
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      

 
 
 
 

 
ទិដ��ពទូេ�ស្រ�ប់្រគ��រសិស្ស 

 
 
 

 

 

SPREE និងេ�លេ� &  វ ��ន�រត្រមង់1 របស់្រក �ម្របឹក�អប់រ� 
េ�ែខធ� � �� ំ 2020 ្រក �ម្របឹក�អប់រ� (Board of Education (BOE)) 
�នេរៀបចំេឡើងនូវេ�លេ� &  វ ��ន�រត្រមង ់ែដល
កំណត�់ទិ�ពច�ស�់ស់េលើចំេណះដឹងែដលសិស្ស្រត�វេចះ នងិ
លទ�ផលែដលសិស្ស�នសមត��ពសេ្រមច�ន នងិែដលបរ ��យពី
លក�ខណ� េផ្សងៗ ែដល្រត�វែត�កេ់ចញេ��ម��េរៀននមួីយៗ 
េដើម្បី ផ�លល់ទ��ពដល់សសិ្សរបស់េយើងសេ្រមចេ�គជ័យក� �ង�� ក់
េរៀន និងេ្រ��� កេ់រៀន។  

 
មណ� ល���ន�កេ់ចញនូវមុខ្រព�ញ 5 �� ំ ែដល��េរៀន្រត�វសេ្រមចឲ្យ�ន េដើម្បីប�� ញ� ��េរៀនកពំុង�ន�ព
 រ �កចេ្រមើនេ�� ះេ�សេ្រមចេ�លេ� &  វ ��ន�រត្រមងេ់�ះ។ រ�យ�រណ៍វឌ្ឍន�ពរបស�់�េរៀនស� ពី�ីរអប់រ� នងិ
សមធម ៌(SPREE) គឺ�វ�� សស់ំ�នបំ់ផុតមួយ ែដលប�� ញពីវឌ្ឍន�ពរបស�់�េរៀននមួីយៗ េ�� ះេ�សេ្រមចមុខ្រព�ញ
្រប��ំ�  ំនងិលទ�ផលរបសខ់� �នេលើវ�� សស់�ំន់ៗ េផ្សងេទៀត ដូច� អ្រ�វត��ន និងអ្រ�ប�� ប់�រសកិ�។  

 
ឯក�រមគ�េទសក៍េនះ នងឹជួយឲ្យអ�កយលដឹ់ងអពំីរ�យ�រណ៍ SPREE ស្រ�ប់��េរៀនរបសកូ់នអ�ក និង
ផ�ល់�ដំបូ�� នអពំីរេបៀបែដលអ�ក�ចជួយឲ្យកូនរបស់អ�ក�នេ�គជ័យ។  

 
1 ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមចូលេ� https://www.philasd.org/schoolboard/goals-and-guardrails/ 

http://www.philasd.org/schoolboard/goals-and-guardrails/
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េតើ SPREE �អ�ី? 
SPREE គឺ�ែផ�កៃនកិច��ររបស់មណ� ល�� េដើម្បីែកលម���េរៀនរបស់េយើងបន�ឥតឈប់។ រ�យ�រណ៍ SPREE ្រត�វ
�នេចញផ�យេរៀង�ល់��  ំនិងផ�លនូ់វេសចក�សីេង�បអពំី �េតើ��េរៀននមួីយៗ�នអនុវត� នងិែកលម� �៉ងដូចេម�ច 
ែផ�កេលើេ�លេ� &  វ ��ន�រត្រមង ់នងិវ�� សស់�ំន់ៗេផ្សងេទៀត ក� �ងចំណុចដូច�ងេ្រ�ម៖  

 

    
អំ�ន & ជំ�ញ
��អង់េគ�ស English 
Language Arts (ELA) 

គណិត វ �ទ�  

&  វ �ទ���ស�  

�រេ្រត�មលក�ណៈស្រ�ប់
ម�វ �ទ�ល័យ & �ជីព បរ ���ស   

វប្បធម៌  & ឱ�ស 

 
 

 

វដ�ែកលម�្រប�ំ�� ំេលើេ�លេ� &  វ ��ន�រត្រមង់  
 SPREE របស់ខ� �ន េដើម្បីបេង� ើតែផន�រែកលម�ស្រ�ប់�� បំ�� ប់ េដើម្បីជួយឲ្យសសិ្ស�នេ�គជ័យ នងិ

�នវឌ្ឍន�ពេ�� ះេ�សេ្រមចនូវេ�លេ� និង វ ��ន�រត្រមង់ ឲ្យ�នល� ្របេសើរេឡើង។ 
 
 

 
 
 
 

4 
�រពិនិត្យវឌ្ឍន�ព

េ���េរៀន 
្រត�តពិនិត្យ�្រប�ំេពញមួយ��  ំ

េដើម្ីប�ម�ន�ព រ �កចេ្រមើន និង
វឌ្ឍន�ពរបស់��េរៀននីមួយៗ 

េ�� ះេ�
សេ្រមចេ�លេ�របស់ខ� �ន។ 

1 
�រពិនិត្យវឌ្ឍន�ពេ�

មណ� ល�� 
្រត�តពិនិត្យ�្រប�ំេពញមួយ��  ំេដើម្ីប

�ម�នវឌ្ឍន�ពរបស់មណ� ល
��េ�� ះេ�សេ្រមចេ�លេ� & 
 វ ��ន�រត្រមង់ និងព�ិរ�េលើ

យុទ���ស� ែកលម�។  
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ែផន�រែកលម���េរៀន 

េ្របើ្រ�ស់លទ�ផល SPREE 
េដើម្ីប�ក់េចញនូវេ�លេ� និង 

 វ ��ន�រត្រមង់ និងកំណត់យុទ���ស�
េ���េរៀន េដើម្ីបជួយដល់�រ

ែកលម�។ 

 
 
 
 

2 
រ�យ�រណ៍

វឌ្ឍន�ពរបស់��េរៀ
ន (SPREE) 

េសចក� ីសេង�ប្រប�ំ�� អំំពី
វឌ្ឍន�ពរបស់��េរៀននីមួយៗ 

េ�� ះេ�សេ្រមចេ�លេ� & 
 វ ��ន�រត្រមង់ និងវ�� ស់សំ�ន់

ៗេផ្សងេទៀត។ 
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យល់ដឹងពីក្រមិត�� ក់ SPREE របស់អ�ក 

�នវ�� ស់េផ្សងៗ�� ព ី10 េ� 13 ែដល្រត�វ�ន�យតៃម�ក� �ងរ�យ�រណ៍ SPREE។ ចំេ�ះវ�� ស់នីមួយៗ រ�យ�រណ៍ SPREE 
របស់��េរៀនអ�ក ផ�ល់ជូននូវពត័�៌នចនួំនពីរ។ ពត័�៌នទី 1 គឺ រ�យ�រណ៍្រ�ប់េយើង�េតើ ��េរៀនកំពងុសេ្រមចនូវ
មុខ្រព�ញ្រប��ំ� ំស្រ�ប់វ�� ស់េ�ះ ឬ�៉ង�? ព័ត�៌នទី 2 គ ឺរ�យ�រណ៍្រ�ប់េយើង�េតើ ��េរៀន�ន រ �កចេ្រមើន
្រតង់វ�� ស់េ�ះ ្របេសើរ�ង�� ំមនុ ឬ�៉ង�?  

 
ែផ�កេលើព័ត�៌នេ�ះ វ�� សន់ីមួយៗ ្រត�វ�នកំណតព់ណ៌មួយ៖  

 
កំពងុសេ្រមច & កពំុងរ �កចេ្រមើន៖ ��េរៀន�នសេ្រមចនូវ�ររ�ពងឹទុកស្រ�ប់�� សំកិ�េ�ះ នងិ�ន រ �កចេ្រមើន្របេសើរ
�ង�� មំុន។  

 
កំពងុសេ្រមច & មនិ រ �កចេ្រមើន៖ ��េរៀន�នសេ្រមចនូវ�ររ�ពងឹទុកស្រ�ប់�� សំកិ�េ�ះ បុ៉ែន�មិន�ន រ �កចេ្រមើន 
្របេសើរ�ង�� មំុន។  

 
មិនសេ្រមច & កំពងុរ �កចេ្រមើន៖ ��េរៀនមនិសេ្រមចនូវ�ររ�ពងឹទុកស្រ�ប់�� សំកិ�េ�ះ បុ៉ែន��ន រ �កចេ្រមើន ្របេសើរ
�ង�� មំុន។  

 
មិនសេ្រមច & មិន រ �កចេ្រមើន៖ ��េរៀនមនិសេ្រមចនូវ�ររ�ពឹងទុកស្រ�ប់�� សំិក�េ�ះ េហើយកម៏និ រ �កចេ្រមើន ្របេសើរ
�ង�� មំុនែដរ។  

 
SPREE នឹងផ�ល់ក្រមតិ�� ក់រមួមួយស្រ�ប់��េរៀននីមួយៗ -- លទ�ផលរមួៃន�រអនុវត� នងិ�រែកលម�េ�េលើមុខ្រព�ញ 
ឬវ�� សន់ីមួយៗ។ ក្រមតិ�� ករ់មួេ�ះ នងឹ�ក្រមិត�� ក់មួយ ក� �ងចំេ�មក្រមតិ�� ក�់ងំេនះ។  

ក្រមិត�� ក់ទី 2 
សេ្រមច�ននូវមុខ្រព�ញ
ៃន�រអនុវត��គេ្រចើន ឬ�ងំ
អស់ 
�រែកលម�ស� ិតេ�អ្រ�េថរ ឬ
�� ក់ចុះ ក្រមិត�� ក់ទី 4 

សេ្រមច�ននូវមុខ្រព�ញ
ៃន�រអនុវត�ខ� ះៗ 
�រែកលម�ស� ិតេ�អ្រ�េថរ 
ឬ�� ក់ចុះ ក្រមិត�� ក់ទី 6 

មិនសេ្រមច�ននូវមុខ្រព�ញ
ៃន�រអនុវត� 
�រែកលម�ស� ិតេ�អ្រ�េថរ ឬ
�� ក់ចុះ 

ក្រមិត�� ក់ទី 1 
សេ្រមច�ននូវមុខ្រព�ញ
ៃន�រអនុវត��គេ្រចើន ឬ�ងំ
អស់ 
ែកលម�េលើមុខ្រព�ញ ឬវ�� ស់
�ន�៉ងតិច�ក់ក�� ល ក្រមិត�� ក់ទី 3 

សេ្រមច�ននូវមុខ្រព�ញ
ៃន�រអនុវត�ខ� ះៗ 
ែកលម�េលើមុខ្រព�ញ ឬវ�� ស់
�ន�៉ងតិច�ក់ក�� ល 

ក្រមិត�� ក់ទី 5 
មិនសេ្រមច�ននូវមុខ្រព�ញ
ៃន�រអនុវត� 
ែកលម�េលើមុខ្រព�ញ ឬវ�� ស់
�ន�៉ងតិច�ក់ក�� ល 



 

 

េតើអ�ក�ចជួយ�នេ�យរេបៀប�?  
ជែជក�មួយកូនរបស់អ�កអំពី�រៈសំ�ន់ និងេសចក� ី
សប�យពី�រសិក�េរៀនសូ្រត េដើម្បីេលើកទឹកចតិ�ឲ្យ�ត់
�នវត��នេទៀង�ត ់-- ្រត�វ្រ�កដ� �ត់មនិ្រត�វ
អវត��នេលើសពីរ្រ�ំបី (8) ៃថ� ក� �ង�� ំសកិ�នីមួយៗេឡើយ។  

 
យល់ដងឹពី�លវ ��គ្រប�ៃំថ�របស់កូនអ�ក និងៃថ�្របឡង។ 
្រត�វ្រ�កដ� កូនរបស់អ�ក�នស្រ�ក និងេ្រត�មខ� �ន 
េហើយេលើកទឹកចិត��ត់ឲ្យខិតខំ្របឹងែ្របង�និច�។  

 
�ម�នេសៀវេ�សិ�� �រ �ក និងលទ�ផល្របឡងរបស់កូន
អ�ក ក� �ងអំឡ� ង�� សំិក�។ េធ� ើ�រអត់ធ�ត�់មួយពួកេគ េដើម្បី
ែស� ងរកឱ�សែកលម� ្រតងច់ំណុចែដល��ំច់។  

 
ពិ�ក� និងរ�ឭកេមេរៀន�មួយកូនរបសអ់�ក េដើម្បីជួយ�តឲ់្យចង�ំេមេរៀន ែដលពួកេគ�នេរៀនរចួេហើយ។  

 
ចូលរមួែកលម���េរៀន �មរយៈ�រេឆ� ើយសំណួរក� �ង�រស� ងម់តិទូ�ងំមណ� ល�� េរៀង�លន់ិ�ឃរដូវ (Spring)។ ផ�ល់មតិ
េ�បល់ឥត�ក់េលៀមអពំី��េរៀន និង�រអប់រ�របស់កូនអ�ក េហើយេលើកទឹកចិត�កូនរបសអ់�កឲ្យេធ� ើដូច�� ែដរ។  

 

េធ� ើ�រ�មួយ្រក �ម្របកឹ���េរៀន (SAC) របស់អ�ក េដើម្បីជួយែកលម�វប្បធម ៌នងិសមិទ�ិផល��េរៀនរបសអ់�ក។  
 

ចុះេ�� ះកូនរបស់អ�កក� �ងកម� វ �ធរីដូវេ��  ឬកម� វ �ធរីកេ្រកឌីតេឡើងវ �ញ ្របសិនេបើ��ំច់ េដើម្បីផ�លឱ់�សឲ្យ�ត�់ម�ន់
�រសកិ�។  

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមចូលេ�៖ www.philasd.org/spree 

 

http://www.philasd.org/spree
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