មគ��េទសស្រ�បរ��ិ�/��ព��ល
ក��ង�រ្�លងង�កប់�ិពី្គ�បររដ
ឯក�រេនះផ�ល់នូវព័ត�
៌ ន�មូ ល��នេដើម្បីជួ���ប�/��ព��លេធ� �
� រសេ្មមបតត្�ក�េ�ួយព��សៃវ េដើម្ប�្�េបីនជដល់កូន ដល់��
នបងសហគមនជរ�ស់ពជកេគ។

េហ�ុអ��ន់រន�រ្�លងង�កប់�ិពី្គ�បររដ េនះេឡើង?
រដ� មបនបសូ� ផ� ល់តៃម� េលើ្�ព័នន��់ររនបងីជំ�ស្��់��ក�ណ��ះ��
� លក��ងរដ� រ�ស់ខ� �ន �� ក�ណ��ះ��
� ល �រ��់ររ រដ� មបនបសូ�
�ន�េង� ើតកម� វ �ធបសបក�ែ��ស� ង់�រែដល�នលក� ណៈតឹង រ �ង្ពមម ជង�មចឱសបស�នុសបស្េមះេររ�មជខ� �នស្��់�រ�រនបង�រមូ លេររនេ�ម�វ �ទ�ល័ួ។
ក��ងំមេួើង�រដ� មជួ �រ�ួតៃម� ��ក់�តប�រេ�រ�េធ� �
� រ�ស់ស�ង់�ជពបកម� វ �ធបសបក�នបង�រ�េ្ងងន្�រជៃំៃ េ�ក��ង��េររនរ�ស់េួើង �រត្មង់ទបសេេរក�រសបក�ែ��ស� ង់�
នបង�ំ�សបស�នុសស
ប ្ទទជ ល�ន�រ��់ររ្�ក�េ�ួសមធម៌។ លទន ផលៃន�រ�ួតៃម� ��ក់�តបគិ�ឺ�ករណជមជួេដើម្បសេង� តនបងពបនបតឱេមើលវមើនយព្គុណយពៃន�រ��់ររ
ែដលេួើងកជពុងផ� ល់ចឱកូ នៗរ�ស់េួើងេដើម្ប�ំ�ននូ វក��ជងពលកម� ដដ រ �ង�ជនបង្��ពលរដ� �នមជេណះដឹង។

េហ�ុអ��រចូ លរ ួមរន�ពសំ�នប?
�រ�ួតៃម� ��ក់�តបគិ��រ�ស់ស�ង់មជួេលើយពេ�គី័ួរ�ស់សបស្�� ក
ែត�រមូ លរ ជមពបសជ�ក់សបស�នុសបស្រ�ស់��កគិ�ន�រៈសជំន់េដើម្បួល់ដឹងពប្�សបទនយពៃន�រ��់ររេ���រ�ស់��ក្ស��មកម� វ �ធបសបក�ែ��ស� ង់�។
 ក��ងម��់�នុវត� នជរ�ស់រដ� មបនបសូ�េលើសបស្ែដល��� ក�ន� េវនម ជង�ស់ គិ�សបស្មបនមូ លរ ជមក��ង�រ�ួតៃម� ពប្គ�់រដ� នឹងមបនទទជ ល�ននូ វពបន����ល់ខ� �ន េហើួនឹង្តតវវ�់�
“មបន�នយព��ត់ីជំ�” ស្��់ទបសេេគណេនួឱយពរ�ស់��នបងស��ត់ រ ជមម ជងច�សស្��់�រ់ជ្ទ នបង�រទទជ ល�ទល់ផងែដរ។
 សបស�នុសបស្ែដលទទជ ល�នពបន��េ្តងមស្��់មូលេររនេ�ម�វ �ទ�ល័ួេលើ�រ្�លង MCA ៃនវ �ទ�ល័ួគិមបនត្មតវចឱមូ លេររនវគទ សង ្��ក់�ជេព�វ ���
េ�ម�វ �ទ�ល័ួ្�កលវ �ទ�ល័ួៃនរដ� មបនបសូ� េដើម្ប�ជេព�មុខ វ ��� េ�លគិ�ន�ទបយពែដលីជ ួចឱសបស្សន្ ជេពលេវ�នបង្�ក់�ក់។
 �� ក�ណ��ះ��
� លេលើ�រសបក�នបង�� ក�េង� ើតេ់ល�រណជសបក�េ្�ើ្�ស់ព័ត៌�នពប�រ�ួតៃម� េដើម្បសេ្មមមបត�ពបធន�ននបងីជនជួែដល្តតវផ� ល់។
 ���ប�នបង��រណីនទូ េេេ្�ើ្�ស់ព័ត៌�នពប�រ�ួតៃម� េដើម្បេ្�ង�េធរ���េររន នបងសេ្មមមបត�េលើទប�ជងែដលគជ រទប�ផ� ះ្មុះេ��ះចឱកូ នពជ កេគមូ លេររន។
 លទ� ផលៃនសកម� យពរ�ស់��ែដល្តតវ�ន�������រណៈនបង្តតវ�នេ្�ើ្�ស់េ�ួ្គ� �រ សហគមនជ គិីះឥទន បពលមបនល�្�សបនេ�ើសបស�នុសបស្មបនមូ លរ ជមក��ង�រ�ួតៃម� ។

�ទ�ដនសិក�និង�រ�យ�ៃម�
អ� �់�ទ�ដនសិក�?
រដ� មបនបសូ� �ទ��នស� ង់�រពប��ក់�ឋមដល់��ក់ទប12 គិ��រររពឹងទុកពប្គ�់រដ� ម ជង�ស់េលើសបស�នុសបស្ក��ង�រសេ្មមេ�គី័ួេលើ�រសបក�។ ពជ កេគកជណត់មជេណះដឹង
នបងីជំ�ែដលសបស្ម ជង�ស់្តតវែតសជេរម�នក��ង�តប� នបង្តតវ�នេររ�មជ�មកជ រ �ត��ក់េររន។ ��េររន��ក់្ស ់កពបររ�េលើ រេ�រ�
ែដលសបស្េដើរ�មកជ រ �តស� ង់�រេ�ួ�ភបវមើវគទ សបក�នបងកម� វ �ធបសបក�្ស��ម�ទ��នស� ង់�រ។

េ�ើ�រ�យ�ៃម� �រសិក�ង�កប់�ិៃន្គ�បររដ �ង
ំ អសបនិង�ទ�ដនសសងប�ៃន�រសិក�រនទំំកបទំនងង�រូ ចេមម ច?
�រ�ួតៃម� �រសបក���ក់�តបេលើមុខ វ ���គណបត វ �ទ� �រ�ននបង វ �ទ��្សត ្តតវ�នេ្�ើេដើម្ប�ស់ស�ង់�សបស្ នបង�� ្ពមម ជង្ស ់ក្ស��ម�ទ��នស� ង់�ៃន�រសបក�្�ត់។
�រ�ួតៃម� �រសបក���ក់�តបគិ��រ�ស់ស�ង់មជួេលើយព�ុបន្�ស�់ៃនសបស�នុសបស្ក��ង�រសបក��ម�តប�ែដល�ែផ� កមជ ួៃន�រ�េ្ងងន្�រជៃំៃ រ�ស់ពជកេគ។
�រ�ួតៃម� �រសបក���ក់�តបែំមមង
ជ ��រ�ស់ស�ង់មជួេលើយព�ុបន្�ស�់ៃន��េររន នបង្ស ់កែដលកជពុង�នុវត� ក��ង�រតជរង់ទបសចឱកម� វ �ធបសបក�នបង�រ�េ្ងងន�នយពស� ង់�រ។

�រ�យ�ៃម� េលើ្គ�ប់ែ�កៃន�រសិក�រ�សបររដ មីនីសូ� (MCA)
និង�រ្�លងងំំ�ញ វ់�ងីញវរ�សបររដ មីនីសូ� (MTAS)

ACCESS និង Alternate ACCESS ស្រ�បអ�កេររន��អងបេគ� ស

0B







េបង�ម�ទ��នស� ង់�រៃន�រសបក�រ�ស់រដ� មបនបសូ�
�េររងវល់��ជេ���ក់ទប 3-8
នបងេ�វ �ទ�ល័ួ្តតវ�នផ� ល�
់ រ�ននបងគណបត វ �ទ��
�េររងវល់��ជេ���ក់ទប 5, 8
នបងេ�វ �ទ�ល័ួ្តតវ�នផ� ល់�រសបក�ែផ� ក វ �ទ���ស� ។
សបស្យគេ្មើន្�លង MCA ។
�រ្�លង MTAS
គិ�ីេ្មើសមជ ួស្��់សបស្ែដល�នពប�រយពែផ� ក�ប�្�រួល់ដឹងធៃ
ន់ធៃរ។







ែផ� កេលើស�ង់�រៃន�ររ�ភបវមើយ��ង់េគ� ស WIDA ។
្តតវ�នផ� ល់�េររងវល់��ជដល់��កសបក�យ��ង់េគ� សេ���ក់មេត� ួឱដល់��ក់ទប ី
នូ វ�រ�ន �រសរេសរ �រ���់ នបង�រនបបួ។
យគេ្មើនៃន�� កេររនយ��ង់េគ� ស្�លង ACCESS ស្��់ ELLs ។
Alternate ACCESS ស្��់ ELLs
គិ�ីេ្មើសមជ ួស្��់��កេររនយ��ង់េគ� សែដល�នពប�រយពែផ� ក�ប�្�រួល់ដឹង
ធៃ ន់ធៃរ។

Parent/Guardian Guide and Refusal for Student Participation in Statewide Testing Form_Khmer

េហ�ុអ��រ�យ�ៃម� �ង
ំ េនះរន្�សិទ��ព?
រដ� មបនបសូ�េីឿ�ក់�េដើម្បេធ� �
� រ���ស� ង់្�ក�េ�ួ្�សបទនយពេលើ���ែដលសបស្កជពុងេររន
�រេធ� េ� តសត្តតវែត�នេ្មើន�ង�រេរ� ើួសជនជរពហុេ្ីើសេរ �ស។
 េដើម្បេរ� ើួសជណជរ សបស្�ម្តតវសរេស(�ួ�ក្រក��ងកុជពត ឱទ័រ)េ�ក��ងែផ� កមេម� ើួ
ម�នបងទ��ក់រ ូ�យពនបង�កឱ ្េររ�មជ្�ហ� ្ព័ត៌�ន។
 �រ�ននបងគណបត វ �ទ�ៃន�រ្�លង MCAs គិ�នលក� ណៈែ្�្�� ល ែដល�នន័ួ�មេម� ើួែដលសបស្ផ� លច
់ ឱ
នបងកជណត់សជណជរ�ំ��់ែដលសបស្នឹងេរ� ើួ។
 មុខ វ ��� វ �ទ���ស� ៃន�រ្�លង MCA
�ន���ល
� �រពបេ�ធនដែដលត្មតវចឱសបស្េធ� �ពេប �ធនជេដើម្បេរ� ើួសជណជរ។
ក��ម ជង�ស់េនះផ� ល់ចឱសបស្នូ វច�សេដើម្ប�នុវត� �រគបតពបររ�ែដលរជ�ម់េដើម្បទទជ ល�នេ�គី័ួេ�ក��
ងម�វ �ទ�ល័ួនបង�ីបព នបង����ពប���ែដលពជ កេគដឹងនបង�មេធ� �
� ន។

េ�ើរន�រកំណ�បេលើ�រេេ� �េ�សសក��ងមូ ល�ដន់ររឬេទ?
ដូ ម�នែមងក��ងលក� ន� បកៃនរដ� មបនស
ប ូ ��្� ី 0B.30ី ស្��់សបស្��ក់ទប ី ដល់��ក់ទប ី
មជនជនេ�៉ង�ែន� មសរុ�េលើរួៈេពលែដល�នមជ�ួេលើ�រ�ួតៃម� ��ក់្ស ់ក្�រ�ួតៃម� េ�ទូ ម ជង��េររ
នមបន្តតវេលើសពប ី0 េ�៉ងក��ងមជ ួ��ជេេើួ។ ស្��់សបស្��ក់ទប ី ដល់ទប ី
មជនជនេ�៉ង�ែន� មសរុ�េលើរួៈេពលែដល�នមជ�ួេលើ�រ�ួតៃម� ��ក់្ស ់ក្�រ�ួតៃម� េ�ទូ ម ជង��េររ
នមបន្តតវេលើសពបីី េ�៉ងក��ងមជ ួ��ជេេើួ។ �រកជណត់ម ជងេនះមបនវ�់���ល
� �រេធ� េ� តស� ទូ ម ជងរដ� េេើួ។
េ�ក��ងកបម�ខបតខជ្�ឹងែ្�ងេដើម្បេលើកកមក ស់ត��យព ម��់នបតប�្�� ត� បកដត្មតវចឱ��េររន��ក់្ស ់ក
រ ���េររនែដលទទជ ល�ន�រឺ�ត� ម����រណៈ េ�មុនៃំៃដជ�ូងៃន��ជសបក�នបមជួៗ
្តតវេធ� ��រផ្ព� ផ�ួ្�តបទបនៃន�រ្�លងលក� ណៈស� ង់�រែដល្តតវេធ� �េេើងេ���េររន��ក់្ស ់ក
្��ែដលទទជ ល�ន�រឺ�ត� ម����រណៈេំះក��ង�ជេ
់ ងេពល��ស
ជ បក�េំះេ�េលើេគហទជព័ររ�ស់ខ� �ន។
្�តបទបន្តតវែតផ� ល់េហតុផលេលើ�រ្គ�់្គង�រ�ួតៃម� នម
ប ជ ួៗ នបង�ប�ក់�
�រ�ួតៃម� ម ជងេំះគិ�ីេ្មើសែដល�េង� ើតេេើងក��ងមូ ល��ន ្ត្មតវេ�ួម��់រដ� ្សហព័នន។

េ�ើរនេកើ�េឡើងអ� �្�សិនេ�ើខ��ំេ្ងើសេរ �សមិនឱ្សិស្រ�សបខ��ំចូលរ ួម?
���ប� / ��ព��ល�នសបទនម
ប ន
ប �នុប�តចឱសបស្រ�ស់ពជកេគ
មូ លរ ជមក��ង�រ�ួតៃម� �មស� ង់�រែដលត្មតវេ�ួរដ� ។ ម��់នបតប�្�� ត� បៃនរដ� មបនបសូ�
ត្មតវចឱំួក��នផ� លព
់ ័ត៌�ន�ជព�
ប រ�ួតៃម� េលើ�រសបក�េ�ទូ ម ជងរដ� េេ���ប� / ��ព��លសបស្
េហើួរ ជម���ល
� សជណុែជ ���ទេដើម្ប�ជេព�្�សបនេ�ើពជកេគ�ដបេសធមបនចឱសបស្មូ លរ ជម។
សជណុជែ���ទេនះ�នេ�េលើទជព័រ�ំ��់នបងរ ជម���ល
� នូ វែផ� កមជ ួេដើម្បសរេសរពបមូលេហតុៃន�រ�ដបេសធមបនមូ ល
រ ជម។ ��្ស ់ករ�ស់សបស្�� ក�មនឹងមមមព័ត៌�ន�ែន� ម។
��េររន្��្ស ់ក�ម�នផលវ ��ក�ែន� មេទរតេលើសពប���ែដល�នេលើកេេើងេ�ក��ងឯក�រេនះស្��់

េ�ើសស
ិ ្ននងេេ� �
� រ�យ�ៃម� េេេពល�?
�
��េររននបមជួៗកជណត់�លវយគៃន�រ្�លងរ
�ស់ពជកេគេ�ក��ង�រ �បល័ួេររ�មជ�រ្�លងរ�
ស់រដ� ។
មក់ទង��េររនសបស្រ�ស់��កេដើម្បទទជ ល�នព័
�
ត៌�នពប�លវយគៃន�រ្�លង�ក់
�ក់។
 �រ �បល័ួេររ�មជ�រ្�លង MCA នបង MTAS
រ�់េផ�ម
ើ េ�ែខមបំនបង��� �់េ�ែខឺសយ។
 �រ �បល័ួេររ�មជ�រ្�លងACCESS
នបងAlternate ACCESS ស្��់ ELLs
រ�់េផ�ម
ើ េ�មុងែខមកវនបង��� �់េ�ក��ងែខ
មបំ។

េ�ើខ��ទ
ំ ទួ ល�នលទ� ែលរ�សបខ��េំ េេពល�?
េ�រដូ វេ��នបមជួៗ រ�ួ�រណជសស
ប ្��ក់ៗ្តតវ�ន
��� �នេេ��េររន��ក់្ស ់ក
េហើួ្តតវ�នផ�ល់ីូន
្គ� �រសបស្មុនសន� ស
ប បទរដូ វរ�រ។ រ�ួ�រណជ
�ម្តតវ�នេ្�ើេដើម្បេមើលពបដជេណើរ�រៃន�រសបក�រ
�ស់កូន�� កនបងីជ ួែណំជេលើ�រ�េ្ងងនំេពល�
ំគត។

េ�ើេពលេញ�្�តញចំ�យយូ�ប�
ុ � េលើ�រ្�លង?
�រ�ួតៃម� ទូម ជងរដ�្តតវ�នេធ� �េេើងមជ ួដងក��ង
មជ ួ��។ជ
សបស្យគេ្មើនេធ� �េតស� េលើ��
� ��ុន
ប េធើណបត។
�មធឱមរួៈេពលែដល�នមជ�ួក��ង�រ�ួត
ៃម� េ�ទូ ម ជងរដ� គិ តបម�ង ី
យគរួៃនេ�៉ង�េ្ងងនក��ង��ស
ជ បក�។
�រ�ួតៃម� មន
ប ្តតវ�នកជណត់េពលេវ�េទ
េហើួសបស្�ម�ន� េធ� �េតស� ដវ��ពជ កេគ្តតវ�រ។

េហ�ុអ��ន់សិស្រ�សបខ��ំំកបរូច់កំពុងេេ� �
េ�សស�់ន� មេទរ�?
�រេធ� �េតស� ែដលត្មតវចឱ�នេ�ទូ ម ជងរដ�្តតវ�ន
កជណត់មជេ�ះ�� កែដល�នេររ�វ�់េ�ក��ងឯក�រ
េនះ។ ្ស ់ក�
េ្មើន�នេធ� �
� រសេ្មមមបត�េ�ួ��ល់ក��ង�រ្គ�់
្គង
េលើ�រេធ� េ� តស� �ែន� មេទរតែដលរដ� មបន�នត្មតវ។
មក់ទងមក��្ស ់ករ�ស់��កស្��់ព័ត�
៌ ន
�ែន� ម។

សបស្ែដលមបនមូ លរ ជមក��ង�រ�ួតៃម� ស�ង់�រែដលត្មតវេ�ួរដ� ។
ករណបខ�ះកដ�ម�នផលវ ��កេផ្ងៗមជេ�ះ�រមបនមូ លរ ជមក��ង�រ�ួតៃម� ែដល�នេ្ីើសេរ �សនបង្គ�់្គងេ�ួ
��ក់មូល��ន។ សូ មមក់ទង��េររនរ�ស់��កស្��់ព័ត៌�ន�ែន� មមក់ទងនឹង�រសេ្មមមបត�ក��ងតជ�ន់។

េ�ើខ��ទ
ំ ទួ ល�នព័�៌រន�់ន� មេេក់ន� ង�?
សបស្នបង្ក ់ម្គ� �រ�មែស� ងួល់�ែន� មេ�េលើ
ទជព័រៃន�រ្�លង��ក់�តបៃន្គ�់រដ� ម ជង�ស់
(education.state.mn.us > សបស្នបង្គ� �រ >
កម� វ �ធបនបង�រេផ� ើមគជនបង >
�រេធ� េ� តស� ទូ ម ជងរដ� )។
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ច�ប់នីតិប្ប� �ត�ិៃនរដ�មិនីស � ែផ� ក 120B.31 ែផ� ករង 4a
ត្រម�វឱ្យស�ង�របេង�ើតនិងេ�ះពុម��ក្យែបបបទមួយស្រ�ប់�
និង��ព��លេដើម្បីបំេព
្របសិនេបើពួកេគបដិេសធមិនឱ្យសិស្សរបស់ពួកេគចូលរួមក��ង�រ�យតៃម�ស�ង់�រែដលត្រម�វេ�យ
��្រស�ករបស់សិស្សអ�ក�ចនឹង�រព័ត៌�នបែន� ម។
��េរៀន��ក់្រស�ក្រត�វប �បីទ្រមង់ែបបបទេនះេ�េលើេគហទំព័ របស់��េរៀន្រស�ក
េហើយប��ល
� ទ្រមង់ែបបទេនះេ�ក��ងេសៀវេ�សិក�សិស្ស��ក់្រស�

�របដិេសធពីសំ�ក��បិ�/��ព��លចំេ�ះ�រចូ លរ ួមរបស់សិស្សក � �ង�រ�តៃម� ��ក់�តិេ�
្រគប់រដ
េដើម្បីដកខ ��នេចញពី�រ�តៃម� ��ក់�តិេ�្រគប់រដ ���បិ�/��ព��ល្រត�វបំេពញែបបបទេនះេហើយប��ន�
�
េ���េរៀនរបស់សិស្
េដើម្បី�ំ្រទដល់�រេរៀបចំែផន�រ��េរៀន��ក់្រឱ្�នល� បំផុត សូ មេផ�ើទ្រមង់ែបបបទេនះេ���េរៀនរបស់សិស្ស�៉ងេ�ច�ស់្រតឹមៃថ�ទី
ែខមក���ំសិក�។ ស្រ�ប់សិស្សែដលចុះេ��ះប ��ប់ពី �រ��លេធ� �េតស� ��ក់�តិ�ប់េផ� ើម
សូ មេផ�ើទ្រមង់ែបបបទេនះក � �ងរយៈេពលពីរស��ហ៍ៃន�រចុះេ��ះចូលេរៀន។ �ក្យៃន�របដិេសធមិនចូលរួមថ�ី ្រត�វ�ន��េរៀង�ល់��ំ
��បិ�/��ព��លចង់េ្រជើសេរ�សសិស្សេចញពី�រ�យតៃម�ទូ�ំងរដ�
�លបរ �េច� ទ

(ទ្រមង់ែបបបទេនះគ�នែត អនុវត� ស្រ�ប់��ំ 20 ដល់ 20 ។

េ��ះរបស់សិស្ស

ច�ប់េដើមមជ្ឈិមរបស់សិស

�ម្រតកូលរបស់សិស្

ៃថ�ែខ��ំកេំ ណើតរបស់សិស្

្រស�ក / ��េរៀនរបស់សិស្

��ក់

សូមសុីេញ៉ប��ក់� អ� ក�នទទួ លនិងពិនិត្យេមើលព័ត៌�នអំពី�រេធ ��េតស���ក់�តិ
ខ��ំ�នទទួ លព័ត�
៌ នអំពី�រ�យតៃម� ��ក់�តិ េហើយេ្រជើសេរ�សយកសិស្សរបស់ខ��ំេចញមឱ្ចូ លរ ួម�រ�យតៃម� េនះ។ MDE
ផ� ល�
់ រែណ�ំចំេ�ះ��បិ�/��ព��លអំព�
ី រេធ� �េតស� ��ក់�តិ េហើយបដេិ សដចំេ�ះ�រចូ លរ ួមរបស់សិស្ េ�េលើេគហទំព័រ MDE (សិស្សនិង្រគ� >
កម� វ �ធីនិង�រេផ� ើមគំនិង > �រេធ� េ� តស� ទូ �ំងរដ� )។
មូ លេហតុៃន�របដិេសធ:

សូ មប��ញ�រ�យតៃម� ��ក់�តិ (��) ែដលអ� កកំពុងេ្រជើសេរ�សយកសិស្សេចញមឱ្ចូ លរ ួមេ�ក��ង��ំសក
ិ �េនះ:
�រ�នៃនកម� វ �ធី្របលងMCA/MTAS
មុខ វ ���គណិត វ �ទ�េលើកម� វ �ធី្របលងMCA/MTAS

មុខ វ ��� វ �ទ���ស� េលើកម� វ �ធី្របលងMCA/MTAS
ACCESS or Alternate ACCESS ស្រ�ប់ELLs

�ក់ទង��េរៀនរបស់អ�កឬ្រស�កស្រ�ប់ែបបបទេដើម្បីបដិេសធឱ្�ន�រ�យតៃម� ក��ងមូ ល��ន។
ខ��ំយល់��មរយៈ�រចុះហត� េល�េលើទ្រមង ់ែបបបទេន សិស្សរបស់ខ � �ំឹង
ន
�ត់បង់ឱ�សម� េដើម្បីទទួល�ននូវពិន��ជ្ រម�ះែដល�ចសន្សំសំៃច
េវ�សនិង្រ�ក់�ក់របស់�ត់ដ៏�នស��នុ� េ�យមិន�ំ�ច់េរៀនវគ� សងវគ� បំេពញវ���េ�ម�វ�ទ�ល័យឬ�កលវ�ទ�ល័យៃនរដ�មីនីសូ�េឡើយ។
សិស្សរបស់ខ � �ំនឹងមិនទទួល�ននូវពិន��េរៀងៗខ �� េហើយនឹង្រត�វ�ន�ប់ “មិន�ន�ព��ត់ជំ�ញ”
ស្រ�ប់េ�លបំណងៃនគណេនយ្យ�ពៃន��េរៀននិងស��ត
ំ ិងខ���
ី ពបុិន្របសប់ែដលសិស្សរបស់ខ��ំកំពុងរ�កចេ្រមើនក��ង�រេរៀនសូ េលើសពីេនះ
ំ ច�ត់បង់ព័ត៌�នដ៏�នតៃម� អំព�
��េរៀនរបស់ខ��ន
�របដិេសធមិនចូ លរ ួមក��ង�រ�យតៃម� ទូ�ង
ំ រដ��ច�នផលប៉ះ�ល់ដល់កិច�ខត
ិ ខំ្របងែ្របងរបស់��េរៀន្ រស�កនិងរ
េដើម្បីែចក�យធន�ន្របកបេ�យសមធ និង�ំ្រទ�រេរៀនសូ្រតរបស់សិស
េ��ះ��បិ�/��ព��ល (េ�ះពុម�)
ហត� េល���បិ�/��ព��ល
នឹង្រត�បំេពញេ�យបុគ�លិក��េរៀន ឬ្រស�កប៉ុេ
� �ះ

េលខស��ល់សិស្ស ឬេលMARSS
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