ែរមវ ិធីអប់រ ំតម្រូវតារលែខណៈបុគ្ល
គ (IEP)
ពលរដ្ឋរបស់ស្សុែ ៖ ____________________________

កាលបរ ិឡឆេទម្បជុំ IEP ៖ __________________

កាលបរ ិឡឆេទការវាយតម្រៃម្គ្ប់ម្ជុងឡម្ោយពីឡពលរុន ៖ ___________________________________

ព័ត៌មានអតតសញ្ញាណែរម
ឡមមះែុមារ ៖ ____________________________
ឡេទ ៖

ស្សី

ម្បុស

ឡលែ MARSS ៖ ________________________________
ម្ថៃកែឆ្ននំែំឡណើត ៖ ____/____/________

សាលា ៖ ________________________________

ថ្ននែ់ទី ៖ ____________________________________

រណឌលសិែាស្សុែកដ្លផ្តល់ឡសវាែរមដ្ល់ែុមារ (ឡមមះ/ឡលែ) ៖ ____________________________
អាសយដ្ឋឋនសាលា (សូរផ្តល់អាសយដ្ឋឋនឡផ្ញើសំបុម្ត និងអាសយដ្ឋឋនផ្ៃូវថនល់ ឡបើែុសគ្នន) ៖
ឡមមះមាតាបិ តា/អាណាពាបាល ៖
ទំនាែ់ទំនងោរួយែុមារ ៖
អាសយដ្ឋឋន ៖
ឡលែទូរស័ពទឆរបង ៖ _________________________

ឡលែទូរស័ពទឆល័ត ៖ ___________________________

អុីឡរេល ៖

ម្ែុរ IEP
ឡមមះសមាជិែម្ែុរកដ្លមានវតតមាន

តួនាទី
មាតាបិ តា
អនែម្គ្ប់ម្គ្ង IEP
តំណាងរបស់រណឌលសិែាស្សុែ
កដ្លមានគ្ុ ណវុឌ្ឍម្គ្ប់ម្គ្នន់
ម្គ្ូអប់រ ំពិឡសស
ម្គ្ូបឡម្ងៀនោម្បចាំ
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ទំព័រទី ________ ម្ន ________ IEP

ឡមមះសិសស ៖ __________________________

ម្បឡេទឆរបងៗម្នពិការភាពរបស់ែុមារ

 អតតវ ិស័យែុសកបៃែពីធរមតា
 ថៃង់-ខ្វាែ់
 ថៃង់ និងពិបាែសាតប់
 ែួរែាលសពឹែស្សពន់
 ែួរែាលលូតលាស់យឺតោងម្បម្ែតី
 ពិការភាពឆំឡោះអាររមណ៍ ឬឥរ ិយាបថ
 ពិការភាពសុែភាពដ្ម្ទឡទៀត
 រាងកាយទន់ឡែាយ
 ពិការែួរែាលែម្រិតធៃន់
 ពិការភាពឡលើសរតថភាពការយល់ដ្ឹងកផ្នែណារួយ
 ពិការភាពឆំឡោះការនិយាយ ឬការឡម្បើភាសា
 ពិការកេនែ ពិបាែឡរើល
 របួសែួរែាលធៃន់ធៃរ
ភាសាឆរបងកដ្លឡម្បើឡៅផ្ទះ ៖
ភាសាឆរបងរបស់ែុមារ ៖
ម្តូវការអនែបែកម្បភាសាឡពលទទួលឡសវាែរមឬឡទ?

បាទ/ចាស៎

ម្តូវការអនែបែកម្បភាសាសម្មាប់សវនាការរិនលំឡអៀងឬឡទ?

ឡទ

បាទ/ចាស៎

ឡទ

របាយការណ៍ពីភាពរ ីែឆឡម្រើន
រាយការណ៍ពី ភាពរ ីែឆឡម្រើនរបស់សិសសឡឆ្នពះឡៅរែការសឡម្រឆបាននូវឡគ្នលបំណងម្បចាំឆ្ននំ ឲ្យមាតាបិ តា បានដ្ឹង ឡៅឡពលណា
និងឡដ្ឋយរឡបៀបណា?

ការពនាររយៈឡពលម្នឆ្ននស
ំ ែ
ិ ា
ឡតើឡសវាែរមឡដ្ើរបីពនាររយៈឡពលម្នឆ្ននំសិែា មានភាពចាំបាឆ់ឆំឡោះសិសសរូបឡនះកដ្រឬឡទ?

បាទ/ចាស៎

ឡទ

 ម្តូវការទិននន័យបកនថរ

ឡបើម្តូវការពនារឡពល ឡតើឡសវាែរមកដ្លម្តូវផ្តល់ជូន ម្តូវកតបានឡរៀបរាប់ឡៅែនុងIEP ឡនះ ឬឡៅែនុងឯែសារ ភាាប់ ។
FOR AGENCY USE ONLY (Not part of IEP. See IEP instructions for code explanations.)
MARSS/Tuition Billing/Child Count data:
Primary Disability Code: _____
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កែសម្រួលឡ

ើងវ ិញែនុងកែរិថុនា ឆ្ននំ 2013

ែម្រិតបឆចុបបននម្នលទធផ្លការសិែារបស់សស
ិ ស និងភាពជំនះឡលើពិការភាព ឡគ្នលបំណង
និងការវាស់កវងភាពរ ីែឆឡម្រើន

ែម្រិតបឆចុបបននម្នលទធផ្លការសិែារបស់សិសស និងការជំនះឡលើពិការភាព ៖ ែម្រិតបឆចុបបននម្នលទធផ្លការសិែារបស់សិសស
និងការជំនះឡលើពិការភាព (PLAAFP) គ្ឺោឡសឆែតីសឡងខបរួរម្ន ទិននន័យពីម្គ្ប់ម្បេពទាំងអស់ ររ
ួ ទាំងមាតាបិតាផ្ងកដ្រ ។

 សម្មាប់ សិសសរឡតតយយ គ្ឺម្តូវឡរៀបរាប់ពីការបេះោល់របស់ពិការភាពឆំឡោះការឆូលរួរ សែរមភាពសិែាសរស្សបរបស់ែុមារ ។
 សម្មាប់ សិសសថ្ននែ់ K-12 គ្ឺម្តូវឡរៀបរាប់ពីការបេះោល់របស់ពិការភាព ឆំឡោះការឆូលរួរ និងការរ ីែឆឡម្រើន
ឡលើការសិែាឆំ ឡោះែរមវ ិធីសិែាទូឡៅ ។

 ឡលើសពីឡនះឡៅឡទៀត សម្មាប់សិសសកដ្លមានអាយុពី 14-21 ឆ្ននំ ម្តូវនិយាយអំពីភាពរ ីែឆឡម្រើនម្នែម្រិតការសិែាបឆចុបបនន
ែនុងអនតរកាលម្នការឡរៀនរុែវ ិោានីរួយៗ ។

___ ម្ន ___ ឡគ្នលបំ ណងម្បចាំឆ្ននំកដ្លអាឆវាស់កវងបាន រួរទាំងឡគ្នលបំ ណងការសិែា និងឡគ្នលបំ ណងការជំនះឡលើពិការភាព
ឡធៀបោរួយនឹ ងឆំណុឆរូលដ្ឋឋន ឬទិសឡៅែនុងរយៈឡពលែៃី ៖
ការរ ីែឆឡម្រើនមនឡៅរែការសឡម្រឆបាននូ វឡគ្នលបំ ណងម្បចាំឆ្ននំឡនះ ៖
ការរ ីែឆឡម្រើនគ្ិតរែដ្ល់ ___________________
(កាលបរ ិឡឆេទ)
___ ម្ន ___ ឡគ្នលបំ ណងម្បចាំឆ្ននំកដ្លអាឆវាស់កវងបាន រួរទាំងឡគ្នលបំ ណងការសិែា និងឡគ្នលបំ ណងការជំនះឡលើពិការភាព
ឡធៀបោរួយនឹ ងឆំណុឆរូលដ្ឋឋន ឬទិសឡៅែនុងរយៈឡពលែៃី ៖
ការរ ីែឆឡម្រើនមនឡៅរែការសឡម្រឆបាននូ វឡគ្នលបំ ណងម្បចាំឆ្ននំឡនះ ៖
ការរ ីែឆឡម្រើនគ្ិតរែដ្ល់ ___________________
(កាលបរ ិឡឆេទ)
___ ម្ន ___ ឡគ្នលបំ ណងម្បចាំឆ្ននំកដ្លអាឆវាស់កវងបាន រួរទាំងឡគ្នលបំ ណងការសិែា និងឡគ្នលបំ ណងការជំនះឡលើពិការភាព
ឡធៀបោរួយនឹ ងឆំណុឆរូលដ្ឋឋន ឬទិសឡៅែនុងរយៈឡពលែៃី ៖
ការរ ីែឆឡម្រើនមនឡៅរែការសឡម្រឆបាននូ វឡគ្នលបំ ណងម្បចាំឆ្ននំឡនះ ៖
ការរ ីែឆឡម្រើនគ្ិតរែដ្ល់ ___________________
(កាលបរ ិឡឆេទ)
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ទំព័រទី ________ ម្ន ________ IEP

ឡមមះសិសស ៖ __________________________

ែម្រិតបឆចុបបននម្នលទធផ្លការសិែារបស់សស
ិ ស និងភាពជំនះឡលើពិការភាព ឡគ្នលបំណង
និងការវាស់កវងភាពរ ីែឆឡម្រើន

___ ម្ន ___ ឡគ្នលបំ ណងម្បចាំឆ្ននំកដ្លអាឆវាស់កវងបាន រួរទាំងឡគ្នលបំ ណងការសិែា និងឡគ្នលបំ ណងការជំនះឡលើពិការភាព
ឡធៀបោរួយនឹ ងឆំណុឆរូលដ្ឋឋន ឬទិសឡៅែនុងរយៈឡពលែៃី ៖
ការរ ីែឆឡម្រើនមនឡៅរែការសឡម្រឆបាននូ វឡគ្នលបំ ណងម្បចាំឆ្ននំឡនះ ៖
ការរ ីែឆឡម្រើនគ្ិតរែដ្ល់ ___________________
(កាលបរ ិឡឆេទ)

ឡសវាែរមអនតរកាល
(ព័ត៌មានអនតរកាល ម្តូវឡធាើបឆចុបបននភាពឡរៀងរាល់ឆ្នន)ំ

ែ. ឡគ្នលបំណងឡម្កាយឡរៀនឆប់រធយរសិែាកដ្លអាឆវាស់កវងបាន
ការអប់រ ំ និងការបណុត ះបណា
ត លឡម្កាយឡរៀនឆប់រធយរសិែា ៖
ការងារ ៖
ការរស់ឡៅឡដ្ឋយឯែរាជយ (តារអាីកដ្លសរររយ ឡែើយអាឆរួរទាំងការសម្មាែ និងការលំកែកាយ ការឆូ លរួរ
ែនុងសែរមភាពសែគ្រន៍ និងការរស់ឡៅែនុងផ្ទះ) ៖

ែ. ឡរឡរៀនសិែា
ឆ្ននំសែ
ិ ា

ែម្រិតថ្ននែ់

ឡរឡរៀន

9
10
11
12
កែ និងឆ្ននំកដ្លរ ំពឹងថ្នសិសសនឹ ងឡរៀនឆប់ ៖ ____/____
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ទំព័រទី ________ ម្ន ________ IEP

ឡមមះសិសស ៖ __________________________

គ្. ឡសវាែរមអនតរកាល

ឡសវាែរម

ភានែ់ងារផ្តលឡ់ សវាែរម

សែរមភាព

កដ្លកឆងែនុង IEP

ការបឡម្ងៀន (ដ្ូឆោ ការបឡម្ងៀនរុែវ ិោាឯែឡទស
ការបឡម្ងៀនោធរមតា ការអប់រ ំការងារ និងបឡឆចែឡទស) ៖
ឡសវាែរមឡផ្សងៗកដ្លោែ់ព័នធ ៖
ការឆូលរួរែនុងសែរមភាពសែគ្រន៍ ៖
ការបឡងកើតទិសឡៅការងារ និងទិសឡៅការរស់ឡៅ

ឡផ្សងឡទៀតកបបរនុសសឡពញវ ័យ ឡម្កាយការ ឡរៀនឆប់ ៖
ឡបើសរររយ ការបឡម្ងៀនបំណិនជីវ ិតម្បចាំម្ថៃ
និងការផ្តល់ជូនការវាយតម្រៃបំណិនការងារ ៖

ការឡផ្ទរសិទិឡធ ពលែុមារមនឆូលោរនុសសឡពញវ ័យ
ម្គ្ប់សិទិធទាំងអស់កដ្លមាតាបិ តាសិសសបានទទួល ឡម្ការកផ្នែែ (Part B) ម្នឆាប់ IDEA និងឆាប់រដ្ឋឡផ្សងៗ ឡទៀតកដ្លោែ់ព័នធ

នឹងម្តូវឡផ្ទរឡៅឲ្យសិសស ឡពលកដ្លពួែឡគ្មនឆូលដ្ល់វ ័យោរនុ សសធំ (អាយុ 18ឆ្ននំ) ម្បសិន

ឡបើរិនមានការចាត់តាំងឆំឡោះអាណាពាបាល ឬអនែឡរើលកថទាំតារផ្ៃូវឆាប់សម្មាប់ សារុី សិសសឡទឡនាះ ។
សិសសបានទទួ លដ្ំណឹងអំពីសិទិកធ ដ្លនឹងម្តូវឡផ្ទររែែៃួនឡៅម្ថៃទី ____________________ (កាលបរ ិឡឆេទ)

ឡសវាែរម និងការកែតម្រូវ
ឡសវាែរមអប់រ ំពិឡសស និងឡសវាែរមនានាកដ្លោែ់ព័នធ (ការបឡម្ងៀន និងឡសវាែរមឆរបងៗកដ្លផ្តល់ជូនឡដ្ឋយផ្ទទល់)
ការកថៃងអំពីឡសវាែរម
អប់រ ំពិឡសស និង
ឡសវាែរមនានាកដ្លោែ់ព័នធ

កាលបរ ិឡឆេទ
ចាប់ឡផ្តើរ

ឆំនួនដ្ងែនុងរួយសបាតែ៍/កែ/ឡផ្សងៗ
(ឧ. ម្បចាំម្ថៃ, X ដ្ងែនុងរួយសបាតែ៍,
ឡតសតនីរួយៗ)

ឆំនួននាទីែុងរួ
ន យឡរឡរៀន
សម្មាប់ឡសវាែរម

ទីែកនៃង (ឧ. ថ្ននែ់ឡរៀន ធរមតា
ឡរៀនឡម្ៅថ្ននែ់ /បនទប់ធន ធាន
បនទប់អប់រ ំពិឡសស ផ្ទះ)

ថិរឡវលារ ំ
ពឹងទុែ

“
“

ទំព័រទី 5

Individualized Education Program - IEP – Khmer

កែសម្រួលឡ

ើងវ ិញែនុងកែរិថុនា ឆ្ននំ 2013

ទំព័រទី ________ ម្ន ________ IEP

ឡមមះសិសស ៖ __________________________

ជំនួយ និងឡសវាែរមបង្គងគប់ (ការសានែ់ឡៅ បឡឆចែវ ិោាជំនួយ ជំនួយឯែឡទសពីអែ
ន រិនមានឯែឡទសវ ិោាជីវៈ ។ល។)
ឡសឆែតីកថៃងអំពីជំនួយ

កាលបរ ិឡឆេទ

និងឡសវាែរមបង្គងគប់

ចាប់ឡផ្តើរ

ឆំនួនដ្ងែនុងរួយសបាតែ៍/កែ/ឡផ្សងៗ
(ឧ. ម្បចាំម្ថៃ, X

ដ្ងែនុយរួយសបាតែ៍, ឡតសតនីរួយៗ)

ឆំនួននាទីែុងរួ
ន យឡរឡរៀន
សម្មាប់ឡសវាែរម

ែកនៃង (ឧ. ថ្ននែ់ឡរៀន ធរមតា
ឡរៀនឡម្ៅថ្ននែ់ /បនទប់ធន ធាន
បនទប់អប់រ ំពិឡសស ផ្ទះ)

ថិរឡវលា
រ ំពឹងទុែ

“
“

ការកែតម្រូវែរមវ ិធី និងការឡម្ោរកម្ជងសម្មាប់បុគ្ល
គ ែ
ិ សាលា (ការកែតម្រូវការបឡម្ងៀន ឬកផ្នែឡផ្សង ឡទៀតម្នែរមវ ិធីកដ្ល
ឡធាើឡ

ង
ើ ោធរមតា ឡសវាែរមឡដ្ឋយម្បឡយាល ការបណុត ះបណា
ត លឯែឡទសសម្មាប់បុគ្ល
គ ិែ អនតរាគ្រន៍អាែបបែិរ ិយា ។ល។)

ឡសឆែតីកថៃងអំពីែរមវ ិធី
និងការឡម្ោរកម្ជង

កាលបរ ិឡឆេទ

កដ្លបានកែតម្រូវ

ចាប់ឡផ្តើរ

សម្មាប់បុគ្ល
គ ែ
ិ សាលា

ឆំនួនដ្ងែនុងរួយសបាតែ៍/កែ/ឡផ្សងៗ
(ឧ. ម្បចាំម្ថៃ, X

ដ្ងែនុយរួយសបាតែ៍, ឡតសតនីរួយៗ)

ឆំនួននាទីែុងរួ
ន យឡរឡរៀន
សម្មាប់ឡសវាែរម

ែកនៃង (ឧ. ថ្ននែ់ឡរៀន ធរមតា
ឡរៀនឡម្ៅថ្ននែ់ /បនទប់ធន ធាន
បនទប់អប់រ ំពិឡសស ផ្ទះ)

ថិរឡវលា
រ ំពឹងទុែ

“
“

ការពនយល់អំពីបរ ិដ្ឋឋនកដ្លមានការដ្ឋែ់ែំែត
ិ តឹងកតងតិឆតួឆបំផ្ុត (LRE)
ការពនយល់អំពី ឡបើមាន ែម្រិតវ ិសាលភាពកដ្លសិសសរិនអាឆឆូលរួរោរួ យនឹងសិសសកដ្លរិនពិការ ែនុងថ្ននែ់ឡរៀនធរមតា
និងសែរមភាពដ្ម្ទឡទៀត ។សូរអាន 34 C.F.R. § 300.320(a)(5) ។

ការម្ប

ងរបស់រដ្ឋសម្មាប់វាស់សង
ទ ់គ្ណឡនយយភាពម្នបំណិនភាសាអង់ឡគ្ៃស

អំណាន/សំឡណរ/ការសាតប់/ការនិយាយ (ថ្ននែ់ K-12)
សិសសនឹងម្តូវឆូ លរួរែនុង ៖

 ការម្ប

ង ELLs ឡដ្ើរបីវាយតម្រៃសរតថភាពសម្មាប់ សិសសោអនែសិែាភាសាអង់ឡគ្ៃស ឡដ្ឋយរិនបាឆ់ កែសម្រួល ។

 ការម្ប

ង ELLs ឡដ្ើរបីវាយតម្រៃសរតថភាពសម្មាប់ សិសសោអនែសិែាភាសាអង់ឡគ្ៃស ឡដ្ឋយម្តូវកែសម្រួល ។

 ការម្ប

ង ELLs ឡដ្ឋយវ ិធីឡផ្សងឡដ្ើរបីវាស់សង
ទ ់សរតថភាព ឡដ្ឋយរិនបាឆ់កែសម្រួល ។

 ការម្ប

ងELLs ឡដ្ឋយវ ិធីឡផ្សងឡដ្ើរបីវាស់សង
ទ ់សរតថភាពឡដ្ឋយម្តូវកែសម្រួល ។

ទំព័រទី 6

Individualized Education Program - IEP – Khmer

កែសម្រួលឡ

ើងវ ិញែនុងកែរិថុនា ឆ្ននំ 2013

ទំព័រទី ________ ម្ន ________ IEP

ការម្ប

ឡមមះសិសស ៖ __________________________

ងរបស់រដ្ឋសម្មាប់វាស់សង
ទ ់គ្ណឡនយយភាព

អំណាន

(ថ្ននែ់ទី 3, 4, 5, 6, 7, 8 និងទី 10)
សិសសនឹងម្តូវឆូ លរួរែនុង ៖

 ការម្ប

ង MCA ឡដ្ឋយរិនបាឆ់កែសម្រួល

 ការម្ប

ង MCA ឡដ្ឋយម្តូវកែសម្រួលឆំឡោះ ៖

 ពនយល់អំពីវ ិធីឡម្ជើសឡរ ើសការកែសម្រួល កដ្លវ ិញ្ញាសារទាំងឡនាះវាោតំណាងឡរឡរៀន កដ្លឡរៀនឡៅសាលា ។
 MCA-កែតម្រូវ ោវ ីធីម្ប

ងឡផ្សងឡទៀត អាស្ស័យឡលើបទដ្ឋឋនភាពឡោគ្ជ័ យឡលើបទដ្ឋឋនការសិែាតារការកែតម្រូវ

គ្ឺឡៅថ្ននែ់ទី 5-8 និងថ្ននែ់ទី 10 ។ ម្បសិនឡបើម្ែុរ IEP ែំណត់ឡ

ើញថ្ន សិសសនឹងម្តូវម្ប

ងវ ិញ្ញាសារ MCA-កែតម្រូវ

មានន័យថ្ន IEP របស់សិសសម្តូវកតមានរួរបញ្ូច លផ្ងកដ្រនូវ ឡគ្នលបំណង និងទិសឡៅកដ្លសំអាងឡលើបទដ្ឋឋន ។
ឆងម្ែងឡសឆែតីសឡម្រឆរបស់ម្ែុរ IEP ៖ ពនយល់ពីរូលឡែតុកដ្លម្តូវឡម្ជើសឡរ ើសយែការវាយតម្រៃសរតថភាពសិសស
តារកបបឡនះគ្ឺោការសរររយ ។

 ការម្ប

ងឡលើបំណិនការសិែារបស់រដ្ឋរីឡណសូតា (Minnesota Test of Academic Skills -(MTAS))

គ្ឺោការម្ប

ងវាស់សង
ទ ់ សរតថភាពសិសសឡដ្ឋយវ ិធីឡផ្សង សំអាងឡលើបទដ្ឋឋនម្នភាពឡោគ្ជ័យ ឡលើការសិែាតារកបបឡផ្សង

ឆងម្ែងឡសឆែតីសឡម្រឆរបស់ម្ែុរ IEP ៖ ពនយល់ពីរូលឡែតុកដ្លម្តូវឡម្ជើសឡរ ើសយែការវាយតម្រៃសរតថភាពសិសស
តារកបបឡនះគ្ឺោការសរររយ ។
គ្ណិតវ ិទា

(ថ្ននែ់ទី 3, 4, 5, 6, 7, 8 និងទី 11)
សិសសនឹងម្តូវឆូ លរួរែនុង ៖

 ការម្ប

ង MCA ឡដ្ឋយរិនបាឆ់កែសម្រួល

 ការម្ប

ង MCA ឡដ្ឋយម្តូវកែសម្រួលឆំឡោះ ៖

ពនយល់អំពីវ ិធីឡម្ជើសឡរ ើសការកែសម្រួល កដ្លវ ិញ្ញាសារទាំងឡនាះវាោតំ ណាងឡរឡរៀនកដ្លឡរៀនឡៅសាលា ។

 MCA-កែតម្រូវ ោវ ីធីម្ប

ងឡផ្សងឡទៀត អាស្ស័យឡលើបទដ្ឋឋនភាពឡោគ្ជ័ យឡលើបទដ្ឋឋន ការសិែាតារ ការ កែតម្រូវ

គ្ឺឡៅថ្ននែ់ទី 5-8 និងទី 11 ។ ម្បសិនឡបើម្ែុរ IEP ែំណត់ឡ

ើញថ្ន សិសសនឹ ងម្តូវម្ប

ងវ ិញ្ញាសារ MCA-កែតម្រូវ មានន័យថ្ន

IEP របស់សិសសម្តូវកតមានរួរបញ្ូច លផ្ងកដ្រនូវ ឡគ្នលបំណង និងទិសឡៅកដ្ល សំអាងឡលើបទដ្ឋឋន ។
ឆងម្ែងឡសឆែតីសឡម្រឆរបស់ម្ែុរ IEP ៖ ពនយល់ពីរូលឡែតុកដ្លម្តូវឡម្ជើសឡរ ើសយែការវាយតម្រៃសរតថភាពសិសស
តារកបបឡនះគ្ឺោការសរររយ ។

ទំព័រទី 7
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កែសម្រួលឡ

ើងវ ិញែនុងកែរិថុនា ឆ្ននំ 2013

ទំព័រទី ________ ម្ន ________ IEP

 ការម្ប

ឡមមះសិសស ៖ __________________________

ងឡលើបំណិនការសិែារបស់រដ្ឋរីឡណសូតា (Minnesota Test of Academic Skills -(MTAS))

គ្ឺោការម្ប

ងវាស់សង
ទ ់ សរតថភាពសិសសឡដ្ឋយវ ិធីឡផ្សង សំអាងឡលើបទដ្ឋឋនម្នភាព

ឡោគ្ជ័យឡលើការសិែាតារកបបឡផ្សង
ឆងម្ែងឡសឆែតីសឡម្រឆរបស់ម្ែុរ IEP ៖ ពនយល់ពីរូលឡែតុកដ្លម្តូវឡម្ជើសឡរ ើសយែការវាយតម្រៃសរតថភាពសិសស
តារកបបឡនះគ្ឺោការសរររយ ។
វ ិទាសាស្រសត

(ថ្ននែ់ទី 5, 8 និ ងវ ិទាល័យ)
សិសសនឹងម្តូវឆូ លរួរែនុង ៖

 ការម្ប

ង MCA ឡដ្ឋយរិនបាឆ់កែសម្រួល

 ការម្ប

ង MCA ឡដ្ឋយម្តូវកែសម្រួលឆំឡោះ ៖

ពនយល់អំពីវ ិធីឡម្ជើសឡរ ើសការកែសម្រួល កដ្លវ ិញ្ញាសារទាំងឡនាះវាោតំ ណាងឡរឡរៀនកដ្លឡរៀនឡៅសាលា ។

 ការម្ប

ងឡលើបំណិនការសិែារបស់រដ្ឋរីឡណសូតា (Minnesota Test of Academic Skills -(MTAS))

គ្ឺោការម្ប

ងវាស់សង
ទ ់ សរតថភាពសិសសឡដ្ឋយវ ិធីឡផ្សង សំអាងឡលើបទដ្ឋឋនម្នភាព

ឡោគ្ជ័យឡលើការសិែាតារកបបឡផ្សង
ឆងម្ែងឡសឆែតីសឡម្រឆរបស់ម្ែុរ IEP ៖ ពនយល់ពីរូលឡែតុកដ្លម្តូវឡម្ជើសឡរ ើសយែការវាយតម្រៃសរតថភាពសិសស
តារកបបឡនះគ្ឺោការសរររយ ។
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កែសម្រួលឡ

ើងវ ិញែនុងកែរិថុនា ឆ្ននំ 2013

ទំព័រទី ________ ម្ន ________ IEP

ឡមមះសិសស ៖ __________________________

ភាពតម្រូវឡលើការម្ប

ងយែសញ្ញាប័ម្តរធយរសិែាបឋរេូរិ
ការម្ប

ងរបស់រដ្ឋ

សម្មាប់ សិសសកដ្លឆុះឡមមះឆូលឡរៀនឡៅថ្ននែ់ទី 8 ឡពញរួ យឆ្ននំសិែា 2011–2012 ភាពតម្រូវឡលើការម្ប

រធយរសិែាប័ម្តរធយរសិែាបឋរេូរិ អាឆឡធាើបានតារវ ិធីរួយឆំនួនដ្ូឆខ្វងឡម្ការ ៖
សឡម្រឆបាននូវភាពតម្រូវឆំឡោះការម្ប



ងភាពចាំបាឆ់ម្នការម្ប

ង

ងយែសញ្ញាប័ម្តរធយរសិែាបឋរេូរិ

(Graduation-Required Assessment for Diploma - GRAD) ឆំឡោះវ ិញ្ញាសារអំណាន គ្ណិតវ ិទា និងកតងឡសឆែតី
ឡដ្ឋយ ៖
o

សិសសបានទទួ លនិឡទទសែនុងែម្រិត ម្តឹរបទដ្ឋឋន ឬឡលើសបទដ្ឋឋន ឆំឡោះវ ិញ្ញាសារអំ ណានថ្ននែ់ទី 10
ឬគ្ណិតវ ិទា MCA ថ្ននែ់ទី 11, MCA-កែតម្រូវ ឬ MTAS ។
ងោប់ឆំឡោះការម្ប

ើងវ ិញ ឡលើវ ិញ្ញាសារអំ ណាន គ្ណិតវ ិទា និងកតងឡសឆែតី

o

សិសសម្ប

o

ម្ែុរ IEP អាឆែំណត់នូវពិនុទកដ្លសារុី សិសសមានែ់ៗម្តូវម្ប

ណាកដ្លរិនអាឆម្ប
ឬការម្ប
o

ង GRAD ឡ

សិសសបានម្ប

ង GRAD ឡ

ងឲ្យបាន សម្មាប់សិសសរូប

ងបានពិនុទែនុងែម្រិតលអម្បឡសើរ ម្នការម្ប

ង MCA, MCA-កែតម្រូវ, MTAS

ើងវ ិញ ឆំឡោះវ ិញ្ញាសារអំណាន និ ងគ្ណិតវ ិទា

ងការវាស់សង
ទ ់សរតថភាពសិសសឡដ្ឋយវ ិធីឡផ្សងរបស់រដ្ឋរីឡណសូតា ៖ បានបញ្ចប់

វ ិញ្ញាសារសរឡសរ ។

សិសសបានម្ប



ការម្ប

ងការវាស់សង
ទ ់សរតថភាពគ្នៃឹះឡលើបំណិនការងារ ការម្ប

ង ACT ឡដ្ើរបីឆុះឡមមះឆូលឡរៀនឡៅរហាវ ិទាល័យ ឬបានម្ប

ងឡម្តៀរឆូលឡរៀនឡៅរហាវ ិទាល័យ

ងកាយ សរបទាវ ិោាជីវៈឡសវាែរមឡយាធា

(armed services vocational aptitude test - ASVAB) ។
សិសសបានទទួ លពិនុទឆំឡោះការម្ប



ភាពតម្រូវឡលើការម្ប

ងឡដ្ឋយវ ិធីឡផ្សង កដ្លសមាមាម្តឡៅនឹងការម្ប

ងយែសញ្ញាប័ម្តរធយរសិែាបឋរេូរិ កដ្លឡធាើឡ

ងឡដ្ើរបីបំឡពញ

ើងឡដ្ឋយរណឌលសិែាស្សុែ

សិសសនឹងម្តូវឆូ លរួរែនុង ៖

 ឡដ្ឋយរិនបាឆ់កែសម្រួល ៖ បញ្ញាែ់នូវរុែវ ិោា និងការម្ប
ការម្ប

ងឡដ្ឋយវ ិធីឡផ្សង ៖ វ ិញ្ញាសារសរឡសរ ការម្ប

ឡម្តៀរឆូលរហាវ ិទាល័យ ACT, ASVAB ឬការម្ប

ង (MCA, MCA-កែតម្រូវ MTAS, រីណូឡសតា ៖

ង GRAD ឡ

ងឡដ្ឋយវ ិធីឡផ្សង ការម្ប

 ោរួយនឹងការកែសម្រួលតារ ៖ បញ្ញាែ់អំពីរុែវ ិោា និងការម្ប
ឡ

ើងវ ិញ គ្នៃឹះការងារ (WorkKeys) ម្ប

ការម្ប

ើងវ ិញ គ្នៃឹះការងារ (WorkKeys) ម្ប

អាឆមានភាពែុ សគ្ននតារការម្ប

ងកដ្លមានភាព សមាមាម្តនឹងតម្រូវការ) ។

ង (MCA, MCA-កែតម្រូវ MTAS, ឬការ ម្ប

ងឡម្តៀរឆូលរហាវ ិទាល័យ ACT, ASVAB ឬការម្ប

ងកដ្លមានភាពសមាមាម្តនឹងតម្រូវការ) ។ សូរែត់ឆំណាំថ្ន ការ ម្ប

ង

ង GRAD

ងឡដ្ឋយវ ិធីឡផ្សង

ងកបបកែសម្រួលកដ្លបានអនុ ញ្ញាតឲ្យឡធាើ

ងនីរួយៗ ។

ពនយល់អំពីវ ិធីឡម្ជើសឡរ ើសការកែសម្រួល កដ្លវ ិញ្ញាសារទាំងឡនាះវាោតំ ណាងឡរឡរៀនកដ្លឡរៀនឡៅសាលា ។
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កែសម្រួលឡ

ើងវ ិញែនុងកែរិថុនា ឆ្ននំ 2013

ទំព័រទី ________ ម្ន ________ IEP

ឡមមះសិសស ៖ __________________________

ែំណត់ម្តាម្នការឡធាើបានតារតម្រូវការឆំឡោះការម្ប
សូរែត់ម្តាកាលបរ ិឡឆេទម្ប

រុែវ ិោា

ការម្ប
ឡ

ង GRAD
ើងវ ិញ

ង ឡែើយឡបើអាឆអនុវតតបាន សូរែត់ម្តាអំពីពិនុរបស់
ទ
សិសសមានែ់ផ្ងកដ្រ ។

MCAMOD

MCA

ងយែសញ្ញាប័ម្តរធយរសិែាបឋរេូរិ

MTAS

ការម្ប

WorkKeys, ម្ប

ងឡដ្ឋយវ ិធីឡផ្សងរបស់រីឡណសូតា-

ងឡម្តៀររហាវ ិទា

ល័យ, ACT, ASVAB ឬវ ិធីឡផ្សង

សំឡណរ

ការម្ប

ងសមាមាម្តនឹងតម្រូវការ

អំណាន
គ្ណិត
កតងឡសឆែតី

ការម្ប

 ការម្ប

ងទូ ទាំងរដ្ឋ រិនម្តូវបានឡធាើឡ

 ការម្ប

ងទូ ទាំងស្សុែ ម្តូវឡធាើឡ

ងទូទាង
ំ ស្សុែ

ើងឡៅតារែម្រិតថ្ននែ់ កដ្លម្គ្បដ្ណតប់ឡដ្ឋយ IEP ឡ

ើយ ។

ើងឡៅតារែម្រិតថ្ននែ់កដ្លម្គ្បដ្ណតប់ឡដ្ឋយ IEP ឡនះ ។ (ឡបើគ្ូសម្គ្ីសឡលើម្បអប់ឡនះ

សូរបនតឡៅខ្វងឡម្ការឡទៀត)
សូរសរឡសរឆូ លនូវការម្ប

ងទូទាំងស្សុែ សម្មាប់ សិសសទាំងអស់កដ្លឡរៀនឡៅែនុងែម្រិតថ្ននែ់ឡនះ ។ ឡតើការ ម្ប

មានភាពសរររយឆំឡោះសិសសកដ្រឬឡទ? ឆូរបងាាញថ្ន បាទ/ចាស៎ ឬ ឡទ ឆំឡោះការម្ប
សម្មាប់ ការម្ប

ងនីរួយៗ ឆូ របងាាញថ្នឡតើ សិសសម្តូវការការម្ប

ឡបើបញ្ញ
ា ែ់ថ្នឡទ សូរបងាាញថ្នឡែតុអីាបានោការម្ប
ឡែើយបញ្ញ
ា ែ់ ថ្នឡតើការម្ប
ថ្នការម្ប
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ង

ងនីរួយៗ ។ ឡបើ បញ្ញ
ា ែ់ថ្ន បាទ/ចាស៎

ងកបបកែសម្រួលឬឡទ ឡែើយឡតើអីាោតម្រូវការោែ់ លាែ់ ។

ងទូ ទាំងស្សុែ រិនមានភាពសរររយសម្មាប់ សិសសរូបឡនះ

ងឡដ្ឋយវ ិធីឡផ្សងណារួយកដ្លសិសសអាឆម្ប

ងឡដ្ឋយវ ិធីឡផ្សងឡនះមានភាពសរររយឆំឡោះសិសសរូបឡនះ ។

Individualized Education Program - IEP – Khmer

ងបាន ឡែើយបញ្ញ
ា ែ់ពីរូលឡែតុ កដ្ល

កែសម្រួលឡ

ើងវ ិញែនុងកែរិថុនា ឆ្ននំ 2013

ការជូនដ្ំណឹងដ្ល់មាតាបិតាអំពីការម្ប

ងឡដ្ឋយវ ិធីឡផ្សង

 ឡបើម្បអប់ឡនះម្តូវបានគ្ូសម្គ្ីសពីឡលើ ការវាស់សងទ ់ែម្រិតឡោគ្ជ័យឡលើការសិែារបស់ែូនឡលាែអនែ នឹងម្តូវ ឡធាើ
ឡ

ើងឡដ្ឋយការឡម្បើបទដ្ឋឋនភាពឡោគ្ជ័យឡលើការសិែាកបបកែតម្រូវ ឬបទដ្ឋឋនភាពឡោគ្ជ័យឡលើការ សិែាតារកបបឡផ្សង

ដ្ូឆបានបងាាញជូនខ្វងឡលើ ឆំឡោះការម្ប

ងទូទាំងរដ្ឋ ឬទូទាំងស្សុែ ។ ភាពសាទត់ ជំ នាញឡលើការសិែារបស់ែូនឡលាែអនែ

ោនិឆចកាលម្តូវកតសំអាងឡលើបទដ្ឋឋនែៃឹរសារការសិែា សម្មាប់ ែម្រិតថ្ននែ់របស់ពួែឡគ្ ។
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កែសម្រួលឡ

ើងវ ិញែនុងកែរិថុនា ឆ្ននំ 2013

កបបបទឡនះែ៏មានែុនងទំរង់ឡផ្សងឡទៀតកដ្រ ។ សូរទាែ់ទងោរួយនឹងអនែម្គ្ប់ម្គ្ង IEP ឡបើអនែម្តូវការឯែសារឡនះ ែុង
ន ទំរង់ឡផ្សងឡទៀត ។
ម្ែសួងអប់ររំដ្ឋរីឡណសូតា ( Minnesota Department of Education - MDE) បានបឡងកើតកបបបទសម្មាប់ឡសើស
ន ុំឲ្យមានសវនាការរិន

លំឡអៀង សម្មាប់សែគ្រន៍អនែអប់រឡំម្បើម្បាស់ ។ រណឌលសិែាស្សុែ និងមាតាបិតាសិសស រិនចាំបាឆ់ឡម្បើកបបបទគ្ំរទា
ូ ំងឡនះឡទ ។

ឡគ្នលបំណងម្នកបបបទទាំងឡនះ គ្ឺសម្មាប់ជូននូវរគ្ុគឡទទសែ៍ភាពកដ្លមានម្បឡយាជន៍ និងោគ្ំរឯែ
ូ សារ កដ្លមានររទា
ួ
ំង

ធាតុម្នទិននន័យកដ្លចាំបាឆ់ សម្មាប់ឡធើតា
ា រភាពតម្រូវម្នដ្ំឡណើរការសវនាការរិនលំឡអៀង ឆំឡោះការអប់រព
ំ ិឡសស ។ កបបបទឡនះ

អាឆម្តូវបានយែឡៅកែកម្បតារភាពសរររយ ។

