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ត ើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបស់សាលាសត ីពីការអប់រំ និងសមធម៌ (SPREE) គឺជាអវ ី?   

SPREE គឺជារបាយការណ៍ថ្មីរបស់មណឌ លសាលា School District of Philadelphia សត ីពីការអនុវត្ត 

និងវឌ្ឍនភាពរបស់សាលាទៅតាមទពលទវលា។ របាយការណ៍ទនេះត្ត្វូបានទេញផ្សាយជាទលើកដំបូងទដើមបីឆ្លេះបញ្ច ំងពីឆ្ន ំសិកា 2020-2021 

និងផ្សតល់ព័ត្៌មានអំពីរទបៀបដដលបណ្តត សាលាទរៀន – និងត្កមុសិសសទៅកន លងសាលា–កំពុងដំទណើរការទៅតាម ទោលទៅ 

និងវធិានការត្ត្មង់ទិសរបស់គណៈកមមការអប់រំ។ 

របាយការណ៍ទនេះក៏ទត្បៀបទ ៀបការអនុវត្តរបស់សាលាទៅតាមទោលទៅដដលរដឋបានកំណត្់សត្មាប់ការអនុវត្តរបស់សាលាផ្សងដដរ។  

 

ត ើ SPREE Lite ជាអវ ី? ត ើរបាយការណ៍ខុសគ្នា យ៉ា ងណាសម្រាប់ឆ្ា ាំសិក្សា 2020-2021?  

សត្មាប់ឆ្ន ំសិកា 2020-2021 មណឌ លសាលាកំពុងបទងក ើត្របាយការណ៍ "SPREE Lite"។ ទនេះគឺជាកំដណកាន់ដត្ខ្ល ីននរបាយការណ៍សដ ង់ដារ 

ដដលទមើលទៅខ្ុសពីរទបៀបដដលរបាយការណ៍នឹងមានសភាពដូេទមតេទៅកន លងឆ្ន ំនាទពលអនាគត្។  

 

របាយការណ៍ឆ្ន ំ 2020-2021 ទមើលទៅខ្ុសោន  ទដាយសារវធិានការ មមតាជាទត្េើនមិនមានទដាយសារទេត្ុផ្សលដូេជា៖  

• ការផ្លល ស់បត រូទូទងំរដឋេំទ េះលកខខ្ណឌ ត្ត្មូវទដើមបីេូលរមួកន លងការវាយត្នមលរបស់រដឋ ទដាយសារការរាត្ត្ាត្ជាសាកលននជំងឺ COVID-

19 

• ទិននន័យដដលមិនទន់ត្បមូលបានសត្មាប់មណឌ លសាលា ឬសាលារដឋសវ ័យត្ (ឧ. ការេូលរមួកន លងសកមមភាពកមម វ ិីសិការមួ)  

• ទិននន័យដដលសាលារដឋសវ ័យត្មិនត្ត្វូបានទសន ើសុំពីមុនឲ្យត្បមូល ឬរាយការណអ៍ំពី (ឧ. ការវាយត្នមលគណិត្វទិាកន លងមួយឆ្ន ំ 

ភាគរយននសិសសដដលេូលរមួកន លងសិលបៈទសសនីយភាព ឬសិលបៈសដមតង)  

 

ជាលទធផ្សល របាយការណ៍ SPREE Lite នឹងខ្ុសពីរបាយការណ៍ SPREE ទពញទលញតាមរទបៀបដូេខាងទត្កាម៖  

• ជំនួសឱ្យការទទួលបានសាល កត្បទេទមួយកន លងេំទណ្តមសាល កត្បទេទេំនួនបួនសត្មាប់មា៉ា ត្ទីកនីមួយៗ (សូមទមើលទំព័រទី 2) 

សាលានឹងទទួលបានសាល ក "បានបំទពញ" ឬ "មិនបានបំទពញ" ទដាយដផ្សែកទលើថាទត្ើសាលាបានបំទពញតាមទោលទៅត្បចំឆ្ន ំ

សត្មាប់មា៉ា ត្ទីកទនេះដដរឬអត្់។  

• សាលានឹងមិនទទួលបានកត្មិត្សរុបចប់ពី 1 ទៅ 6 ទទ (សូមទមើលទំព័រ 3)។ ជំនួសមកវញិ ទំព័រគត្មបននរបាយការណ៍ SPREE 

Lite នឹងមានតារាងដដលបង្ហា ញថាទត្ើសាលា "បានបំទពញ" ឬ "មិនបានបំទពញ" ទោលទៅ

ត្បចំឆ្ន ំសត្មាប់មា៉ា ត្ទីកនីមួយៗដដលទយើងមានទិននន័យដដរឬអត្់។  

• របាយការណ៍ SPREE Lite នឹងមិនរមួបញ្ច លូទំព័រទដើមបីបង្ហា ញពីការអនុវត្តរបស់សាលាទៅកន លងដផ្សនកជំនាញអាន និង English 

Language Arts (ELA) (សិលបៈភាសាអង់ទគលស) ឬគណិត្ វទិា និងវទិាសា្សត ទើើយ។ 

ទនេះគឺទដាយសារដត្ទយើងមិនមានទិននន័យសត្មាប់មា៉ា ត្ទីកទៅកន លងដផ្សនកទងំទនេះ។ ជំនួសមកវញិ របាយការណ៍ SPREE Lite 

នឹងបង្ហា ញដត្ការអនុវត្តរបស់សាលាទលើមា៉ា ត្ទីកមួយេំនួនដដលអាេអនុវត្តបានទៅកន លងដផ្សនកមហាវទិាល័យ និងអាជីព 

និងបរយិាកាស វបប ម៌ និងឱ្កាស ដដលទយើងមានទិននន័យប៉ាុទណ្តណ េះ។  

 

https://www.philasd.org/schoolboard/goals-and-guardrails/
https://www.philasd.org/schoolboard/goals-and-guardrails/
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ត ើអវ ីជាតគ្នលតៅ និងវធិានការ ម្រមង់ទិសរបស់គណៈក្សមមការ?  

កន លងអំើុងឆ្ន ំសិកា 2020-2021 គណៈកមមការអប់រំបានបទងក ើត្នូវទោលទៅេំនួនត្បំា ដដលទក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តរបស់សិសស 

និងវធិានការត្ត្មង់ទិសេំនួនបួនេំណុេ ដដលបង្ហា ញត្តួ្សៗនូវលកខខ្ណឌ ចំបាេ់សត្មាប់ភាពទជាគជ័យរបស់សិសស។  

 

ទោលទៅទងំត្បំាទផ្លត ត្ទលើ៖  

1. ការអនុវត្តជំនាញអានទៅថាន ក់ទី 3-8 

2. ការអនុវត្តជំនាញអានទៅថាន ក់ទី 3 

3. ការអនុវត្តគណិត្វទិាទៅថាន ក់ទី 3-8 

4. ការអនុវត្តពិជគណិត្ ជីវវទិា និងអកសរសា្សត ទៅថាន ក់ទី 11 

5. ការទរៀបេំឧសាេកមមសត្មាប់សិសសដផ្សនក Career and Technical Education (CTE) (អាជីព និងការអប់រំបទេចកទទស) 

 

 

 វធិានការត្ត្មង់ទិសេំនួនបួនេំណុេទផ្លត ត្ទលើ៖  

1. សាលាដដលត្បកបទដាយភាពសាវ គមន៍ និងោំត្ទ 

2. បទពិទសា ន៍សាលាដដលសមបូ រដបប និងត្គប់ត្ោន់ 

3. ការសេការជាមួយឪពុកមាត យ/សមាជិកត្គួសារ 

4. ការទដាេះត្សាយការត្បកាន់ពូជសាសន៍ 

 

គណៈកមមការបានកំណត្់ទោលទៅសត្មាប់ការអនុវត្តដដលរំពឹងទុកទលើវធិានការទងំអស់ទនេះត្ត្ឹមឆ្ន ំសិកា 2025-2026។ 

គណៈកមមការក៏ត្តួ្ត្ពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាពទលើទោលទៅ និងវធិានការត្ត្មង់ទិសទពញមួយឆ្ន ំសិកាផ្សងដដរ។ 

 

ត ើរបាយការណ៍ SPREE ខុសពីរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរបស់សាលា (SPR) យ៉ា ងដូចតមតច?  

SPR គឺជាឧបករណ៍ពីមុនរបស់មណឌ លសាលា School District of Philadelphia សត្មាប់យល់ពីការអនុវត្តរបស់សាលា 

ទេើយត្ត្វូបានបទងក ើត្ទើើងសត្មាប់ឆ្ន ំសិកា 2012-2013 ដល់ 2018-2019។ របាយការណ៍េុងឆ្ន ំសត្មាប់ឆ្ន ំ 2019-2020 

ដដលរមួបញ្ច លូវធិានការមួយេំនួនពី SPR ត្ត្វូបានទេញផ្សាយ ប៉ាុដនតមិនមាន SPR ត្ត្ូវបានទេញផ្សាយសត្មាប់ឆ្ន ំ 2019-2020 ទើើយ 

ទដាយសារផ្សលប៉ាេះ ល់ននការរាត្ត្ាត្ជាសាកលននជំងឺ COVID-19។  

 

SPR បានវាស់ដវងការអនុវត្តទលើមា៉ា ត្ទីកសំខាន់ៗដដលត្ត្វូបានទ វ ើឲ្យត្សបតាមដផ្សនការសកមមភាព 2.0 របស់នាយកសាលា។ 

ខ្ណៈទពលដដលមា៉ា ត្ទីកជាទត្េើនពីរបាយការណ៍ SPR ត្ត្វូបានរមួបញ្ច លូទៅទលើរបាយការណ៍ SPREE របាយការណ៍ SPREE 

វាស់ដវងការអនុវត្តទ ៀបនឹង និងវាសដវងវឌ្ឍនភាពឈានទឆ្ព េះទៅរកត្នមលទោលទៅត្បចំឆ្ន ំ។ របាយការណ៍ SPREE 

ក៏រមួបញ្ច លូកាន់ដត្េាស់លាស់ទើើងនូវវធិានការននសម ម៌ផ្សងដដរ – ទងំទៅកត្មិត្ទូទងំសាលា និងកត្មិត្មា៉ា ត្ទីក – ខ្ណៈដដល SPR 

រមួបញ្ច លូវធិានការ និងពិនទ លដដលទក់ទងនឹងការអនុវត្តទៅទូទងំសាលាដត្ប៉ាុទណ្តណ េះ។  

 

របាយការណ៍ SPREE ក៏រមួបញ្ច លូនូវវធិានការដដលមិនបានឲ្យជាពិនទ លជាទត្េើនទទៀត្ផ្សងដដរ 

ទដើមបីផ្សតល់បរបិទបដនែមអំពីការអនុវត្តរបស់សិសស និងសាលា 

ខ្ណៈទពលដដលរកាការបនតទផ្លត ត្ទដាយផ្លា ល់ទៅទលើវធិានការដដលត្ត្វូបានទ វ ើឱ្យត្សបទៅនឹងទោលទៅថាន ក់រដឋ  

និងទោលទៅថាន ក់មូលដាឋ ន។  

 

ត ើសាលាតធវីបានយ៉ា ងដូចតមតចដដលទាក់្សទងគ្នា តៅវញិតៅមក្សតៅតលើរបាយការណ៍ SPREE?  

របាយការណ៍ SPREE ទផ្លត ត្ទលើរទបៀបដដលសាលាជាក់លាក់មួយកំពុងដំទណើរការទៅតាមទោលទៅត្បចំឆ្ន ំសត្មាប់ការអនុវត្តរបស់សិសសទលើ

ទោលទៅថាន ក់រដឋ  និងទោលទៅថាន ក់មូលដាឋ ន។ ទោលទៅត្បចំឆ្ន ំទងំទនេះ ជាទូទៅទកើនទើើងតាមទពលទវលា។ របាយការណ៍ SPREE 

ក៏ទផ្លត ត្ផ្សងដដរទលើរទបៀបដដលការអនុវត្តរបស់សាលាបានផ្លល ស់បត រូពីឆ្ន ំមុន និងរទបៀបដដលសាលាកំពុងដំទណើរការសត្មាប់ត្កមុសិសស

ទផ្សសងៗោន ដដលសាលាបទត្មើ។ របាយការណ៍ SPREE គឺ មិនដមន ទផ្លត ត្ទលើការបង្ហា ញពីរទបៀបដដល

សាលាកំពុងដំទណើរការទទទបើទត្បៀបទ ៀបទៅនឹងោន ទៅវញិទៅមក។ ទទេះជាយា៉ា ងណ្តក៏ទដាយ 
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អនកទត្បើត្បាស់អាេកំណត្់អត្តសញ្ា ណសាលាទត្បៀបទ ៀបទដាយទត្បើទិននន័យត្បជាសា្សត  ឬទិននន័យលទធផ្សលការង្ហរដដលមានទៅទលើ

ទគេទំព័រ កត្មងព័ត្៌មានសាលា ឬ ទិននន័យទបើកេំេ ។  

 

ត ើរបាយការណ៍ SPREE ផ្ដល់ព័ ៌ានសិសសដដលក្សាំពុងតរៀនភាសាអង់តគេស 

ឬសិសសដដលទទួលបានតសវាក្សមមអប់រំពិតសសតោយរតបៀបណា? 

 វធិានការជាទត្េើនទៅទលើរបាយការណ៍ SPREE ត្ត្ូវបានបង្ហា ញដាេ់ទដាយដើកសត្មាប់ត្កមុសិសស 

រមួទងំសិសសដដលកំពុងទរៀនភាសាអង់ទគលស និងសិសសដដលកំពុងទទួលបានទសវាកមមអប់រំពិទសស។ សត្មាប់វធិានការទងំទនេះ 

សាលាមានទោលទៅដូេោន សត្មាប់ត្កមុសិសសទងំអស់ –ទ លគឺការអនុវត្តរបស់សាលាត្ត្វូបានរំពឹងថានឹងឈានដល់

កត្មិត្ដូេោន សត្មាប់ត្កមុសិសសទផ្សសងៗោន ដដលសាលាបទត្មើ។  

 

កន លងរយៈទពលជាទត្េើនឆ្ន ំ – របាយការណ៍ SPREE ក៏នឹងរមួបញ្ច លូការវាយ

ត្នមលរមួទលើការអនុវត្តរបស់សាលាសត្មាប់ត្កមុសិសសនីមួយៗដដលសាលាបានបទត្មើផ្សងដដរ។ 

ការវាយត្នមលទនេះផ្សតល់នូវការយល់ដឹងថាទត្ើសាលាកំពុងបំទពញបានទៅតាមទោលទៅរបស់ខ្្នួ 

និងកំពុងទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើងសត្មាប់ត្កមុសិសសជាក់លាក់ឬអត្់។  

 

ត ើសិសសដដលម្រ វូបានចុុះត ម្ ុះក្សន ុងក្សមម វធីិអប់រំជាំនួសម្រ វូបានោក់្សបញ្ច ូលតៅក្សន ុងរបាយការណ៍ SPREE ដដរឬតទ? 

សិសសទៅកន លងកមម វ ិីអប់រំជំនួស - កមម វ ិីសត្មាប់យុវជនទបាេះបង់ទចលសាលា សិសសដដលមានហានិេ័យខ្ពស់កន លងការទបាេះបង់ការសិកា 

និងសិសសដដលត្ត្វូទផ្សារជាការដាក់ពិន័យ ឬបទណត ញទេញ - មិនត្ត្វូបានរាប់បញ្ច លូកន លងការគណនាមា៉ា ត្ទីកទងំអស់ 

ទេើយមិនរាប់េូលទៅកន លងការអនុវត្តរបស់សាលាទៅជិត្ៗខាងដដរ។ ការអនុវត្តរបស់ពួកទគត្ត្ូវបានឆ្លេះបញ្ច ំងទៅកន លង Alternative 

Education Progress Reports  (AEPR) (របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពសត ីពីការអប់រំជំនួស) 

ដដលត្ត្ូវបានទេញផ្សាយសត្មាប់កមម វ ិីជំនួសនីមួយៗ។  

 

ត ើរបាយការណ៍ SPREE ម្រ វូបានោក់្សពិនទ ុយ៉ា ងដូចតមតច?  

សត្មាប់មា៉ា ត្ទីកដដលត្ត្ូវបានដាក់ពិនទ លនីមួយៗទៅទលើ របាយការណ៍ SPREE 

សាលាទរៀនមួយនឹងទទួលបានការវាយត្នមលមួយកន លងេំទណ្តមការវាយត្នមលេំនួនបួន៖  

• បាំតពញបាន និងការតធវីឱ្យម្របតសើរត ើង – បំទពញបានទៅតាមទោលទៅននការអនុវត្តឆ្ន ំបេច លបបនន  

និងការទ វ ើឱ្យត្បទសើរទើើងពីការអនុវត្តឆ្ន ំមុន 

o សាលាដដលបំទពញបានទៅតាមទោលទៅឆ្ន ំ 2025-2026 រេួទេើយសត្មាប់មា៉ា ត្ទីកទទួលបានសាល ក "បំទពញបាន" 

មិនថាមានការទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើងពីឆ្ន ំមុនឬយា៉ា ងណ្តទនាេះទទ។ 

o សាលាដដលមិនមានព័ត្៌មានមកពីឆ្ន ំមុន ប៉ាុដនត ដដលកំពុងបំទពញបានទៅតាមទោលទៅ

របស់ឆ្ន ំបេច លបបននទទួលបានសាល ក "បំទពញបាន"។ 

• បាំតពញបាន ប៉ាុដនតមិនបានតធវីឱ្យម្របតសើរត ើង – បំទពញបានទៅតាមទោលទៅការអនុវត្តននឆ្ន ំបេច លបបនន  

ប៉ាុដនតមិនបានទ វ ើឱ្យត្បទសើរទើើងពីការអនុវត្តននឆ្ន ំមុនទទ  

• មិនបានបាំតពញបាន ប៉ាុដនតតធវ ីឱ្យម្របតសើរត ើង – មិនទន់បំទពញបានទៅតាមទោលទៅននការអនុវត្តននឆ្ន ំបេច លបបនន ទៅទើើយទទ 

ប៉ាុដនត ទ វ ើឱ្យត្បទសើរទើើងពីការអនុវត្តននឆ្ន ំមុន  

o សាលាដដលមិនមានព័ត្៌មានមកពីឆ្ន ំមុន ទេើយមិនបំទពញបានទៅតាមទោលទៅននឆ្ន ំបេច លបបនន  ទទួលបានសាល ក 

"មិនបំទពញបាន"។ 

• មិនបាំតពញបាន និងមិនតធវីឱ្យម្របតសើរត ើង – មិនបំទពញបានទៅតាមទោលទៅការអនុវត្តននឆ្ន ំបេច លបបនន  

និងមិនទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើងមកពីការអនុវត្តននឆ្ន ំមុន 

 

ទោលទៅត្បចំឆ្ន ំគឺត្សបោន ទៅទូទងំបណ្តត សាលា ទេើយត្ត្ូវបានកំណត្់សត្មាប់ជាទរៀងរាល់ឆ្ន ំរេូត្ដល់ឆ្ន ំ 2025-2026 

ព័ត្៌មានលមែ ិត្អំពីទោលទៅនីមួយៗននទោលទៅទងំទនេះមានទៅកន លងមគគទទាសក៍ដណនំាអនកទត្បើត្បាស់របាយការណ៍ SPREE និងទៅទលើ 

ទគេទំព័ររបាយការណ៍ SPREE របស់មណឌ លសាលា។ 

 

https://dashboards.philasd.org/extensions/philadelphia/index.html
https://www.philasd.org/performance/programsservices/open-data/school-information/
https://www.philasd.org/performance/programsservices/alternative-education-progress-reports/aepr-helpful-resources/
https://www.philasd.org/performance/programsservices/alternative-education-progress-reports/aepr-helpful-resources/
https://www.philasd.org/performance/programsservices/spree/
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ត ើវាានន័យយ៉ា ងណាដដលបង្ហា ញពីការតធវ ីឲ្យម្របតសើរត ើងសម្រាប់វធិានការមួយ?  

ទដើមបីត្ត្វូបានចត្់ទុកថា "មានការទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើង" សាលាត្ត្ូវដត្៖  

• ទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើងទដាយមានពិនទ លភាគរយយា៉ា ងទហាេណ្តស់េំនួន 2 សត្មាប់មា៉ា ត្ទីកដផ្សែកទលើភាគរយដូេជា PSSA 

ឬអត្តាបញ្ចប់ការសិកាដដលមានមាត្ត្ដាឋ នពី 0.0% ទៅ 100.0%  

• ទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើងទដាយមានពិនទ លយា៉ា ងទហាេណ្តស់ 0.1 សត្មាប់មា៉ា ត្ទីកសាង់មត្ិ ដដលមានមាត្ត្ដាឋ នពី 0.0 ទៅ 10.0 ឬ  

• ទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើងទដាយមានយា៉ា ងទហាេណ្តស់ 1 ត្បទេទសត្មាប់វធិានការ PVAAS AGI។ 

ដូេដដលបានពនយល់ទៅទពលទត្កាយទៅកន លងសំណួរដដលសួរញឹកញាប់ទងំទនេះ ត្បទេទ PVAAS AGI គឺចប់ពី +2.00 ទើើងទៅ, ពី 

+1.00 ដល់ +1.99, ពី -1.00 ទៅ +1.00, ពី -1.99 ទៅ -1.00 និងចប់ពី -2.00 េុេះទត្កាម។  

 

តេ ុអវ ីបានជាមិនានទិនាន័យថាត ើសាលាបានតធវីឲ្យម្របតសើរត ើង?  

សត្មាប់ឆ្ន ំ 2020-2021 មិនមានការគណនាមា៉ា ត្ទីករបាយការណ៍ SPREE ឆ្ន ំមុន ទដើមបីកំណត្់ការទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើងទនាេះទទ។   

 

ទៅកន លងឆ្ន ំរាយការណ៍ SPREE នាទពលអនាគត្ វាអាេទៅរេួដដលថាទិនន

ន័យសត ីពីថាទត្ើសាលាទរៀនដដលបានទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើងឬអត្់អាេនឹងមិនមានទដាយសារទេត្ុផ្សលមួយេំនួនតូ្េ រមួមាន៖  

•  វធិានការដដលមិនអាេគណនាបានសត្មាប់ឆ្ន ំមុន ទដាយសារកាលៈទទសៈជាក់លាក់ ដូេជាការដកត្ត្មូវទក់ទងនឹងជំងឺ 

COVID ឬការបិទសាលាជាទដើម 

• សិសសមួយេំនួនតូ្េដដលមានសិទធ ិទទួលបានមា៉ា ត្ទីកកន លងឆ្ន ំមុន (ឧ. សាលាដដលមានអនកសិកាភាសាអង់ទគលស 15 

នាក់កន លងឆ្ន ំមុន នឹងមិនទទួលបានពិនទ លសត្មាប់ ACCESS Growth ឬសត្មាប់មា៉ា ត្ទីកត្កមុអនកសិកាភាសាអង់ទគលសណ្តមួយទទ)  

• សាលាដដលមិនបានទបើក ឬមិនមានសិទធ ិទទួលបានរបាយការណ៍ SPREE ទៅកន លងឆ្ន ំមុន 

• សាលារដឋសវ ័យត្ដដលបានទត្ជើសទរ ើសេូលរមួកន លងរបាយការណ៍ SPREE ជាទលើកដំបូង 

 

ត ើសាលាទទួលបានពិនទ ុយ៉ា ងដូចតមតចតៅតពលដដលមិនានទិនាន័យឆ្ា ាំមុន?  

ត្បសិនទបើមិនមានទិននន័យឆ្ន ំមុនសត្មាប់មា៉ា ត្ទីកទទ សាលាទទួលបានការវាយត្នមល "បំទពញបាន" ឬ "មិនបំទពញបាន" 

អាត្ស័យទលើថាទត្ើសាលា ឬត្កមុសិសសកំពុងបំទពញបានទៅតាមទោលទៅការអនុវត្តននឆ្ន ំបេច លបបននសត្មាប់មា៉ា ត្ទីកដដរឬអត្់។  

កត្មិត្ទងំមូលគឺដផ្សែកទលើេំនួនមា៉ា ត្ទីកដដលសាលាកំពុងទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើងសត្មាប់ 

កន លងេំទណ្តមេំនួនដដលសាលាមានទិននន័យអំពីការទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើង ដូទេនេះសាលាដដលមិនមានទិននន័យឆ្ន ំមុនសត្មាប់មា៉ា ត្ទីកជាក់លា

ក់នឹងទត្បើការរាប់មា៉ា ត្ទីកខ្ុសោន ទពលទមើលភាគរយដដលសាលាកំពុងទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើង។  

 

ត ើ "ក្សម្រមិ " របស់សាលាខុ្ាំគូសបញ្ជា ក់្សអវ ីខេុះ?  

កត្មិត្របស់សាលាឆ្លេះបញ្ច ំងពីភាគរយននមា៉ា ត្ទីកដដលសាលាបានបំទពញបានទៅតាមទោលទៅត្បចំឆ្ន ំ 

និងភាគរយននមា៉ា ត្ទីកដដលសាលាកំពុងទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើង (ទដាយមិនគិត្ពីថាទត្ើសាលាកំពុងបំទពញបាន ឬមិនបំទពញបានទៅតាម

ទោលទៅរបស់ខ្្នួទនាេះទទ)។ ទដាយដផ្សែកទលើត្នមលទងំទនេះ សាលាទរៀនមួយត្ត្ូវបានដាក់សាល កថាជាកត្មិត្មួយកន លងេំទណ្តមត្បំាមួយកត្មិត្៖  

 

• ក្សម្រមិ  1 – បំទពញបានយា៉ា ងទហាេណ្តស់ 67% ននទោលទៅ និងទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើងយា៉ា ងទហាេណ្តស់ 50% ននទោលទៅ 

• ក្សម្រមិ  2 – បំទពញបានយា៉ា ងទហាេណ្តស់ 67% ននទោលទៅ ប៉ាុដនត ទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើងត្ិេជាង 50% ននទោលទៅ 

• ក្សម្រមិ  3 – បំទពញបាន 34-66% ននទោលទៅ និងទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើងយា៉ា ងទហាេណ្តស់ 50% ននទោលទៅ 

• ក្សម្រមិ  4 – បំទពញបាន 34-66% ននទោលទៅ ប៉ាុដនត ទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើងត្ិេជាង 50% ននទោលទៅ 

• ក្សម្រមិ  5 – បំទពញបាន 0-33% ននទោលទៅ និងទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើងយា៉ា ងទហាេណ្តស់ 50% ននទោលទៅ 

• ក្សម្រមិ  6 – បំទពញបាន 0-33% ននទោលទៅ ប៉ាុដនត ទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើងត្ិេជាង 50% ននទោលទៅ 

 

សត្មាប់ឆ្ន ំ 2020-2021 ោម នកត្មិត្រមួរបស់សាលាត្ត្វូបានគណនាទទ ទដាយសារទិននន័យមានកំណត្់។   

 

ត ើតគ្នលតៅសម្រាប់វធិានការនីមួយៗម្រ វូបានក្សាំណ ់យ៉ា ងដូចតមតច?  

សត្មាប់វធិានការដដលដផ្សែកទលើទោលទៅ និងវធិានការត្ត្មង់ទិស ទោល



 
Translation and Interpretation Center (2/2022)  SPREE FAQs (Khmer) 

ទៅមា៉ា ត្ទីកគឺដូេោន ទៅនឹងវធិានការដដលកំពុងត្ត្វូបានពិចរណ្តជាទរៀងរាល់ឆ្ន ំទដាយគណកមមការអប់រំ។  

 

សត្មាប់វធិានការដដលត្ត្ូវបានទ វ ើឲ្យត្សបតាមទោលទៅថាន ក់រដឋ  ទោលទៅថាន ក់រដឋ ត្បចំឆ្ន ំ – 

ឬទោលទៅត្បចំឆ្ន ំដដលបទងក ើត្ទដាយមណឌ លសាលាដដលដាក់ការអនុវត្តទោលទៅរបស់មណឌ លសាលាឲ្យត្ត្ូវទៅទលើផ្្ស វូ 

ទដើមបីសទត្មេបាននូវទោលទៅឆ្ន ំ 2030 របស់រដឋ – ត្ត្វូបានទត្បើត្បាស់។ 

 

ត ើានព័ ៌ានបដនែមអាំពីរតបៀបដដលា៉ា ម្រទីក្សនីមួយៗម្រ វូបានគណនាដដរឬតទ?  

បដនែមពីទលើនិយមន័យមា៉ា ត្ទីកដដលបានផ្សតល់ទៅកន លងមគគ ទទសក៍ដណនំាអនកទត្បើត្បាស់របាយការណ៍ SPREE 

 វធិានកិេចការសត្មាប់ការគណនានីមួយៗមានទៅទលើ ទគេទំព័ររបាយការណ៍ SPREE របស់មណឌ លសាលា។ 

 វធិានទងំទនេះមានទោលបំណងផ្សតល់នូវទិដឋភាពទូទៅកត្មិត្ខ្ពស់អំពីអវ ើដដលេូលទៅកន លងមា៉ា ត្ទីកនីមួយៗ រមួទងំត្បេពននទិននន័យ 

ដដលសិសសត្ត្ូវបានបញ្ច លូកន លងការគណនា និងសាលាមួយណ្តដដលមានសិទធ ិទទួលបានមា៉ា ត្ទីក។  

 

ត ើអម្រាគុណវបិ តិដផ្ាក្សតសដឋកិ្សចច ម្រ វូបានគណនាតោយរតបៀបណា តេើយតេ ុអវ ី

បានជាវាខុសពីព័ ៌ានម្រសតដៀងគ្នា ដដលបានដចក្សរំដលក្សតៅក្សដនេងតផ្សងតទៀ ?  

អត្តាគុណវបិត្ត ិដផ្សនកទសដឋកិេចដដលទត្បើទៅទលើរបាយការណ៍ SPREE និង SPREE Lite បង្ហា ញពីភាគរយននសិសសដដលត្ត្វូបានបញ្ា ក់ទដាយ

ផ្លា ល់ថាទទួលបានអត្ថ ត្បទយាជន៍សាធារណៈជាក់លាក់ ដូេជាអត្ថ ត្បទយាជន៍ Temporary Assistance for Needy Families (TANF) 

(ជំនួយបទណ្តត េះអាសននសត្មាប់ត្គួសារខ្វេះខាត្), អត្ថ ត្បទយាជន៍ Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) (កមម វ ិីជំនួយ

អាហារបូត្ែមភបដនែម), ឬគទត្មាងសុខ្ភាព Medicaid ជាទដើម។ សត្មាប់មណឌ លសាលា ព័ត្៌មានទនេះត្ត្វូបានទទួលទដាយផ្លា ល់ពីរដឋ។  

 

ត្បេពទិននន័យទផ្សសងទទៀត្របស់មណឌ លសាលា ដូេជាកត្មងព័ត្៌មានសាលា បង្ហា ញពី Community Eligibility Provision 

(បទបបញ្ាត្ត ិអំពីសិទធ ិរបស់សេគមន៍) ឬ CEP អត្តាសិសសដដលខ្វេះខាត្ដផ្សនកទសដឋកិេច។ េំនួនទនេះគុណអត្តាការបញ្ា ក់ទដាយផ្លា ល់នឹង 1.6 

ទដើមបីផ្សតល់នូវការបា៉ា ន់ត្បមាណកាន់ដត្ទូលំទូលាយននភាគរយសិសសដដលជួបការលំបាកដផ្សនកទសដឋកិេច។ អត្តា CEP 

ត្ត្វូបានទត្បើត្បាស់ទដាយត្កសួងកសិកមមសេរដឋអាទមរកិទដើមបកីំណត្់ថាទត្ើសាលា ឬមណឌ លសាលាអាេនឹងផ្សតល់អាហារឥត្គិត្នថ្លដល់សិសស

ទងំអស់ ទដាយមិនគិត្ពីត្បាក់េំណូលត្គួសារដដរឬទទ។  

 

តេ ុអវ ីបានជាពិនទ ុា៉ា ម្រទីក្សតៅតលើរបាយការណ៍ SPREE អាចនឹងខុសពី

ព័ ៌ានម្រសតដៀងគ្នា ដដលបានដចក្សរំដលក្សតៅក្សដនេងតផ្សងតទៀ ? 

មានទេត្ុផ្សលជាទត្េើនដដលរបាយការណ៍ SPREE អាេនឹងបង្ហា ញព័ត្៌មានខ្ុសោន ទពលទត្បៀបទ ៀបទៅនឹងត្បេពទផ្សសងទទៀត្ រមួមាន៖  

 

• គាំរ។ូ ជួនកាលរបាយការណ៍ SPREE ឆ្លេះបញ្ច ំងពីគំរសូិសសខ្ុសោន ពីត្បេពទិននន័យទផ្សសងទទៀត្ ដូេជា Pennsylvania Department of 

Education’s Future Ready Index (FRI) (សនាសសន៍ទត្ត្ៀមខ្្នួសត្មាប់អនាគត្របស់ត្កសួងអប់រំរដឋ  Pennsylvania) 

ឬត្បព័នធព័ត្៌មាននផ្សាកន លងរបស់សាលា។ ឧទេរណ៍ មា៉ា ត្ទីក PSSA ទៅទលើរបាយការណ៍ SPREE ឆ្លេះបញ្ច ំងពីការ

អនុវត្តរបស់សិសសដដលត្ត្ូវបានេុេះទឈាម េះេូលទរៀនសត្មាប់ទពញមួយឆ្ន ំសិកា សាលានីមួ

យៗអាេនឹងទមើលទ ើញលទធផ្សលសត្មាប់សិសសទងំអស់ដដលត្ត្វូបានវាយត្នមលទៅអោរសិកា 

ទដាយមិនគិត្ថាទត្ើពួកទគត្ត្ូវបានេុេះទឈាម េះេូលទរៀនទៅសាលាយូរប៉ាុនណ្តទនាេះទទ។  

 

• ការក្សាំណ ់តពលតវលា។ ត្បេពទផ្សសងទទៀត្អាេនឹងទមើលទៅរយៈទពលខ្ុសពីរបាយការណ៍ SPREE។ ឧទេរណ៍ 

អត្តាទទួលបានការេុេះទឈាម េះេូលទរៀនទៅមហាវទិាល័យទៅរដូវសល ឹកទ ើត្ជេុះទីមួយ ដដលត្ត្វូបានបង្ហា ញទៅទលើរបាយការណ៍ SPREE 

ឆ្ន ំ 2020-21 ឆ្លេះបញ្ច ំងពីការេុេះទឈាម េះេូលទរៀនទៅរដូវសល ឹកទ ើត្ជេុះឆ្ន ំ 2021 របស់សិសសដដលបានបញ្ចប់ការសិកាទៅឆ្ន ំ 2020-2021។ 

ទទេះជាយា៉ា ងណ្តក៏ទដាយ អត្តាទទួលបានការេុេះទឈាម េះេូលទរៀនទៅមហាវទិាល័យដដលត្ត្វូបានបង្ហា ញទៅទលើ FRI “យឺត្” មួយឆ្ន ំ –

ទ លគឺអត្តាទទួលបានការេុេះទឈាម េះេូលទរៀនទៅមហាវទិាល័យទៅទលើ FRI សត្មាប់ឆ្ន ំសិកា 2020-2021 ឆ្លេះបញ្ច ំងពី

ការេុេះទឈាម េះេូលទរៀនរបស់សិសសដដលបានបញ្ចប់ការសិកាទៅឆ្ន ំ 2019-2020។  

 

https://www.philasd.org/performance/programsservices/spree/
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• និយមន័យ។ មា៉ា ត្ទីកទៅទលើរបាយការណ៍ SPREE អាេនឹងត្ត្វូបានគណនាខ្ុសោន បនត ិេពីមា៉ា

ត្ទីកដដលត្សទដៀងោន ដដលមានទៅកដនលងទផ្សសង។ ឧទេរណ៍ មា៉ា ត្ទីកវត្តមានទៅទលើរបាយការណ៍ SPREE ឆ្លេះបញ្ច ំងពីភាគរយ

សិសសដដលមានវត្តមានេូលទរៀនជាភាគរយនននថ្ៃជាក់លាក់មួយ (ឧទេរណ៍ 95% ឬទត្េើនជាងទនេះនននថ្ៃបទត្ងៀន) 

ខ្ណៈដដលការគណនាវត្តមានដដលបានបិទផ្សាយទដាយទីភាន ក់ង្ហរនដគូអាេនឹងឆ្លេះបញ្ច ំងពីការគណនាមួយទផ្សសងទទៀត្ 

ដូេជាវត្តមានជាម យមត្បចំនថ្ៃ។  

 

តេ ុអវ ីបានជាសាលាតរៀនខេុះានរបាយការណ៍ SPREE ពីរ? 

ទដាយសារទោលទៅរបស់គណៈកមមការអប់រំគឺជាក់លាក់េំទ េះកត្មិត្ថាន ក់ពិទសសទដាយដើក របាយការណ៍ SPREE 

វាយត្នមលលទធផ្សលសិសសសត្មាប់ត្កមុថាន ក់ជាក់លាក់។ ដូទេនេះ បណ្តត សាលាដដលបទត្មើទងំសិសសអនុវទិាល័យ និងវទិាល័យទទួលបានរបាយ

ការណដ៍ាេ់ទដាយដើកពីោន សត្មាប់ត្កមុថាន ក់នីមួយៗ ដូទេនេះលទធផ្សលរបស់សិសសអាេនឹងត្ត្វូបានវាយត្នមលដាេ់ទដាយដើកពីោន ។ 

ឧទេរណ៍ បណ្តត សាលាដដលបទត្មើសិសសថាន ក់ទី 5-12 នឹងទទួលបានរបាយការណ៍របស់សាលាអនុវទិាល័យ (សត្មាប់ថាន ក់ទី 5-8) 

និងរបាយការណ៍វទិាល័យ (សត្មាប់ថាន ក់ទី 9-12)។  

 

តេ ុអវ ីបានជាសាលាខេុះមិនានរបាយការណ៍ SPREE? 

សាលាអប់រំជំនួស បណ្តត សាលាដដលបទត្មើសិសសកត្មិត្ថាន ក់ដត្មួយទៅកន លងការកំណត្់ថាន ក់ 

និងសាលារដឋសវ ័យត្កន លងសាែ នភាពមិនបនតសុពលភាពមិនទទួលបានរបាយការណ៍ SPREE ទទ។ ឧទេរណ៍ សាលារដឋសវ ័យត្ YouthBuild 

Philadelphia បានបំទពញបានទៅតាមលកខខ្ណឌ ត្ត្មូវការទងំអស់ទដើមបីទទួលបានរបាយការណ៍ SPREE ប៉ាុដនតមិនមានសិទធ ិទដាយសារ

កត្មិត្ថាន ក់មានដដនកំណត្់ (ត្ត្ឹមថាន ក់ទី 12 ប៉ាុទណ្តណ េះ) និងគំរសូាលាពិទសស។ ទលើសពីទនេះទទៀត្ 

មិនដមនសាលារដឋសវ ័យត្ទងំអស់ទត្ជើសទរ ើសេូលរមួកន លងរបាយការណ៍ SPREE ទនាេះទទ។  

 

ត ើសាលារដឋសវ ័យ ណាខេុះបានចូលរមួ? 

ការទេញផ្សាយទៅឆ្ន ំទនេះរមួមានត្បដេល 99% ននសាលារដឋសវ ័យត្ ដដលមានសិទធ ិទងំអស់ដដលដំទណើរការទៅឆ្ន ំ 2020-2021 – 

ឬទងំអស់ទលើកដលងដត្

សាលារដឋសវ ័យត្ដដលមានសិទធ ិមួយ។ អនកេូលរមួជាសាលារដឋសវ ័យត្ឱ្យត្នមលទលើការទត្បៀបទ ៀបនូវលកខណៈត្សទដៀងោន ននវឌ្ឍនភាព

ទៅទូទងំសាលាទរៀនកន លងទីត្កងុទងំអស់ និងឱ្យត្នមលទលើទិដឋភាពត្គប់ត្ជងុទត្ជាយននការអនុវត្ត 

និងវឌ្ឍនភាពរបស់សាលាដដលត្ត្វូបានឆ្លេះបញ្ច ំងទៅកន លងរបាយការណ៍ SPREE។  

 

ត ើរបាយការណ៍ SPREE ឆុ្ុះបញ្ជច ាំងពីការតបតជាា ចិ តរបស់មណឌ លសាលាចាំត ុះសមធម៌យ៉ា ងដូចតមតច? 

របាយការណ៍ SPREE ទផ្លត ត្ទៅទលើសម ម៌តាមរទបៀបជាទត្េើន៖  

• ការអនុវ តរបស់សាលាតៅក្សម្រមិ ា៉ា ម្រទីក្សសម្រាប់ម្រក្សមុសិសសនីមួយៗដដលម្រ វូបានបតម្រមើ។ របាយការណ៍ SPREE 

រមួបញ្ច លូព័ត្៌មានសត ីពីការអនុវត្ត និង

ការទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើងរបស់សាលាទៅទលើវធិានការនីមួយៗដដលត្ត្វូបានដបងដេកតាមត្កមុសិសស (ឧទេរណ៍ 

ការវាយត្នមលជំនាញអានទដាយរដឋ)។  

•  វធិានការអាំពីលទភាភាព និងឱ្កាស។ មា៉ា ត្ទីកជាទត្េើនទៅទលើរបាយការណ៍ SPREE ពិនិត្យទមើលជាពិទសសទៅទលើថាទត្ើត្កមុ

សិសសទផ្សសងៗោន ទៅកន លងសាលាមានឱ្កាសត្សទដៀងោន ដដរឬអត្់ – ឧទេរណ៍ 

លទធភាពទទួលបានវគគសិកាកត្មិត្ខ្ពស់ត្សទដៀងោន ។  

• ការវាយ ម្មេតៅក្សម្រមិ សាលាតរៀនសម្រាប់ម្រក្សមុសិសស។ បដនែមពីទលើការផ្សតល់នូវសាល កទូទងំសាលាទដាយដផ្សែកទលើការអនុវត្ត 

និងការទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើង របាយការណ៍ SPREE ផ្សតល់សាល កដាេ់ទដាយដើកទដាយដផ្សែកទលើការអនុវត្តរបស់សាលា 

និងការទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើងសត្មាប់ត្កមុសិសសនីមួយៗ។  

រមួោន  សមាសធាត្ុទងំទនេះននរបាយការណ៍ SPREE ជួយបង្ហា ញថាទត្ើសាលាកំពុងបទត្មើសិសសទងំអស់របស់ខ្្នួទដាយទជាគជ័យឬអត្់។  

 

ត ើា៉ា ម្រទីក្សសទ ង់ម ិម្រ វូបានឲ្យពិនទ ុយ៉ា ងណា? 

របាយការណ៍ SPREE មានមា៉ា ត្ទីកសាង់មតិ្ដដលត្ត្វូបានដាក់ពិនទ លេំនួនបី ដដលទត្បើទិននន័យពីការសាង់មត្ិមាតាបិតា 

និងអនកអាណ្តពាបាល សិសស និងត្គូទូទងំមណឌ លសាលា ឆ្ន ំ 2020-2021៖  



 
Translation and Interpretation Center (2/2022)  SPREE FAQs (Khmer) 

1. ពិនទ លបទត្ងៀនដដលរមួបញ្ច លូេទមល ើយពីឪពុកមាត យ/អនកអាណ្តពាបាល សិសស និងត្គូ 

2. ពិនទ លបរយិាកាសដដលរមួបញ្ច លូេទមល ើយពីឪពុកមាត យ/អនកអាណ្តពាបាល សិសស និងត្គូ 

3. ពិនទ លទំនាក់ទំនងដដលរមួបញ្ច លូេទមល ើយពីឪពុកមាត យ/អនកអាណ្តពាបាល  

 

សត្មាប់មា៉ា ត្ទីកសាង់មត្ិ សាលាមិនទទួលបានពិនទ លទទ ត្បសិនទបើសាលាមិនបំទពញបានតាមកត្មិត្អបបបរមាននការេូលរមួ។  

 

សត្មាប់ពិនទ លបទត្ងៀន និងពិនទ លបរយិាកាស សាលាត្ត្ូវដត្បំទពញបានទៅតាមកត្មិត្ននការេូលរមួសត្មាប់ការសាង់មត្ិរបស់សិសស 

និងយា៉ា ងទហាេណ្តស់ត្កមុអនកទឆល ើយត្បទផ្សសងទទៀត្េំនួនមួយ (ឪពុកមាត យ ឬត្គូ)។ ជាពិទសស 

អត្តាេូលរមួននសិសសរបស់សាលាត្ត្ូវដត្មានទត្េើនជាង 25% ននសិសសទងំអស់ទៅថាន ក់ទី 3-12 ឬសិសស 50 នាក់ (ឧទេរណ៍ កត្មិត្ននការ

េូលរមួសត្មាប់សាលាដដលបទត្មើសិសស 100 នាក់ទៅថាន ក់ទី 3-12 គឺ 50 នាក់ ខ្ណៈកត្មិត្ននការេូលរមួសត្មាប់សាលាដដលបទត្មើសិសស 

600 នាក់ទៅកន លងថាន ក់ទី 3-12 គឺ 150 នាក់) និងយា៉ា ងទហាេណ្តស់ 10% ននឪពុកមាត យ ឬ 25% ននត្គូ។  

 

សត្មាប់ពិនទ លទំនាក់ទំនង សាលាត្ត្ូវមានយា៉ា ងទហាេណ្តស់ 10% ននឪពុកមាត យដដលេូលរមួទដើមបីបំទពញបានទៅតាមកត្មិត្កំណត្់ 

ត្បសិនទបើសាលាបំទពញបានទៅតាមកត្មិត្ននការេូលរមួ សាលាទទួលបាន "ពិនទ លសាែ បនា" ទៅទលើមាត្ត្ដាឋ ន 0.0-10.0។  

ការបំទពញបានទៅតាមកត្មិត្ននការេូលរមួអបបបរមាមិនធានាថាសាលាទទួលបានការវាយត្នមល "បំទពញបាន" 

សត្មាប់មា៉ា ត្ទីកទងំទនេះទទ។ 

 

ត ើសាំណួរណាខេុះម្រ វូបានរមួបញ្ច ូលក្សន ុងា៉ា ម្រទីក្សសទ ង់ម ិ?  

 Office of Research and Evaluation (ORE) (ការយិល័យម្រសាវម្រជាវ និងវាយ ម្មេ) បតងកើ ា៉ា ម្រទីក្សសទ ង់ម ិ និងម្រគប់ម្រគង 

ការសទ ង់ម ិទូទាាំងមណឌ លសាលា។ សាំណួរជាក់្សលាក់្សដដលម្រ វូបានរមួបញ្ច ូលក្សន ុងា៉ា ម្រទីក្សអាចនឹងផ្លេ ស់បត រូាមតពលតវលា 

ប៉ាុដនតចាប់ចមេងម្នការសទ ង់ម ិម្របចាំឆ្ា ាំនីមួយៗានតៅតលើ តគេទាំព័ររបស់ ORE។ ព័ត្៌មានបដនែមសត ីពីការសាង់មត្ិ 

រមួទងំេទមល ើយេំទ េះេំណុេសាង់មត្ិនីមួយៗមានទៅទលើ អនឡាញ។ 

 

ត ើ ម្មេ PVAAS AGI វាស់ដវងអវ ីខេុះ តេើយត ើា៉ា ម្រទីក្សទាាំងតនាុះម្រ វូបានោក់្សពិនទ ុយ៉ា ងដូចតមតច?  

មា៉ា ត្ទីក PVAAS AGI វាស់ដវងថាទត្ើសិសសទៅកន លងសាលាកំពុងទ វ ើការ រ ើកេទត្មើនពីមួយឆ្ន ំទៅឆ្ន ំបនាា ប់ 

ទដាយមិនគិត្ពីថាទត្ើពួកទគបានេូលទៅកន លងឆ្ន ំសិកាទៅកត្មិត្ថាន ក់ ទត្កាមកត្មិត្ថាន ក់ ឬខ្ពស់ជាងកត្មិត្ថាន ក់ទនាេះទទ។ 

ការរ ើកេទត្មើនរបស់សិសសត្ត្វូបានគណនាសត្មាប់ថាន ក់ទី 4-8 និងវទិាល័យទដាយទត្បើការអនុវត្តននឆ្ន ំមុន 

និងឆ្ន ំបេច លបបនន របស់សិសសទៅទលើការវាយត្នមលទូទងំរដឋ (PSSAs និង Keystones)។  

 

ត្កសួងអប់រំរដឋ  Pennsylvania ចត្់ថាន ក់ត្នមល AGI ដូេខាងទត្កាម៖  

• ចប់ពី -2.00 េុេះទត្កាម (បង្ហា ញជា ពណ៌ត្កេម ទៅកន លងការរាយការណ៍ PVAAS)៖ 

េសត លតាងសំខាន់ដដលថាសិសសមិនបំទពញបានទៅតាមសតង់ដារសត្មាប់ការរ ើកេទត្មើនដផ្សនកសិការបស់ PA ទទ   

• ចប់ពី -1.00 ដល់ -1.99 (បង្ហា ញជា ពណ៌ទលឿង ទៅកន លងការរាយការណ៍ PVAAS)៖ 

េសត លតាងកត្មិត្ម យមដដលថាសិសសមិនបំទពញបានទៅតាមសតង់ដារសត្មាប់ការរ ើកេទត្មើនដផ្សនកសិការបស់ PA ទទ 

• ចប់ពី -1.00 ដល់ +1.00 (បង្ហា ញជា ពណ៌នបត្ង ទៅកន លងការរាយការណ៍ PVAAS)៖ 

េសត លតាងដដលថាសិសសបំទពញបានទៅតាមសតង់ដារសត្មាប់ការរ ើកេទត្មើនដផ្សនកសិការបស់ PA 

• ចប់ពី +1.00 ដល់ +1.99 (បង្ហា ញជា ពណ៌ទខ្ៀវខ្ច ី ទៅកន លងការរាយការណ៍ PVAAS)៖ 

េសត លតាងកត្មិត្ម យមដដលថាសិសសបានទលើសពីសត ង់ដារសត្មាប់ការរ ើកេទត្មើនដផ្សនកសិការបស់ PA 

• ចប់ពី +2.00 ទើើងទៅ (បង្ហា ញជា ពណ៌ទខ្ៀវចស់ ទៅកន លងការរាយការណ៍ PVAAS)៖ 

េសត លតាងរងឹមំាដដលថាសិសសទលើសពីសត ង់ដារសត្មាប់ការរ ើកេទត្មើនដផ្សនកសិការបស់ PA 

 

ទៅទលើរបាយការណ៍ SPREE សាលាមានទោលទៅ 2.00 ឬខ្ពស់ជាងទនេះ (ពណ៌ទខ្ៀវចស់ទៅកន លងការរាយការណ៍ PVAAS) សត្មាប់ឆ្ន ំនីមួយៗ។ 

បណ្តត សាលាដដលមានពិនទ លទៅត្ត្ឹម ឬទលើសពីកត្មិត្ទនេះទទួលបានការវាយត្នមល "បំទពញបាន" ឬ "បំទពញបាន និងទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើង" 

អាត្ស័យទលើការអនុវត្តននឆ្ន ំមុនរបស់សាលា។  

 

https://www.philasd.org/research/
https://www.philasd.org/research/programsservices/district-wide-surveys/
https://www.philasd.org/research/programsservices/district-wide-surveys/survey-archive/
https://dashboards.philasd.org/extensions/district-wide-surveys/index.html#/questions


 
Translation and Interpretation Center (2/2022)  SPREE FAQs (Khmer) 

សាលាដដលទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើងពី "ត្បទេទ" មួយទៅត្បទេទមួយទទៀត្ – ឧទេរណ៍ ពី ពណ៌ទលឿងទៅពណ៌នបត្ង – ត្ត្វូបានកំណត្់ថាជា 

"ការទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើង"។  

 

សាលាដដលទៅដត្សែ ិត្កន លងត្បទេទពណ៌ដដដលមិនត្ត្វូបានចត្់ទុកថាទ វ ើឲ្យត្បទសើរទើើងទទ។  

 

 

 

 


