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ព័តម៌ានទូេទអំពកីរ្របឡង PSSA   

េតសលណខ�ះែដល្រត�វចូលរមួ? 

សលរបស់្រកសួងអបរ់ ំនិងសលឆាទរ័ ទងំអស់ ចូលរមួក�ុងករវយតៃម�ទងំេនះ។ 

សលែដលមនិែមនជាសលរដ�កអ៏ចចូលរមួ តមករស�័្រគចិត�បានែដរ។ 
 

េតសសិ្សណខ�ះែដល្រត�វចូលរមួក�ងុករ្រ�ឡង? 

េលកែលងែតសិស្សមយួចំននួតូច ែដល្រត�វតមលក�ណៈវនិិច�យ័ណាមយួ ស្រមាបក់រ 

ចូលរមួក�ុងករវយតៃម�តមវធិីេផ្សងេទៀត សិស្សទងំអស់ែដលេគត្រម�វឲ្យចូលរមួក�ុង

ករវយតៃម� មានដូចតេទ៖ 

អក្សរសិល្បអ៍ងេ់គ�ស នងិ គណិតវទិ្យោ – ថា� កទ់ី ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ នងិ ថា� កទ់ី៨ 

ចំេណះវទិ្យោស�ស� – ថា� កទ់ី ៤ និង ទ៨ី 
 

េតអ�កណ ជាអ�កសេ្រមចថេតករ្រ�ឡងណខ�ះ ែដល្រត�វេធ�? 

្រក�មប�� វន�ែដលមានករអបរ់ ំមកពី្រគបជ់ានថ់ា� កទ់ងំអស់ េនក�ុងរដ�ផនិសីុលេវញ៉ា 

ជាអ�កេ្រជសេរ សចេំណះដឹងៃនមុខវជិា�  ែដល្រត�វយកមកេធ�ករវយតៃម�។ ្រក�មទងំ

េនះមានរមួទងំ ្រគ�បេ្រង�ន អ�កេមលខុស្រត�វ នាយកៃនកម�វធិីសិក្សោ នងិអ�កឯកេទស

ែផ�ក មហវទិ្យោល័យ។ ពួកេគកេ៏ធ�ករ ពនិិត្យេផ��ងផា� ត ់ែកស្រម�ល នងិ ឯកភាពនូវ

រល់វ�ិ� សស្រមាបយ់កមកេធ�ករ្របឡង។  
 

េតអ�កណជាអ�កចត់ែចងេលករ្រ�ឡង? 

សលនមីយួៗេរ សអ�កែដលចតែ់ចងេលករវយតៃម�។ ភាគេ្រចន អ�កទងំេនាះគជឺា 

្រគ�េនក�ុងអគាររបស់សិស្ស។  
 

េតលទ�ផល្រត�វរាយករណ៍េដយរេបៀបណ? 

េគនឹងេផ�ច្បោបច់ម�ងៃនេសចក�ីរយករណ៍អពំីករវយតៃម�ពីរច្បោប ់របស់សិស្សមា� ក់ៗ

េទ សល និង្រកសួង ទងំអស់ែដលចូលរមួ េដម្បែីចកជូនដល់មាតបិត ្រគ�បេ្រង�ន 

អ�កផ�ល់ឱវទ និង/ឬ នាយកសល។ រដ�នឹងមនិទទលួេសចក�រីយករណ៍ណាែដល

មានេឈ� ះសិស្សេទ។   
 

េសចក�ីរយករណ៍េទតមសល នឹងេ្របស្រមាប ់កម�វធិសិីក្សោ និង ករេរៀបចំ

គេ្រមាងែផនករ។ ្រកសួងអបរ់ ំនងិសលឆាធរ័ អចចុះផ្សោយពលីទ�ផលៃនករ 

្របឡង PSSA ស្រមាបស់លនមីយួៗ។ រដ�កអ៍ចបេ��ញ ទិន�នយ័ៃនករវយតៃម� 

របស់សលនមីយួៗែដរ។ 

េតមតបិតអាចេមលវិ�� សៃនករ្រ�ឡង បានឬេទ? 

អចេមលបាន េ្រកយស� នភាពមយួ។ េគត្រម�វឲ្យសលមានច្បោប ់េដម្បេីធ�យ៉ាង

ណាឲ្យមាតបិត ឬអណាព្យោបាល អចពិនតិ្យេមលវ�ិ� សៃនករ្របឡងរបស់រដ�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េនក�ុងសល ក�ុងេម៉ាងែដលងយ្រស�លស្រមាបម់ាតបតិ ឬ អណាព្យោបាល តងំពី
េពលែដលេគបានទទលួឯកសរៃនករ្របឡង រហូតដល់េពល្របឡងស្រមាបអ់�កខក

ខនមនិបាន្របឡង េដម្បសីេ្រមចថាេតករ្របឡងរបស់រដ�មានប�� បះ៉ពល់ដល់

ជំេនឿសសនារបស់ពកួេគ ឬអត។់ េនះគឺជាមូលេហតុែតមយួគតែ់ដលេគអនុ�� តឲ្យ

េនេ្រកមបទប�� េនះ។  

្រត�វចុះហត�េលខេលកចិ�សន្យោរក្សោករសមា� ត ់េហយមនិអនុ�� តឲ្យយក ច្បោបច់ម�ង

ៃនវ�ិ� ស ឬករកត្់រតអពំីវ�ិ� ស េចញពសីលបានេឡយ។ េបេ្រកយពបីានពិ  

និត្យេមលវ�ិ� សរចួេហយ មាតបិត ឬអណាព្យោបាល គិតថាវ�ិ� សេនាះមាន

ប�� បះ៉ពល់ដល់ជំេនឿសសនារបស់ពកួគាត ់េហយមនិចងឲ់្យកូនចូលរមួក�ុងករ្រប

ឡង េគមនិអចបដិេសធ សិទ�ិរបស់មាតបតិ ឬ អណាព្យោបាល តមករសរេសរេស�
សំុេទ អគ�នាយក្រកសួងអបរ់ ំឬអគ�នាយកសលឆាទរ័ ឬនាយក AVTS ែដលជាប់

ពកព់ន័� បានេទ។ មាតបិត ឬ អណាព្យោបាល ្រត�វទកទ់ងេទសលរបស់កូន 

េដម្បេីរៀបចកំរពិនតិ្យេមលវ�ិ� ស។ 
 

រាយករណ៍ពីករ្រ�ឡងែដលខុសពី្រ�្រកតី? 

មាតបិត/អណាព្យោបាល ណាែដលេជឿថាមានករ្របឡងែដលខុសពី្រប្រកតី អច

េផ�អុីែមលេទ ra-ed-pssa-keystone@pa.gov ឬ ទូរស័ព�េទេលខ ៨៤៤-៤១៨-

១៦៥១ េដម្បរីយករណ៍ពីឧបតិ�េហតុេនាះ។ 
 

ព័ត៌មានអំពកីរ្របឡង អក្សរសលិ្បអ៍ង់េគ�ស (ថា� កទ់៣ី ដល់ ថា� កទ់៨ី) 
 

េតករ្រ�ឡងេនះ ្រត�វចំណយរយៈេពលបុ៉នា� ន?  

ករ្របឡង អក្សរសិល្បអ៍ងេ់គ�ស ្រត�វចណំាយេពល្របែហលបីេទបនួេម៉ាង េទបេធ�    

រចួ។ ្រកសួងអបរ់រំបស់េលកអ�កគរួផ�ល់ដំណឹងដល់េលកអ�កអំពី កលវភិាគៃនករ

្របឡង។ 
 

េតករ្រ�ឡងេនះ មនអ�ខី�ះ? 

សិស្សមា� ក់ៗ ្រត�វបំេពញបីែផ�កៃនសំណួរទងំអស់ ស្រមាបក់រ្របឡង អក្សរសិល្បអ៍ង់

េគ�ស។ ែផ�កខ�ះដូចៗគា�  ស្រមាបសិ់ស្សទងំអស់ េហយែផ�កខ�ះេទៀតមានសំណួរខុស

ៗគា� ។ 
 

េតករ្រ�ឡង មនសណួំរ្រ�េភទណខ�ះ? 

សិស្ស្រត�វេឆ�យេទនងឹ ចេម�យស្រមាបេ់្រជសេរ ស (multiple-choice) ករេ្រជសេរ ស

ចេម�យេដយែផ�កេលភស័�ុតង (evidence-based selected-response) និង ចេម�យតម

គំនិតរបស់ខ�ួន (constructed-response)។ េនក�ុងសំណួរែដលមាន ចេម�យស្រមាប់

េ្រជសេរ ស គេឺរ សយកចេម�យែដល្រត�វ ក�ុងចេម�យបនួែដលេគដកឲ់្យេ្រជសេរ ស។ សំ

ណួរស្រមាប ់ករេ្រជសេរ សចេម�យេដយែផ�កេលភស័�ុតង មានពីរែផ�ក េហយសិស្ស

សណួំរែដលេគ   

ឧស្សោហ ៍

សួរ 
       

ពត័ម៌នស្រមបម់តបតិ ឬ អាណព្យោបាល 

្រ�ពន័�ៃនករវយតៃម�សល ៃនរដ�ផិនសុលីេវញ៉ា (PSSA)  

  ករ្រ�ឡង អក្សរសិល្បអ៍ងេ់គ�ស ៃថ�ទី ១៥ ដល់ៃថ�ទី ២៦ ែខេមស ឆ�  ំ២០១៩ 

ករ្រ�ឡង គណិតវិទ្យោ នងិ ចេំណះវិទ្យោស�ស� ៃថ�ទ ី២៩ ែខេមស ដល់ៃថ�ទី ៣ ែខឧសភ ឆ�  ំ២០១៩ 
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្រត�វេ្រជសេរ សយកចេម�យមយួ ឬេ្រចនជាងេនះ ស្រមាបែ់ផ�កនីមយួៗ។ សំណួរ

ស្រមាប ់ចេម�យតមគនំិតរបស់ខ�ួន ត្រម�វឲ្យសិស្សសរេសរនូវចេម�យរបស់ខ�ួន។ េនះ

រមួទងំ ករសរេសរអត�បទ ចេម�យខ�ីៗ  (ថា� កទ់៣ី) ឬ ករវភិាគែវកែញកអត�បទ (ថា� ក់

ទី៤ ដល់ ទ៨ី)។ ករសរេសរអត�បទ ត្រម�វឲ្យសិស្សសរេសរចេម�យខ�ី េដម្បគីា្ំរទដល់

ចេម�យរបស់ខ�ួន។ ស្រមាបសំ់ណួរែដលវភិាគតមគំនតិផា� ល់ខ�ួន សិស្ស្រត�វវភិាគអត�

បទ េហយេលកយកភស�ុតងេនក�ុងអត�បទេនាះមកសរេសរ។ 
 

េតេគឲ្យពិន� ុករសរេសរចេម�យតមគំនិតរបសខ់�ួន រេបៀបណ? 

ករសរេសរចេម�យតមគនំតិរបស់ខ�ួនស្រមាប ់អក្សរសិល្បអ៍ងេ់គ�ស ឲ្យពិន�ុេដយអ�ក

វយតៃម�ែដលមានករហ�ឹកហ�ឺន េហយឲ្យពិន�ុតម្របពន័�ពិន�ុែដលបានកណំតទុ់កជា 

មុន។ ស្រមាបច់េម�យខ�ីៗ ពនិ�ុគឺេយាងេទេលអត�នយ័ែតប៉ុេណា� ះ។ អក�រវរុិទ� ឬករេ្រប
វណ� យុត� មនិរបប់��ូ លក�ុងករឲ្យពនិ�ុេទ។ ករឲ្យពិន�ុចំេពះករេឆ�យសំណួរតមករវ ិ
ភាគែវកែញកអត�បទ គឺេយាងេទេល ្របធានបទ និង ករបុិន្របសបៃ់នករសរេសរ។ 

េតករ្រ�ឡងអក្សរសលិ្បអ៍ងេ់គ�សមនអ�ខី�ះ? 

ករ្របឡង អក្សរសិល្បអ៍ងេ់គ�ស គសំឺេដេទេលេសចក�ីរយករណ៍ធំៗ ្របាមំយួ្រប

េភទ និងអត�បទពរី្របេភទ។ សិស្សេឆ�យសំណួរៃនចេម�យស្រមាបេ់្រជសេរ សនីមយួៗ 

ែដលវយតៃម�ែផ�កភាស។ ជាបែន�មេទៀត សិស្សោនុសិស្សអនអត�បទជាេ្រចន អត�

បទអក្សរសិល្ប ៍និង ្របេភទៃនពត័ម៌ានេផ្សងៗ រចួេហយេឆ�យេទនងឹសំណួរ អំពអីត�

បទទងំេនាះ ែដលអចបង� ញពី ករយល់ដឹង នងិករបុិន្របសបៃ់នករអន ករវភិាគ 

និងករបក្រសយ ៃនអត�បទទងំេនាះ របស់ពកួេគ។ 

 

ព័ត៌មានអំពកីរ្របឡងគណិតវទិ្យោ (ថា� ក ់ទ៣ី ដល់ ទ៨ី) 
 

េតករ្រ�ឡង្រត�វចំណយេពលយរូបុ៉ណ� ? 

ករ្របឡងគណិតវទិ្យោ ្រត�វចណំាយេពល្របែហលបីេទបនួេម៉ាង េទបេធ�រចួ។ ្រកសួង

អបរ់រំបស់េលកអ�កគួរផ�ល់ដណឹំងដល់េលកអ�កអំពី កលវភិាគស្រមាបក់រ្របឡង។ 

េតករ្រ�ឡងមនអ�ខី�ះ? 

សិស្សមា� ក់ៗ បំេពញសំណួរបជីំពូក ស្រមាបក់រ្របឡងគណិតវទិ្យោ។ ជំពូកខ�ះៃនករ

វយតៃម� គឺដូចគា� ស្រមាបសិ់ស្សទងំអស់ េហយខ�ះេទៀតមានសំណួរខុសៗគា� ។  

េតករ្រ�ឡងេនះមនសណួំរ្រ�េភទណខ�ះ? 

សិស្ស្រត�វេឆ�យនឹងសំណួរពីរ្របេភទ៖ ចេម�យស្រមាបេ់្រជសេរ ស និងចេម�យតមគំនិត

របស់ខ�ួន។ េនក�ុងសំណួរែដលមានចេម�យស្រមាបេ់្រជសេរ ស ចេម�យែដល្រត�វ គឺ្រត�វ 

េ្រជសពីចេម�យបនួែដលេគដកឲ់្យេ្រជសេរ ស ចំែណកចេម�យតមករសរេសរចេម�យ

តមគនំិតរបស់ខ�ួនវញិ ត្រម�វឲ្យសិស្សសរេសរចេម�យរបស់ខ�ួនផា� ល់។ ចេម�យតមគំ

និតរបស់ខ�ួន ជាទូេទត្រម�វឲ្យសិស្សផ�ល់នូវករេរៀបរបយ៉់ាងេក្បោះក្បោយ េដម្បគីា្ំរទ

ដល់ចេម�យរបស់ខ�ួន (ដូចជា ករបង� ញ ឬករេរៀបរប ់ពីដណំាកក់លក�ុងករគណនា

េលខ)។  

េតចេម�យតមករសរេសរ ្រត�វេគឲ្យពិន�េុដយរេបៀបណ? 

ករសរេសរចេម�យតមគនំតិរបស់ខ�ួនស្រមាបគ់ណិតវទិ្យោ ្រត�វឲ្យពនិ�ុេដយអ�កវយ          

តៃម�ែដលមានករហ�ឹកហ�ឺន េហយឲ្យពនិ�ុតម្របពន័�ពនិ�ុែដលបានកំណតទុ់កជាមុន។  

ក�ុងគណិតវទិ្យោ ពនិ�ុគេឺយាងេទេលអត�នយ័ែតប៉ុេណា� ះ។ អក�រវរុិទ� ឬករេ្របវណ� យុត� 

មនិរបប់��ូ លក�ុងករឲ្យពិន�ុេទ។ 

 
 

េតករ្រ�ឡងគណិតវិទ្យោមនអ�ខី�ះ? 

ករ្របឡងគណិតវទិ្យោ គឺសំេដេទេលេសចក�រីយករណ៍ធំៗ្របាជំពូំក េនក�ុងទងំ

បនួែផ�ក។ ែផ�ក នងិចំននួ ៃនសំណួរេនក�ុងជពូំកនីមយួៗ ខុសៗគា�  េទតមក្រមតិថា�

ក។់ ែផ�កមយួៃនករ្របឡងជំពូក A គមឺាន េលខ នងិ ្របមាណវធិទីងំបនួ សិស្សថា� ក់

ទី៤ ដល់ ថា� កទ់៨ី េឆ�យសំណួរ ៃនែផ�កមយួែដលេគមនិអនុ�� តឲ្យេ្រប ម៉ាសីុនគិត

េលខ។ សំណួរែដល្រត�វេឆ�យតមគនំិតរបស់ខ�ួន ត្រម�វឲ្យសិស្សបង� ញនូវករេធ�េលខ

ទងំអស់របស់ពួកេគ (ឧ. ករេធ�េលខ ្រកហ�កិ គំនូ/calculations, graphs, drawings) 

និង/ឬ ្រត�វសរេសរពន្យល់ ថាេតពកួេគេដះ្រសយចំេណាទេដយវធិណីា។ 

 

ព័ត៌មានអំពចីំេណះវទិ្យោស�ស� (ថា� ក ់ទ៤ី នងិទ៨ី) 

េតករ្រ�ឡង្រត�វចំណយេពលយរូបុ៉ណ� ?  

ករ្របឡងចំេណះវទិ្យោស�ស�្រត�វចណំាយេពល្របែហលពរីេទបនួេម៉ាង េទបេធ�រចួ។ 

្រកសួងអបរ់រំបស់េលកអ�កគួរផ�ល់ដណឹំងដល់េលកអ�កអពំី កលវភិាគៃនករ្របឡង

េនះ។ 
 

េតករ្រ�ឡងេនះ មនអ�ខី�ះ? 

សិស្សែដលេរៀនថា� កទ់ី៤ នងិ ទី៨ ្រត�វបេំពញពីរជពូំកៃនសំណួរេផ្សងៗ ស្រមាបក់រ

្របឡងចំេណះវទិ្យោស�ស�។ ចណុំចខ�ះដូចគា�  ស្រមាបសិ់ស្សោនុសិស្សទងំអស់ 

េហយខ�ះេទៀតមានសំណួរខុសៗគា� ។ 
 

េតករ្រ�ឡងមនសណួំរ្រ�េភទណខ�ះ? 

សិស្ស្រត�វេឆ�យនឹងសំណួរពីរ្របេភទ៖ ចេម�យស្រមាបេ់្រជសេរ ស និងចេម�យតមគំនិត

របស់ខ�ួន។ េនក�ុងសំណួរែដលមានចេម�យស្រមាបេ់្រជសេរ ស ចេម�យែដល្រត�វ គឺ្រត�វ 

េ្រជស ពចីេម�យបនួែដលេគដកឲ់្យេ្រជសេរ ស ចំែណកចេម�យតមគនំិតរបស់ខ�ួនវញិ 

ត្រម�វឲ្យសិស្សសរេសរចេម�យរបស់ខ�ួនផា� ល់។ េនថា� កទ់ី៨ ករវយតៃម�េលចំេណះ

វទិ្យោស�ស�កម៏ានរមួទងំ ស� នភាពរមួៃនវទិ្យោស�ស� ផងែដរ។ 
 

េតស� នភពរមួៃនចំេណះវិទ្យោស�ស�ជាអ�?ី 

ស� នភាពរមួៃនចំេណះវទិ្យោស�ស�មាន អត�បទ ្រកហ�ិក តរងរង� ស់ នងិ/ឬ តរង 

(text, graphics, charts, and/or tables) េហយសិស្សេ្របអ�ីៗទងំេនះ េដម្បពីណ៌នានូវ

លទ�ផលៃន កិច�កររបស់សល ករពិេសធន ៍ឬ ករ្រសវ្រជាវេផ្សងៗេទៀត ែដល្រស

េដៀងេនះ។ សិស្សោនុសិស្សេ្របពត័ម៌ានែដលបានរកេឃញេនក�ុងស� នភាពរមួៃនវទិ្យោ

ស�ស� េដម្បេីឆ�យសំណួរ ែដលមានចេម�យស្រមាបេ់្រជសេរ ស។ 
 

េតចេម�យតមគំនិតរបសខ់�នួ ្រត�វេគឲ្យពិន�េុដយរេបៀបណ? 

ចេម�យតមគនំិតរបស់ខ�ួន ស្រមាបច់ំេណះវទិ្យោស�ស� ឲ្យពិន�ុេដយ អ�កវយតៃម�

ែដលមានករហ�ឹកហ�ឺនតមករេ្របវធិីឲ្យពិន�ុែដលបានកំណតទុ់កជាមុន។ ចំេណះវទិ្យោ

ស�ស� ពិន�ុគេឺយាងេទេលពត័ម៌ានជាកែ់ស�ងែតប៉ុេណា� ះ។ អក�រវរុិទ� ឬវធិីេ្របវណ� យុត� 

មនិរបប់��ូ លក�ុងវធិីឲ្យពនិ�ុេទ។ 
 

េតករ្រ�ឡងចំេណះវិទ្យោស�ស�មនអ�ីខ�ះ? 

ករ្របឡងចំេណះវទិ្យោស�ស� គសំឺេដេទេលេសចក�រីយករណ៍ធំៗ បនួជពូំក៖ ធម�

ជាតិវទិ្យោ ជវីវទិ្យោ វទិ្យោស�ស�រូបនយិម និង ែផនដ ីនងិ អវកស វទិ្យោ។ ចនំួនៃនសំ

ណួរស្រមាបជ់ពូំកនីមយួៗ ខុសៗគា�  េទតមក្រមតិថា� ក។់  


