិក្សោ

របស់សិស្ស។ 

េបសិស្សមនិមកសល ពួកេគមនិអចសិក្សោបាន

េទ។ 

មតិរបស់ មាតបតិ និង សិស្សោនុសិស្ស មានសរៈ

សំខនណ់ាស់ស្រមាបេ់ជាគជយ័របស់សល។ 

ករ្របឡងេចញពវីទិ្យោល័យ អចបេង�នឱកសេនេពល

េ្រកយស្រមាបជ់ីវតិរស់េនរបស់សិស្ស។ 

ករ្របឡងេចញពីវទិ្យោល័យជួយ េធ�ឲ្យទី្រក�ងរបស់េយង

កនែ់ត្របេសេឡង។ 

េ្រត�មខ�ួនបានល�េដម្ប្ីរបឡងេចញ នងឹអចេធ�បានល�េន

មហវទិ្យោល័យ/អជីព។ 

េតេលកអ�កអាចេធ�អ�ីបាន? 

គា្ំរទករសិក្សោរបស់សិស្ស េ្រកយេម៉ាងសិក្សោ។ 

ដងឹៃថ�ែខ្របឡង េធ�យ៉ាងណាឲ្យសិស្សេ្រត�មខ�ួន េហយេលកទកឹចតិ�ឲ្យពកួេគខតិខឲំ្យអស់ពសីមត�ភាព។ 

តមដនករ្របឡង Benchmarks នងិរបាយករណ៍ពនិ�ុ របស់សិស្ស។ 

ពភិាក្សោអពំមុីខវជិា� ជាមយួសិស្ស នងិ្រគ�របស់ពួកេគ។ 

សហករជាមយួសល នងិ/ឬ ្រក�ម្របកឹ្សោសល (SAC) េដម្បបីេង�នេជាគជយ័របស់សិស្ស។ 

បេំពញករស�ងម់ត្ិរបចឆំា�  ំេហយជំរុញឲ្យសិស្សបំ

េពញែដរ។ 

េធ�យ៉ាងណាកុឲំ្យសិស្សអវត�មានេលសព១ីៃថ� ក�ុង

មយួែខ េទះជា មាន ឬ គា� ន មូលេហតុ កេ៏ដយ។ 

សហករជាមយួសល នងិ/ឬ ្រក�ម្របកឹ្សោសល 

(SAC) េដម្បែីកលម�បរយិាកសរបស់សល។ 

ចុះេឈ� ះសិស្សក�ុង កម�វធិេីរៀនយកពនិ�ុបែន�ម ឬកម�វធិេីន

រដូវេក�  េដម្បេីរៀនឲ្យទនេ់គ។ 

បេង�នករចូលរមួក�ុងករសិក្សោបែន�ម និងកម�វធិី ែដល

អច េ្រត�មសិស្សស្រមាប ់មហវទិ្យោល័យ នងិ អជពី។ 

ប�� កព់ីសរៈសំខនៃ់ន វត�មានអវត�មាន។ 

ជំរុញសិស្សឲ្យបេំពញករស�ងម់ត្ិរបចឆំា� ។ំ 
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ពត័ម៌នបែន�មអពំ ីSPR 

វុបិៃសអំពី របាយករណ៍ស�ីអពំីកររកីចេ្រមនរបស់សល របស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉ រមួមានជំនួយ និងពត័ម៌ានបែន�ម អំពី SPR និងអ�ីៗែដលរបាយករណ៍

េនះស�ងេ់មល៖ http://www.philasd.org/language/khmer/school-progess-report.  

ក�ុងទំពរ័វុបិៃសេនះ េលកអ�កនឹងេឃញ ករែណនាអំពំកីរេ្រប SPR សំណួរែដលេគឧស្សោហ៍សួរ និង ករែណនាអំពំ ីSPR ស្រមាប ់មាតបតិ នងិ ្រក�ម្រគ�សរ (មានជាភាស

េផ្សងៗ) ្រពមទងំ ច្បោបរ់បស់ SPR ែដលផ�ល់ពត័ម៌ានលម�តិអំពីវធិីគណនា្របករនីមយួៗេនក�ុង SPR។  

ករ្រ�ឡង នងិ ៃថ�ែខសខំន់ៗ  េផ្សងេទៀត 

ពិនិត្យេមល្របតិទនិេនក�ុងវុបិៃសរបស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ីឡាែដលហ�� ៉ឲ្យបានេទៀងទត ់េដម្បឲី្យដឹងអំពី ៃថ�ែខៃនករ្របឡងក�ុងេពលខងមខុ ៃថ�ែខចុះេឈ� ះចូលេរៀន 

និង ៃថ�ែខសំខន់ៗ េផ្សងេទៀត ស្រមាបកូ់ន នងិសល របស់េលកអ�ក ៖ www.philasd.org/language/khmer/calendar 

ករស�ងម់ត្ិរ�ចឆំ�  ំ

េយងខ�ុ ំចងប់ានេយាបល់ពីេលកអ�ក! សូមបេំពញករស�ងម់តរិបស់ មាតបតិ នងិ អណាព្យោបាល ្របចឆំា�  ំេដម្ប្ីរបាបេ់យងខ�ុ ំឲ្យដឹងអពំីសល និងវធិីែដលេយងអចែកលម� 

សលរបស់េលកអ�ក៖ http://www.philasd.org/parentsurvey/index.php?lang=km 

ពិនិត្យេមលលទ�ផលៃនករស�ងម់តរិបស់សលេលកអ�ក េនក�ុងវុបិៃសៃនករស�ងម់តិរបស់្រកសួងអបរ់ៃំនទី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៖៉ schoolsurveys.philasd.org. 

ចលូរួម នងិ ជយួដលក់រែកលម�សល 

សូមេមលវុបិៃសរបស់ ករយិាល័យទំនាកទ់ំនងជាមយួ ្រក�ម្រគ�សរ និងសហគមន ៍(FACE) េដម្ប្ីរជាបពត័ម៌ានបែន�មអំពី វធិជីយួ  កូន នងិ

សល របស់េលកអ�ក ែដលល�បផុំត៖ http://www.philasd.org/language/khmer/ 

សូមចូលរមួ! គិតគូរចូលរមួជាមយួ ្រក�ម្របកឹ្សោសល (SAC) េដម្បជីួយ គា្ំរទដល់េជាគជយ័ៃនករសិក្សោរបស់សិស្ស ករែកលម�បរយិាកស 

និង ទមា� ប ់របស់សល នងិព្រងឹងករចូលរមួរបស់្រក�ម្រគ�សរ។ 

http://www.philasd.org/language/khmer/school-progess-report
http://www.philasd.org/language/khmer/calendar
http://www.philasd.org/parentsurvey/index.php?lang=km
http://www.philasd.org/language/khmer/

