
ឥណទានែផ្អកេលើសមត្ថភាពភាសាពិភពេលោក

ព័ត៌មានស្រមាប់មាតាបិតា និងអាណាព្យាបាល៖
ក្នុងឆ្នាំ 2012 សាលា Marysville School District (MSD) បានអនុម័តេគោលការណ៍ និងនីតិវិធីស្រមាប់
ការវាយតៃម្លជំនាញភាសា និងការផ្តល់ឥណទានែផ្អកេលើសមត្ថភាពស្រមាប់ពិភពេលោក។
ភាសា។ ្របសិនេបើកូនរបសអ់្នកអាចយល់ និយាយ អាន និងសរេសរភាសាេផ្សងេ្រកៅពីភាសាអង់េគ្លស ឬចុះហត្ថេលខា
េដោយេ្របើភាសាសញ្ញាអាេមរិក េនោះអ្នក្របែហលជាចង់ពិចារណាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីេនះ។ ឆ្នាំេនះ MSD កំពុងផ្តល់ឱកាស
ដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការ្របលង៖Amharic, អារ៉ាប់, អាេមនី, Cabo Verdean, Chin (Hakha), Chuukese, 
Czech, Filipino (Tagalog), បារាំង, អាល្លឺម៉ង់, Haitian Creole, Hawaiian ('Olelo Hawai'i), េហប្រ៊ូ, 
ហិណ្ឌូ, ម៉ុង, Ilocano, អ៊ីតាលី, ជប៉ុន , Kannada, Korean, Mandarin (្របៃពណី និងសាមញ្ញ, Marathi, 
Marshallese, Polish, Portuguese (Brazilian), Punjabi, Russian, Samoan, Somali Maay Maay, 
Somali Maxaa, Spanish, Swahili, Tamil, Telugu, ទួរគី, អ៊ុយែ្រកន, អ៊ូឌូ, េវៀតណាម , Yoruba, Yup'ik, 
Zomi និងភាសាសញ្ញាអាេមរិក។េយើងកំពុងេធ្វើការេលើការបែន្ថមភាសាបែន្ថមេទៀតនាេពលអនាគត។

សិស្សអាចរកចំណូលបានពីេ្រកឌីតភាសាសកលវិទ្យាល័យពី 1 េទៅ 4. េ្រកឌីតទាំងេនះអាចជួយបំេពញត្រមូវការបញ្ចប់
ការសិក្សាេនៅវិទ្យាល័យស្រមាបេ់្រកឌីតេ្រជើសេរើស និងត្រមូវការចូលេរៀនេនៅមហាវិទ្យាល័យរយៈេពល 4 ឆ្នាសំ្រមាប់
ភាសាពិភពេលោក (បរេទស)។

សិស្ស្រតូវបានេស្នើសុំឱ្យបំេពញ aការ វាយ តៃម្ល េដោយ ខ្លួន ឯងបានរកេឃើញេនៅែផ្នកប្រញ្ចាសៃន្រកដាសេនះ េដើម្បីេមើលថាេតើក្រមិត
ជំនាញែដលពួកេគអាចបង្ហាញេនៅក្នុងេនោះ។ការអាន ការសរេសរ ការនិយាយ ការស្តាប់ និងការចុះហត្ថេលខា. ការែណនាំ និងសំណួរ្រតូវ
បានផ្តលជ់ូនជាភាសាអង់េគ្លសែតប៉ុេណ្ណោះ។

អា្រស័យ េលើ ការ វាយ តៃម្ល ខ្លួន ឯង សិស្ស អាច នឹង េធ្វើ ការ វាយ តៃម្ល ខាង េ្រកៅ េដើម្បី កំណត់ សមត្ថភាព របស់ 
ពួកេគ។ ការវាយតៃម្លភាគេ្រចើនគឺែផ្អកេលើកុំព្យូទ័រេនៅក្នុងទីតាំង proctored; ភាសាមួយចំនួនត្រមូវឱ្យមានការេហៅ
ទូរសព្ទ ឬសំភាសន៍ព្រងីក។ ការវាយតៃម្លទាំងអសន់ឹង្រតូវបានវាយតៃម្លេដោយែផ្អកេលើេគោលការណ៍ែណនាំជំនាញពី
្រកុម្របឹក្សាអាេមរិកស្តីពីការបេ្រងៀនភាសាបរេទស (ACTFL ឬ ASLPI)។ ឥណទាន នឹង ្រតូវ ផ្តល់ ឱ្យ ្របសិនេបើ សិស្ស 
បំេពញ តាម ក្រមិត ជំនាញ ដូច ខាង េ្រកោម៖

● Novice Mid - 1 េ្រកឌីត
● Novice High - 2 េ្រកឌីត
● ក្រមិតមធ្យមទាប - 3 េ្រកឌីត
● ក្រមិតមធ្យមក្រមិតមធ្យម - 4 េ្រកឌីត

េ្រកឌីតនឹងបង្ហាញេនៅេលើ្របតិចារិកែដលមានអក្សរ “P” ស្រមាប់សញ្ញាសម្គាល់ថ្នាក់។

តាមរយៈដំេណើរការេនះ សាលា Marysville School District ទទួលស្គាល់ និងផ្តល់តៃម្លដល់សិស្សជំនាញភាសាែដល
អភិវឌ្ឍេនៅក្នុងផ្ទះ សហគមនរ៍បសព់ួកេគ និងកែន្លងពីមុនែដលពួកេគធ្លាបរ់ស់េនៅ។ េទោះជាយ៉ាងណាក៏េដោយ សូម
ចំណាំថា សិស្សក៏្រតូវបានេលើកទឹកចិត្តឱ្យបន្តការសិក្សាភាសាផងែដរ បន្ទាប់ពពីួកេគទទួលបានេ្រកឌីតែផ្អកេលើ
សមត្ថភាព។ ភាសាគឺសម្បូរែបប និងស្មុ្រគស្មាញ េហើយសិស្សកាន់ែតេ្រចើន ពួកេគនឹងកាន់ែតរឹងមាំ។ ្រគួសារ្រតូវបាន
េលើកទឹកចិត្តឱ្យែស្វងរកឱកាសសិក្សាភាសាបែន្ថមេនៅក្នុងសាលា និងេលើសពីេនះ។

សំណួរ? សូមទាក់ទងនាយកដ្ឋានវាយតៃម្លតាមេលខ 360-965-0038។shari_grover@msvl.k12.wa.us

ែស្វងយលប់ែន្ថមេនៅ៖http://www.k12.wa.us/WorldLanguages/StudentsEarnCredits.aspx
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ស្រមាប់សិស្ស៖ សំណួរវាយតៃម្លខ្លួនឯងនឹង្រតូវបានសួរេនៅេលើទ្រមង់ចុះេឈ្មោះ។

ចំណាយេពលបន្តិចេដើម្បគីិតអំពជីំនាញភាសាបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកជាភាសាែដលអ្នកចង់េធ្វើេតស្ត (មិនែមនភាសាអង់េគ្លស)។្របសិនេបើអ្នកអាច
េឆ្លើយថា "បាទ ខ្ញុំអាចេធ្វើវាបានយ៉ាងងាយ្រសួល"ចំេពោះេសចក្តីែថ្លងការណ៍នីមួយៗ េនោះអ្នក្របែហលជាអាចរកបានយ៉ាងេហោចណាស់ 1-2 

េ្រកឌីត េនៅេពលអ្នកេធ្វើេតស្តភាសា។ ្របសិនេបើអ្នកអាចេឆ្លើយបាន។"បាទ ខ្ញុំ អាច េធ្វើ វា បាន យ៉ាង ងាយ»។េទៅនឹងេសចក្តីែថ្លងការណ៍

ទាំងអស់ េនោះអ្នក្របែហលជាអាចទទួលបានេ្រកឌីត 3-4 េនៅេពលអ្នកទទួលបានការេធ្វើេតស្ត។

សំណួរស្រមាបស់ិស្សេធ្វើេតស្តជាភាសានិយាយ៖

● ខ្ញុំ អាច យល់ ពី គំនិត េលើ ្របធាន បទ ែដល ធ្លាប់ ស្គាល់ ែដល បាន បង្ហាញ តាម រយៈ ឃ្លា ្របេយោគ ខ្លី និង 
កេន្សោម ែដល េ្របើ ញឹកញាប់។ [ការស្តាប់]

● ខ្ញុំ អាច យល់ ពី គំនិត ចម្បង និង េសចក្ដី លម្អិត មួយ ចំនួន ក្នុង អត្ថបទ សាមញ្ញ ែដល មាន វាក្យសព្ទ ែដល ធ្លាប់ ស្គាល់។ [
ការអាន]

● ខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាមួយមនុស្សម្នាកេ់ទៀតអំពីកិច្ចការ ្របធានបទ និងសកម្មភាពែដលធ្លាប់ស្គាល់។ [
ការ្របា្រស័យទាក់ទងពីបុគ្គលេទៅមនុស្ស]

● ខ្ញុអំាចេ្របើឃ្លា និង្របេយោគជាេ្រចើន េដើម្បផី្តល់ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពី្របធានបទែដលធ្លាប់ស្គាល់។ [
ផលិតកម្មនិយាយ]

● ខ្ញុំអាចសរេសរការពិពណ៌នាសាមញ្ញ និងសារខ្លីៗ េហើយេស្នើសុំ ឬផ្តល់ព័ត៌មានអំពី្របធានបទែដល
ធ្លាប់ស្គាល់។ [ការសរេសរ]

សំណួរស្រមាបស់ិស្សេធ្វើេតស្តជាភាសាសញ្ញាអាេមរិក៖

● ខ្ញុំអាចេឆ្លើយតបេទៅនឹងសំណួរសាមញ្ញ េដោយផ្ទាល់ ឬសំេណើស្រមាប់ព័ត៌មានេដោយបង្ហាញការផ្លាស់
ប្តូរទំនាក់ទំនងមួយចំនួនជាមួយនឹងឃ្លាខ្លីៗេលើ្របធានបទែដលចងចាំអំពីជីវិត្របចាំៃថ្ងរបស់ខ្ញុំ។

● ខ្ញុំអាចេដោះ្រសាយកិច្ចការទំនាក់ទំនងសាមញ្ញមួយចំនួនក្នុងស្ថានភាពជាក់ែស្តង ជាក់ែស្តងេដោយេ្របើការផ្លាស់ប្តូរ
ជាក់លាក់ និង្របធានបទែដលអាចទស្សន៍ទាយបាន។

● ខ្ញុំ អាច បង្ហាញ ពី អត្ថន័យ ផ្ទាល់ ខ្លួន េដោយ ការ រួម បញ្ចូល និង បញ្ចូល គ្នា េឡើង វិញ នូវ អ្វី ែដល ខ្ញុំ ដឹង និង អ្វី ែដល ខ្ញុំ 
ទទួល បាន ពី អ្នក សម្ភាសន៍។

● ខ្ញុំអាចបេង្កើត្របេយោគខ្លី និង្របេយោគដាច់េដោយែឡក។ ជាទូេទៅខ្ញុំអាចយល់បានេដោយអ្នក
សម្ភាសន៍ ែដលស៊ាំនឹងការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកេ្របើ្របាស់ភាសាែដលមិនែមនជាជនជាតិេដើម។

តៃម្ល៖្រសុកនឹងបង់្របាក់ស្រមាបក់ារ្របលងេលើកទីមួយស្រមាបស់ិស្សែដលមានសិទ្ធិទាំងអស់េនៅថ្នាក់ទី 8-12 េនៅក្នុងសាលា Marysville ។
្រសុក េដើម្បី ្របឡង សមត្ថភាព ភាសា ពិភពេលោក។

ទីតាំង៖សិស្សនឹងេធ្វើេតស្តេនៅសាលាែដលពួកេគចូលេរៀនក្នុងៃថ្ងសិក្សាធម្មតា។

កាលបរិេច្ឆទ្របឡង៖ ែ្រប្របួលតាមសាលាេរៀន សូមេមើលអ្នកទំនាក់ទំនងស្រមាប់សាលានីមួយៗខាងេ្រកោម។
ផ្លូវទី 10: Vidonni Gonzales, Cedarcrest និង MMS: Sandi Brock, Totem: Lisa Radford, េបតិកភណ្ឌ: Nathan 
Plummer, េករដំែណល: John Ovall, Marysville Getchell: Jessica Miko, MPHS: Amy Armstrong ។

ការចុះេឈ្មោះ៖ អ្នកទំនាក់ទំនងសាលានឹងែចករំែលកតំណភ្ជាប់េទៅកាន់ទ្រមង់ google េដើម្បីចុះេឈ្មោះេដើម្បី
្របឡងសមត្ថភាពភាសាពិភពេលោក។


