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អំពីរប័ណ្ណ របាយការណ្៍សាលា 
 

1. គ្រាន់តែជាប័ណ្ណ របាយការណ៍្របស់សិសស 
បង្ហា ញអំពីថាតែើពួកតេកំពុងសិកាបានយ៉ា ងដូច

តតេចត ើតុខវជិាា តសសងាា នានា ប័ណ្ណ  

របាយការណ៍្របស់សាលា េឺការបង្ហា ញពីថាតែើសាលា 

ឬតណ្ឌ  កំពុងគ្របគ្រពឹែេតៅយ៉ា ងដូចតតេចកន ុងែំបន់

តសសងៗាា តនាោះ ។ 
 

2. ប័ណ្ណ របាយការណ៍្ 

មានព័ែ៌មានជាតគ្រចើនតៅកន ុងតនាោះ េឺ 

ត ើសពីអវ ីតដ ជាព័ែ៌មានសេ ីតែពីពិនទ ុ នន MCAS។ 
 

3. ប័ណ្ណ របាយការណ៍្សាលា 

ឆុ្ោះបញ្ច ំងពីព័ែ៌មានតដ មានែនតៃបំសុែសគ្រមាប់

គ្រេួសារទងំឡាយននរដឋ  មា៉ា សាជូសិែ ។ 

4. ប័ណ្ណ របាយការណ៍្សាលា 
ចងអ ុ បង្ហា ញពីកតនៃងតដ សាលាកំពុងត វ្ ើការ អ  

និងគ្រែង់កតនៃងណាសាលាគ្រែូវការការតក តអឲ្យគ្របតសើរ

ត ើង តដើតបី គ្របាកដថា 

សិសសទងំអស់បានជួបនូវអវ ីតដ ជាែគ្រតូវការ ។ 
 

5. ថាា ក់អាកដឹកនំាតណ្ឌ  ទងំឡាយ 

និងនាយកសាលាទងំឡាយ   

អាចតគ្របើប័ណ្ណ របាយការណ៍្ តដើតបីាំគ្ររសាលា 

និងាំគ្ររសិសសតដើតបីឆុ្ោះបញ្ច ំងពីតត្ោបាយតសសងៗតដ

 ជួយដ ់សាលាបនេការតក តអឲ្យគ្របតសើរត ើងតៅតុខ

តរៀែកន ុងរយៈតព តួយយូរអតងវង ។ 

 

 

គ្រកតុគ្រេួសារទងំឡាយ េឺជានដេូដ៏សំខាន់កន ុងភាពតជាេជ័យរបស់សិសសតៅរដឋ មា៉ា សាជូតសែ ។ 
នាយកដ្ឋឋ នអប់រំបឋតសិកានិងត្យតសិការដឋ  Massachusetts បានតបេជាា សេ ់ព័ែ៌មាន តអ ិែ 
សគ្រមាប់គ្រេួសារទងំឡាយ ដូតចាោះ 
ពួកតេមានការយ ់ដឹងកាន់តែគ្របតសើរអំពីការអប់រំរបស់កូនៗរបស់ពួកតេ ។ 

វូមចូលទៅកាថ ់ំព័រ reportcards.doe.mass.edu 
ទដើមបនី្វែ ងរកបណ័្ណ របាយការណ្៍សាលាទរៀថវម្រាប ់
ទរៀងរាលស់ាលារដឋថីមួយៗន្ដលាថទៅកន ុងរដឋទថេះ ។ 
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សទ្ទា នុក្រមបណ័្ណរបាយការណ៍្ 
ព័ត៌មានទូទៅ  
ព័ត៌មានជាទោលមូលដ្ឋា នក្ រ្ឹះអពីំសាលាទរៀន ឬអំពីមណ្ឌ ល។ 

សាា នភាពតាមចណំ្ងទ ងី I ននចាប់៖ មិនថាសាលាទរៀន ឬមណ្ឌ លទទួលបានមូលនិធិតាមចំណ្ងទ ីង I ននចាប់ឬអត់។  សាលាទរៀន និងមណ្ឌ លដែលមានក្បជា 
សិសានុសិសសទក្ចនីពកី្រមុក្្ួសារដែលមានចំណូ្លទ្ទបទទួលបានក្បារ់ នំួយសហព័នធននចំណ្ងទ ងី I ននចាប់ទែមីប ីួយធានាឲ្យបានថារុមារទ្ទងំអស់បំទពញ
បានទៅតាមបទដ្ឋា នដនែរសិរាធកិារែ៏លំបាររបស់រែា ។  

សិសានុសិសស នងិក្្បូទក្ងៀន  
ព័ត៌មានអពីំការចុឹះទ ម្ ឹះរបស់សិសានុសិសស និង្ុណ្វឌ្ឍិរបស់ក្្បូទក្ងៀន 

សិសានុសិសសដែលមានពកិារភាព៖ សិសានុសិសសដែលមានតក្មូវការពទិសសដែលមានរមមវធិអីប់រតំក្មូវតាមឯរតត នមាែ រ់ៗ (IEP)។ 
ដែលចាញ់ទក្បៀបដនែរទសែារចិច៖  សិសានុសិសសដែលទទួល នំួយតាមរយៈរមមវធិ ីនំួយអាហារូបតាមភបដនាម (SNAP)  នំួយអនតរកាលសក្មាប់ក្រុមក្្សួារដែលមានរូន
ទៅរែុងបនាុរ (TAFDC) រមមវធិដីែទ្ទកំារចិញ្ច រមបបីាច់របស់ក្រសួងរូននងិក្រមុក្្ួសារ (DCF)  ឬរមមវធិ ីMassHealth។ 
តក្មវូការខ្ពស់៖ សិសានុសិសសដែលសាតិទៅរែុងក្រមុមួយ ឬទក្ចនីននក្រុមែូចតទៅទនឹះ៖ សិសានុសិសសដែលមានពកិារភាព ជាអែរសិរាភាសាអង់ទ្េសបចចុបបនែ ឬពីអតី
តកាល នងិ/ឬ ជាសិសានុសិសសដែលមានការចាញ់ទក្បៀបដនែរទសែារចិច។ 
សមមូលភាពនរងការបទក្ងៀនទពញទមា៉ោ ង៖ ចនំួនននតំដណ្ងបទក្ងៀនទពញទមា៉ោ ងទៅរែុងសាលាទរៀន ឬមណ្ឌ លសាលាទរៀន។ តំដណ្ងបទក្ងៀនខ្េឹះ្ឺជាតំដណ្ងមនិទពញទមា៉ោ ង 
ទហយីទហតុទនឹះក្តវូបានរាយការណ៍្ថាជាទសភា្ (ឧទ្ទហរណ៍្ 0.8)។ 

ឱកាសននការសិរា  
ព័ត៌មានអពីំការចូលរមួរបស់សិសសទៅរែុ ងមុខ្វជិាា ធទូំលំទូលាយ និងពិបារ 

រចិចការរែុងមុខ្វជិាា សិរារក្មតិខ្ពស់៖ មុខ្វជិាា សិរាដែលក្តូវបានចាត់ទុរថារក្មិតខ្ពស់រមួមានការដ្ឋរ់ចូលទរៀនទៅរែុងរក្មតិខ្ពស់ មធយមសិរាទុតិយភូមិអនតរជាតិ ការចុឹះ
ទ ម្ ឹះ សិរាថាែ រ់វទិាល័យ និងមហាវទិាល័យ នងិថាែ រ់ពិបារៗែនទទនសងទទៀតទៅរែុងមុខ្វជិាា សិរាទនសងៗ។ 
MassCore៖ MassCore ្ឺជារមមវធិដីែលដណ្នាជំាអនុសាសន៍ទដ្ឋយរែាននការសិរាដែលបានទរៀបរាប់ក្តួសៗនូវមុខ្វជិាា សែូលអបបបរមាដែលក្តវូការទែមីបបីំទពញបានទៅ
នរងការរពំរងទុរននមហាវទិាដែលមានរយៈទពលបួនឆ្ែ  ំនងិរមាេ ងំពលរមម។ រមមវធិ ីMassCore រមួមានបនួទមទរៀនននភាសាអង់ទ្េស បនួទមទរៀននន្ណិ្តវទិា បទីមទរៀន
ននថាែ រ់វទិាសាស្តសតដែលមានមូលដ្ឋា នទៅរែុងមនារីពទិសាធន៍ បទីមទរៀនននក្បវតតវិទិា ពីរទមទរៀនននភាសាបរទទសែូចោែ  មួយទមទរៀនននសិលបៈ និងមុខ្វជិាា សែូលបដនាម
ចំននួក្បាមុំខ្វជិាា ទទៀត។ 

វត្តមានសិក្សារបស់សិសស នងិវន័ិយ 
ព័ត៌មានអពីំការមរទរៀន និងវន័ិយរបស់សិសានុសិសស។ 

ភាពអវតតមានរុានំរ ៉ោ៖ ភា្រយននសិសសដែលខ្រខានមនិមរទរៀន 10 ភា្រយ ឬទលីសពទីនឹះននឆ្ែ សិំរាសាលាទរៀន (ឧទ្ទហរណ៍្ 18 នែៃឬទក្ចនីជាងទៅរែុងឆ្ែ សិំរាសាលា
ទរៀនដែលមានរយៈទពល 180 នែៃ)។ 
វន័ិយសិសានុសិសស៖ ភា្រយននសិសានុសិសសដែលក្តូវបានពយរួមនិឲ្យចូលទរៀន បទណ្ត ញទចញ ឬែរទចញពីសរមមភាពថាែ រ់ទរៀនធមមតាជាលទធនលននអារបបរិរយិា
អវ ិាមាន។  

ភាពទជា្ ័យទក្កាយវទិាល័យ  
ព័ត៌មានអពីំការបញ្ច ប់ការសិរា ការទបាឹះបងទ់ចាលការសិរា និងអក្តាទៅកាន់មហាវទិាល័យ។ 

លទធនលទទលួបានទៅថាែ រ់វទិាល័យ៖ ព័ត៌មានពកីារបញ្ច ប់ការសិរា ការទបាឹះបង់ទចាលការសិរា និងការទៅកាន់មហាវទិាល័យក្តូវបានរាយការណ៍្សក្មាប់សាលាទរៀន 
និងមណ្ឌ លសាលាទរៀនដែលបទក្មកីារសក្មាប់ថាែ រ់ទី  9 រហូតែល់ថាែ រ់ទ ី12។ 

ែទំណី្រអនុវតតបានរបស់សិសានុសិសសទៅទលីការទធវទីតសតថាែ រ់រែា  
ព័ត៌មានអពីំែទំណី្រអនុវតតបានរបស់សិសានុសិសសទៅទលីការទធវីទតសតក្បលងរបស់ក្បព័នធវាយតនមេបា៉ោ ន់ក្បមាណ្ទូលំទូលាយក្្ប់ក្ ុងទក្ជាយរបស់រែាមា៉ោ សាឈូទសត 
(MCAS)។ ជាទរៀងរាល់ឆ្ែ  ំសិសានុសិសសទៅរែុ ងថាែ រ់ទី 3  រហូតែល់ថាែ រ់ទី  8 និងទី 10 ទធវីទតសតក្បលង  MCAS  ទៅរែុ ងមុខ្វជិាា  ភាសាអងទ់្េស (ELA) និង្ណិ្តវទិា 
ទហីយសិសានុសិសសទៅរែុងថាែ រ់ទី 5, 8 និងទី 10 ទធវីទតសតក្បលង MCAS  ខាងមុខ្វជិាា វទិាសាស្តសត។ 

សមទិធនិលសទក្មចបាន៖ ពនិាុ MCAS របស់សិសានុសិសស។ 
ការររីចទក្មនីលូតលាស់របស់សិសានុសិសស៖ លំដ្ឋប់ភា្រយននការលូតលាស់ររីចទក្មនីរបស់សិសានុសិសស (SGP)បង្ហា ញថាទតពីនិាុ MCAS របស់សិសានុសិសសមាែ រ់
ទធៀបទៅនរងសិសានុសិសសែនទទនសងទទៀតដែលមានពិនាុ MCAS ក្សទែៀងោែ ពីមុនមរយា៉ោ ងណា។  SGP របស់សាលាទរៀន ឬមណ្ឌ លសាលាទរៀនតណំាងឲ្យការលូតលាស់
ររីចទក្មនីជាមធយមសក្មាប់សាលាទរៀន ឬមណ្ឌ លសាលាទរៀនទនាឹះ។ 

ការចណំាយ  
ព័ត៌មានអពីំថាទតីក្បារ់ប៉ោុនាម នដែលក្តូវបានចណំាយរែុ ងសិសានុសិសសមាែ រ់។  

លុយែុលាេ រដែលចណំាយរែុងសិសានុសិសសមាែ រ់៖ ចនំនួក្បារ់ដក្បក្បលួខុ្សោែ ដនែរទៅតាមការចុឹះទ ម្ ឹះ ការដ្ឋរ់បុ្គលិរ ការែទំណី្រការរមមវធិពីិទសស នងិតក្មវូការ
របស់សិសសទៅរែុងសាលាទរៀន។ 

  



សទ្ទា នុក្រមបណ័្ណរបាយការណ៍្ 
្ណ្ទនយយភាព 
ព័ត៌មានអពីំលទធនល្ណ្ទនយយភាពែមីៗបនុំតរបស់សាលាទរៀន ឬមណ្ឌ លសាលាទរៀន។ ក្បព័នធ្ណ្ទនយយភាពបាននានំតុ ចូំលោែ នូវសំណំុ្ននរង្ហវ ស់ទែីមបីនតល់នូវព័ត៌មានដែលអាច
អនុវតតទចញជាសរមមភាពបានយា៉ោ ងចាស់អំពីែទំណី្រអនុវតតបានរបស់សាលាទរៀន និងមណ្ឌ លសាលាទរៀនដែលអាចក្តូវបានទក្បីក្បាស់ទែីមបី ួយសាលាទរៀនឲ្យដរលមែឲ្យក្បទសីរ
ទ ីង។  

វឌ្ឍនភាពទឆ្ព ឹះទៅកាន់ទោលទៅននការដរលមែ៖ ក្រសួងអប់របំឋមសិរា និងមធយមសិរាននរែាមា៉ោ សាឈូទសត (DESE) រំណ្ត់មុខ្ក្ពួញ ឬទោលទៅដរលមែក្បចាឆំ្ែ  ំ
សក្មាប់រាល់ក្្ប់សាលាទរៀន នងិមណ្ឌ លសាលាទរៀន។ មុខ្ក្ពញួក្តូវបានរណំ្ត់សក្មាប់ការសទក្មចបានសមទិធិនល ការលូតលាស់ររីចទក្មីន វឌ្ឍនភាពរបស់អែរសិរា
ភាសាអង់ទ្េស អវតតមានរុានំរ ៉ោ ការបញ្ច ប់វទិាល័យ នងិការបញ្ច ប់រចិចការរែុងអ ុំងការសិរារក្មតិខ្ពស់។ សាលាទរៀន នងិមណ្ឌ លសាលាទរៀនក្តវូបានរពំរងទុរថាបានមាន
វឌ្ឍនភាពទឆ្ព ឹះទៅកាន់មុខ្ក្ពួញទ្ទងំទនឹះទែីមបដីរលមែឲ្យបានក្បទសីរទ ងីនូវែំទណី្រអនុវតតបានរបស់សិសានុសិសស និងរបាយការណ៍្ DESE សតអីំពវីឌ្ឍនភាពរបស់សា
លាទរៀន នងិមណ្ឌ លសាលាទរៀននីមួយៗរែុងឆ្ែ នំីមួយៗ។  
លំដ្ឋប់ភា្រយ្ណ្ទនយយភាព៖ លំដ្ឋប់ភា្រយ្ណ្ទនយយភាពចងែុលបញ្ជា រ់ថាទតីសាលាទរៀនរពុំងដតមានែំទណី្រអនុវតតបានយា៉ោ ងែូចទមតចជាសរុបទូទៅទធៀបទៅនរង
សាលាទរៀនែនទទនសងទទៀត។ លំដ្ឋប់ភា្រយរបស់សាលាទរៀនក្តវូបាន្ណ្នាទដ្ឋយនសបំញ្ចូ លព័ត៌មានទ្ទរ់ទងនរងសមទិធិនលសទក្មចបាន ការររីចទក្មនីលូតលាស់ 
វឌ្ឍនភាពរបស់អែរសិរាភាសាអង់ទ្េស អវតតមានរុានំរ ៉ោ ការបញ្ច ប់វទិាល័យ និងការបញ្ច ប់រិចចការរែុងអ ុំងទពលសិរារក្មតិខ្ពស់។ សាលាទរៀនដែលមានលំដ្ឋប់ភា្រយ
ខ្ពស់ជាទូទៅរពុំងដតមានែំទណី្រអនុវតតបានកាន់ដតក្បទសីរ ទហយីសាលាទរៀនដែលមានលំដ្ឋប់ភា្រយកាន់ដតទ្ទបជាទូទៅរំពុងដតមានែទំណី្រអនុវតតបានកាន់ដតអន់។ 
មណ្ឌ លសាលាទរៀនមិនទទួលលំដ្ឋប់ភា្រយ្ណ្ទនយយភាពទ យី។ 
ការចណំាត់ថាែ រ់ជាទូទៅ៖ សាលាទរៀន និងមណ្ឌ លសាលាទរៀនក្តវូបានដ្ឋរ់ចូលទៅរែុងក្បទភទចំននួពីរ៖ អស់ទ្ទងំឡាយណាដែលក្តវូការ នំួយ ឬអនតរា្មន៍ពរីែា នងិ
អស់ទ្ទងំឡាយណាដែលមិនក្តូវការ។ សាលាទរៀន និងមណ្ឌ លសាលាទរៀនមយួចំននួតូចរមួមានអស់ទ្ទងំឡាយណាដែលែមី ឬតូចយា៉ោ ងខាេ ងំ ក្តវូបានចាត់ចណំាត់ថាែ រ់ថា
មាន "ទនិែន័យមនិក្្ប់ក្ោន់"។  
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