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5. ត ើកូនតោកអ្ន កធ្លាប់បានទទួ លការសិកាជាផ្ល វូ ការ * តៅតរៅសហរដ្ឋ អាំតេរ ិកឬតទ?
(ពីេត េ យ្យ – ថ្ននក់ទី 12)
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”ការអ្ប់រំផ្ល វូ ការ” េិនរាប់បញ្ចល
ូ ជាំរំជនភាសមល ួន ឬកេែ វ ិធីខ្ដ្លេិនទទួ លស្គាល់ ជាផ្ល វូ ការ
សរាប់ការៗ។
6. ត ើកូនរបស់អ្នកចូ លតរៀនតៅសហរដ្ឋ អតេរ ិកដ្ាំបូងតេតៅតពលណា?

___________________________________
ខ្ម
ថ្ងៃ
ឆ្នាំ

(ពីេត េ យ្យ–ថ្ននក់ទី 12)
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Note to district: A response of a language other than English to question #2 OR question #3 triggers ELL placement testing.
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Khmer
(ខ្មែ រ)

គោលបំណង

សិក្សាអគងេ ត

ផ្ទះ

សិកាអ្តងេ
ផ្ទ ះ (Home Language Survey) រ វូ បានផ្េ ល់ជូនចាំត ះសិសសទ ាំងអ្ស់ខ្ដ្លចះត្ែះតៅស្គោ
រដ្ឋ វ៉ាសីនតោន Washington។ ព័ ៌ានខាងតរកាេតនះ ជួ យ្ត្ា ើយ្សាំណួរេួ យ្ចាំនួន ខ្ដ្លតោកអ្ន កអចានអ្ាំពីសាំណាំខ្បបបទតនះ។
សិក្សាអគងេ ត
ផ្ទះ (Home Language Survey)?
តោលបាំណងចាំបងថ្ន សិកាអ្តងេ
ផ្ទ ះ (Home Language Survey) េឺតដ្ើេបីជួយ្កាំណ ់អ្ េ សញ្ញាណសិសស
នានាខ្ដ្លអចានេណសេប េ ិរេប់រោន់សរាប់ការឧប ថ េភោាំរទតដ្ើេបីជួយ្ពួ កតេអ្ភិវឌ្ឍន៍ជាំនាញភាស្គអ្ង់តេា សខ្ដ្
័ តៅកនុងថ្ននក់តរៀន តហើយ្ខ្ដ្លអចានេណសេប េ ិរេប់រោន់សរាប់តសវកេែ តផ្សងៗតទៀ ។
លចាំបាច់សរាប់តជាេជយ្
វានស្គរៈសាំខាន់ណាស់ខ្ដ្លថ្នព័ ៌ានតនះរ វូ បានតេតធវ ើកាំណ ់រោយ៉ាងរ ឹេរ វូ
តោយ្ស្គរវអចប៉ាះ ល់ចាំត ះ
ភាពានសិទធរិ សបចាប់របស់សិសសនានាសរាប់តសវកេែ នានាខ្ដ្លពួ កតេរ វូ ការឱ្យានតជាេជ័យ្តៅស្គោតរៀន។
ការតធវ ើត សេ អចជាការចាំបាច់តដ្ើេបីកាំណ ់ថ្នត ើ ភាស្គអ្ង់តេា ស និងការឧប ថ េភោាំរទអ្ប់រំបខ្នថ េ ខ្ដ្លរ វូ ការឬអ្ ់។
ពាំានសិសសនឹងរ វូ បានោក់តៅកេែ វ ិធីអ្ភិវឌ្ឍន៍ភាស្គអ្ង់តេា ស តោយ្ខ្ផ្ែ កតលើការត្ា ើយ្ បចាំត ះសាំណាំខ្បបបទតនះ
ខ្ េួ យ្េ ់ត ើយ្។
គតើអវីគៅជាគោលបំណង

គេតុអវីគោក្សអន ក្សសាក្សសួរអំពីភាសាគែើម និងភាសានានាគ ៀតរបស់សិសសដែលគ្បើ្ាស់គៅផ្ទះ?
សាំណួរទ ាំងពីរអ្ាំពីភាស្គរបស់សិសស ជួ យ្តយ្ើម្ុាំកាំណ ់៖
 របសិនតបើសិសសអចានសិទធិរសបចាប់សរាប់ការជួ យ្ជាេួ យ្ការសិកាស្គភាអ្ង់តេា ស និង
 ថ្នត ើបេា លិកតៅស្គោ េួ រខ្ យ្ល់ដ្ឹងអ្ាំពីភាស្គតផ្សងៗតទៀ ខ្ដ្លរ ូវតរបើរបាស់តោយ្សិសសតៅផ្ទ ះឬអ្ ់។
ភាស្គខ្ដ្លកូ នលតោកអ្ន កបានតរៀនតលើកដ្ាំបូង
អចានមសៗោនពីភាស្គខ្ដ្លកូ នតោកអ្ន កតរបើរបាស់សរាប់ការរបារស័យ្
ទក់ទងតៅផ្ទ ះនាតពលបចចុបបនន តនះ។ ចតេា ើយ្ បនានាចាំត ះសាំណួរទ ាំងពីរតនះ នឹងជួ យ្ស្គោកនុងការផ្េ ល់ជូនការខ្ណនាាំសេរេយ
ចាំត ះ រេូវការនានារបស់សិសសជាលកខ ណៈបេា ល ក័ដ្ូចជាការជួ យ្ជាេួ យ្នឹង រេូវការរបារស័យ្ទក់ទងខ្ដ្លអចតកើ ានត ើង។
សិសសនានាខ្ដ្លបានសិកាភាស្គេួ យ្តលើកដ្ាំបូង
តរៅពីភាស្គអ្ង់តេា ស
អចានេណសេប េ ិរេប់រោន់សរាប់ឧប ថ េភោាំរទ
បខ្នថ េ។ តទះជាសិសសនានាខ្ដ្លនិយយ្ភាស្គអ្ង់តេា សលែ ក៏តោយ្ ក៏អចតៅខ្ រ ូវការការឧប ថ េភោាំរទកនុ ងការអ្ភិវឌ្ឍន៍ជាំនាញ
ភាស្គខ្ដ្លរ វូ ការតដ្ើេបីតជាេជ័យ្តៅស្គោផ្ងខ្ដ្រ។
គេតុអវីគោក្សអន ក្សសាក្សសួរអំពី ីក្សដនែ ងសិសសានគក្សើត?
ព័ ៌តនះ ជួ យ្ស្គោថ្ននក់រស ុក និងរដ្ឋ កាំណ ់ថ្នត ើ សិសសបាំតពញោេការកាំណ ់អ្ ថ ន័យ្អ្ាំពីអ្តនាេរបតវសន៍សរាប់តោលបាំណងនានា
ថ្នការផ្េ ល់ង វ ិកាសហព័នធឬតទ។ តហើយ្តនះរ វូ អ្នវ េ តបើតទះជាតៅតពលណាាោបិោសិសសជាពលរដ្ឋ អតេរ ិកទ ាំងពីរនាក់ក៏តោយ្,
ប៉ាខ្នេ សិសសតកើ តៅតរៅសហរដ្ឋ អតេរ ិក the United States។ សាំណាំខ្បបបទតនះេិនរ ូវបានតេតរបើរបាស់តដ្ើេបីកាំណ ់អ្ េ សញ្ា ណសិសស
នានាខ្ដ្លអចោែនឯកស្គរ។
គេតុអវីគោក្សអន ក្សសាក្សសួរអំពីការសិក្សាពីមុនៗរបស់សិសសខ្ញំ?
ព័ ៌អ្ាំពីការសិការបស់សិសស នឹងជួ យ្ធ្លនាថ្ន ការសិការបស់សិសសទ ាំងតៅខាងកនុង និងតៅខាងតរៅសហរដ្ឋ អតេរ ិក the United
States រ វូ បានតេច ់ទកតៅកនុងការផ្េ ល់ជូនអ្នស្គសន៍តផ្សងៗខ្ដ្លបានតរៀបចាំត ើងសរាប់ការចូ លរ ួេកនុងកេែ វ ិធី និងតសវកេែ
នានាតៅថ្ននក់រស ុក។ របវ េ ិការសិការបស់សិសស ក៏ជាព័ ៌ានសាំខាន់ផ្ងខ្ដ្រ តដ្ើេបីជួយ្កាំណ ់ថ្នត ើ សិសសកាំពងខ្ ានដ្ាំតណើរការ
តជឿនតលឿនរេប់រោន់ោេសេ ង់ោររដ្ឋ តោយ្ខ្ផ្ែ កតលើរបវ េ ិការសិការបស់សិសសពីេនរបស់ពួកតេឬតទ។

សូ េអ្រេណតោកអ្ន កចាំត ះការផ្េ ល់ជូនព័ ៌ ខ្ដ្លរ វូ ការសរាប់
សិកាអ្តងេ
ផ្ទ ះ (Home Language Survey)។
សូ េទក់ទងេកស្គោថ្ននក់រស ុកតោកអ្ន ក តបើតោកអ្ន កានសាំណួរនានាបខ្នថ េតទៀ អ្ាំពីសាំណាំខ្បបបទតនះ ឬអ្ាំពីតសវកេែ នានា
ខ្ដ្លអចរបរពឹ េ តៅបាតៅស្គោកូ នតោកអ្ន ក។
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