
មជ្ឈមណ្ឌ លការបកប្រប និងការបករាយ (2/2022)                                                                                                         Mock SPREE របាយការណ៍្សង្ងេប  ( ) 
 

សូចនាករសខំាន់ៗ - របាយការណ៍ HS  
 

 

សូចនាករសំខាន់ៗ  កម្រិតការអនុវត្ 

ជំនាញ - ពិជគណិតKeystone 1 ជីវវទិ្យា 
និងអកសរសាស្រសត  

ទ្យិននន័យរិនអាចបម្រើបានបទ្យ បោយសារ កូវដី-

19 សម្ារ់ SY2020-2021 

ការលូតលាស់ - ពិជគណិតKeystone 1  
ទ្យិននន័យរិនអាចបម្រើបានបទ្យ បោយសារ កូវដី-
19 សម្ារ់ SY2020-2021 

ការលូតលាស់ - ជីវវទិ្យា Keystone 
ទ្យិននន័យរិនអាចបម្រើបានបទ្យ បោយសារ កូវដី-
19 សម្ារ់ SY2020-2021 

ការលូតលាស់ - អកសរសាស្រសត  Keystone 
ទ្យិននន័យរិនអាចបម្រើបានបទ្យ បោយសារ កូវដី-

19 សម្ារ់ SY2020-2021 

ការលូតលាស់ - អនកបរៀនភាសាអង់បគេស 
ទ្យិននន័យរិនអាចបម្រើបានបទ្យ បោយសារ កូវដី-
19 សម្ារ់ SY2020-2021 

អាជីព និងការអររ់ំរបចេកបទ្យស - រំបពញតារ
សត ងោ់រឧសាហកម្ម 

ទ្យិននន័យរិនអាចបម្រើបានបទ្យ បោយសារ កូវដី-

19 សម្ារ់ SY2020-2021 

អម្តារញ្េ រ់ការសកិា - ម្ករុរួនឆ្ន  ំ រិនបានជួរ 

ការសទ ងរ់តិ - ពិនទ ុររសិាា ន រិនបានជួរ 

ការសទ ងរ់តិ - ពិនទ ុការណណនា ំ រិនបានជួរ 

វតតាន - 95% ឬបម្ចើនជាងបនេះននថ្ រិនបានជួរ 

វតតាន - 90% ឬបម្ចើនជាងបនេះននថ្ រិនបានជួរ 

ការសទ ងរ់តិ - ពិនទ ុទ្យំនាក់ទ្យនំង រិនបានជួរ 

ការរញ្ឈរ់រួយរយៈ - រិនបានអាកខ់ាន
ពីសាលា 

ទ្យិននន័យរិនានសម្ារ់ SY2020-2021 

 

 
ង្ោយង្ររោះប្ែការបិទាលាង្រៀនទាក់ទងនឹងកូវដី-19 កាលវភិាគង្ វ្ ើង្ែសតបានប្កសរមួល មាន 
ការវាយែម្មៃរដឋមិនរគប់រាន់ និងទិននន័យកំង្ណ្ើនសរាប់របាយការណ៍្គណ្ង្នយយភាព SY 2020-21 ។ 

 

សាលារធ្យរសិកា  
GOVERNOR 
TOM WOLF  

របាយការណស៍ត ីពីវឌ្ឈនភាពសាលាចំប េះ 
ការអរ់រំនិងសរធ្រ៌ឆ្ន ំ 2020-21  

បលខកូដសាលា | វវសិ័យ5555 | រណ្តត ញ មណ្ឌ ល | បណ្តត ញ 18 
ប ម្ េះបលាកចាងហ្វា ង | Dr. William Hite 
អាសយោា ន | 440 North Broad Street 
បលខទូ្យរស័ពទ  | 215-400-4000 បគហទ្យពំ័រ | 

philasd.org ម្របេទ្យរបាយការណ៍ | ពនិទ ុកន ុងរបាយការណ៍ 
ាលាម្យមសិកា |ម្ងៃទី 12-ប្ែកញ្ញា  របង្េទម្នការចូល | 

សហគមន៍ 
ម ូ ប្ដលបងវ ិល | ម/ទ 

ទ្យទួ្យលរបាយការណ៍រនិណរន | ង្ទ 
ការចុេះប ម្ េះនថៃទ្យី 1 ណខតុលា | 600 

ការចុេះប ម្ េះសិសស និងម្រជាសាម្ស្ 

 

0.6% អាង្មរកិាំង ប្សែករកហម 

/ជ្នជាែិអាឡាាា  

    2.8% អាស ី  

68.3% ប្សែកង្មៅ /អាហ្វហវ ិកាំង
អាង្មរកិាំង 

 

11.9% ង្េសាញ / ឡាតំង 
 

10.1% ពហ ជាែិាសន៍/ង្សេងង្ទៀែ 

0.0% ជ្នជាែិហាម្វ៉ៃ/ង្កាោះបា ស ីហវ ិក 

 6.3% ប្សែកស 

672 
ចំនួនសរ បម្នសិសាន សសិេ 
សរាប ់10+ ម្ងៃសរាប់ចំនួន

ឆ្ន ំ 

27.4% 
% សិសាន សិសេជាមួយ 
ប្សនការេប់រំផ្ទា ល់ែល នួ 
(Individual Education 

Plan, IEPs) 

15.0% 70.8% 
% េនកង្រៀនភាាេង់ង្គៃស % ានវបិែតខាងង្សដឋកិចច  

 



មហាវទិ្យាលយ័ នងិ អាជពី សសិសគ្របរ់បូដែលររៀនចប ់អាចទៅមហាវទិ្យាលយ័នងិអាជពី 
ការររៀនចបន់ងិសមត្ថភាពសគ្ាបម់ហាវទិ្យាលយ័ 

រលខកែូសាលា| 5555 រ ម្ ោះសាលា| សាលាមធ្យមសិកា Governor Tom Wolf  

 

មជ្ឈមណ្ឌ លការបកប្រប និងការបករាយ (2/2022)                                                                                                         Mock SPREE របាយការណ៍្សង្ងេប  ( ) 
 

 
 
 

  អត្រាត្ររមុសិសសរ ៀនចប់ បួនឆ្ន ាំ  

 
សិសានុសិសសទងំអស់ ៖ 161 នាក់ 

 

ពិនទ ុ ៖ 68.3 % 
 
 
 

 

 

បោលបៅ 2020-2021 ៖ 87.1 % 

-18.8 ង្រកាមង្ាលង្ៅ 
 
 

បោលបៅ 2025-2026 ៖ 90.0 % 

-21.7 ង្រកាមង្ាលង្ៅ 
 

 
រិនជួរ ាៅ នទិននន័យកាលពឆី្ន ំម ន 

 
អាបររកិាងំណសែកម្កហរ / ជនជាតអិាឡាសាា បដើរ សិសេ1នាក់ 

ានសំណ្តករិនម្គរ់ម្ោន់ 

អាសុី, សិសេ5នាក់ 

ានសំណ្តករិនម្គរ់ម្ោន់ 

ណសែកបមម  / អាស្រហា ិកាងំអាបររកិាងំ, សិសេ 107 នាក់ 

ពិនទ ុ ៖ 66.4 % រិនបានជួរ ាៅ នទិននន័យកាលពីឆ្ន ំម ន 

បអសាញ / ឡាតាងំ,សិសេ 21 នាក់ 

ពិនទ ុ ៖ 71.4 % រិនបានជួរ ាៅ នទិននន័យកាលពីឆ្ន ំម ន 

ពហុជាតសិាសន៍/បសសងបទ្យៀត, សិសេ 14 នាក់ 

ានសំណ្តករិនម្គរ់ម្ោន់ 

ជនជាតិបដើរហ្វនវ៉ៃ /បកាេះ បា៉ា សុីហា កិ, សិសេ 0 នាក់ 

ានសំណ្តករិនម្គរ់ម្ោន់ 

ណសែកស, សិសេ 13នាក់ 

ានសំណ្តករិនម្គរ់ម្ោន់ 

អនកបរៀនភាសាអង់បគេស, សិសេ 30នាក់ 

ពិនទ ុ ៖ 73.3 % រិនបានជួរ             ាៅ នទិននន័យពីឆ្ន ំម ន   

សិសានសុសិសជារួយ IEP, សិសេ 47នាក់ 

ពិនទ ុ ៖ 74.5 % រិនបានជួរ        ាៅ នទិននន័យកាលពីឆ្ន ំម ន  

 
បានជួ្បង្ាលង្ៅ និងលូែលាស់ពីឆ្ន ំម ន 

 បានជួ្បង្ាលង្ៅតែមិនលូែលាសព់ីឆ្ន ំម ន 

 មិនបានជួ្បង្ាលង្ៅតែបានលូែលាស់ពីឆ្ន ំម ន 

  បានជួ្បនឹងង្ាលង្ៅ និងមិនបានលូែលាស់ពីឆ្ន ំម ន 

ានការលំបាកខាងបសដាកិចេ, សិសេ 115នាក់ 

ពិនទ ុ ៖ 67.8 % រិនបានជួរ         ាៅ នទិននន័យកាលពីឆ្ន ំម ន  



មហាវទិ្យាលយ័ នងិ អាជពី សសិសគ្របរ់បូដែលររៀនចប ់អាចទៅមហាវទិ្យាលយ័នងិអាជពី 
ការររៀនចបន់ងិសមត្ថភាពសគ្ាបម់ហាវទិ្យាលយ័ 

រលខកែូសាលា| 5555 រ ម្ ោះសាលា| សាលាមធ្យមសិកា Governor Tom Wolf  

 

មជ្ឈមណ្ឌ លការបកប្រប និងការបករាយ (2/2022)                                                                                                         Mock SPREE របាយការណ៍្សង្ងេប  ( ) 
 

 

 ង្វា ស់កា ច ុះរ ម្ ុះរន ុង AP, IB, ឬរវា ភាសា  ង្វា ស់សាំខាន់ឯរវៀែ 

 

 
% ម្នសិសាន សិសេបានជួ្បនឹង
សតង់ោរ ចំង្រោះការរបឡង AP 
ការរបឡង IB ឬ ការច ោះង្ ៅ្ ោះ
កន ុងភាាង្ទវរពីរ ដល់ច ោះម្នថ្នន ក់

ទី 12 

 
 

% ម្នសិសាន សិសេ ប្ដលចូលរមួ 
ប  ប្នតមិនបានរបឡងជាប់ AP, 
IB, ការច ោះង្ ៅ្ ោះកន ុងកមៅ វ ិ្ ងី្ទវរ
ភាាពីរដល់រែឹមច ងបញ្ច ប់ម្ន

ថ្នន ក់ទី 12 

 
 
 

អារតសិសេង្រៀនថ្នន ក់ទី 
របាំបួនកំព ងង្រៀនលអ  

 

 

76.1 % 
សិសាន សិសេ 124 នាក់ពី 163 

នាក់ 

 
 
 
 
 

% ម្នសិសេប្ដលបញ្ច ប់ 
FAFSA ង្ៅច ងបញ្ច ប់ម្ន

ថ្នន ក់ទី 12 

 

 
រិនានទ្យិននន័យ 

 
 
 

បរញិ្ញា បរែ សរទរដូវ
ដំបូង 

 

 

40.7 % 
សិសាន សិសេ 46 នាក់ពី 

113 នាក់ 

11.0 % 
សិសាន សិសេ 16 នាក់ពី 145 នាក់ 

24.8 % 
សិសាន សិសេ 36 នាក់ពី 145 នាក់ 

 
 

 

% ម្ន សិសាន សិសេប្ដលមិនបាន
ចូលរមួ កន ុងកមៅ វ ិ្ ី AP, IB, ការច ោះ
ង្ ៅ្ ោះកន ុងកមៅ វ ិ្ ងី្ទវរភាាពីរដល់
រែឹមច ងបញ្ច ប់ម្នថ្នន ក់ទី 12 

          64.1 % 
សិសាន សិសេ 93 នាក់ពី 145 នាក់ 

 



មហាវទិ្យាលយ័ នងិ អាជពី សសិសគ្របរ់បូដែលររៀនចប ់អាចទៅមហាវទិ្យាលយ័នងិអាជពី 
ការររៀនចបន់ងិសមត្ថភាពសគ្ាបម់ហាវទិ្យាលយ័ 

រលខកែូសាលា| 5555 រ ម្ ោះសាលា| សាលាមធ្យមសិកា Governor Tom Wolf  
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បរសិាថ ន វបបធ្ម៌ និងឱកាស 

បង្កា នដ់ែការពារ 1 - សាលាផ្តលក់ារសាា រមនន៍ងិការគាំគ្ទ្យ 
រលខកែូសាលា| 5555 រ ម្ ោះសាលា| សាលាមធ្យមសិកា Governor Tom Wolf 

 

មជ្ឈមណ្ឌ លការបកប្រប និងការបករាយ (2/2022)                                                                                                         Mock SPREE របាយការណ៍្សង្ងេប  ( ) 
 

បានជួប
 

រង្កា ន់នដទ្យី 1 ៖ ាលាង្រៀនទាងំេស់នឹងកាៃ យជាកប្នៃងប្ដលានស វែថ ិភាព ាវ គមន៍ និងានស ែភាពលអ  ប្ដលសិសាន សសិេ ប គគលិក 
និងសហគមន៍របស់ង្យើងចង់ង្ៅ និងង្រៀនជាង្រៀងរាល់ម្ងៃ។ ង្នោះានន័យថ្នាលាង្រៀនរបស់ង្យើងនឹងានៈ 1) ស វែថ ិភាពបរាិថ ននិងាអ ែ; និង 2) 
កប្នៃងប្ដលានអាកាសធាែ រមួបញ្ច លូ ប្ដលសតលឱ់្យសិសេនូវលទធភាពទទួលបានការាំរទប្សនកស ែភាពសល វូចិែត  និងសងគមដ៏រងឹាំ។ 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
បោលបៅ 2020-2021 ៖ 7.0 

                   -0.4 ង្រកាមង្ាលង្ៅ 

ពិនទ ុ ៖ 
6.6 

 
 

 
 

បោលបៅ 2025-2026 ៖ 7.0 

            -0.4 ង្រកាមង្ាលង្ៅ 

 
ាៅ នទិននន័យកាលពឆី្ន ំម ន 

 

7.5/10 

 
8.2/10 

 
5.2/10 

 

បានជួរ 

 
 
 

 

បានជួរ 

 
 
 

រិនបានជួរ 

 

  
 
 
 
 
 

 
បោលបៅ 2020-2021 ៖ 8.0 

-0.7 ង្រកាមង្ាលង្ៅ 

ពិនទ ុ ៖ 7.3 

 
 

 
បោលបៅ 2025-2026 ៖ 8.0 

-0.7 ង្រកាមង្ាលង្ៅ 

 
ាៅ នទិននន័យកាលពឆី្ន ំម ន 

8.0/10 

 
7.1/10 

 
6.6/10 

 

បានជួរ 

 
 
 

រិនបានជួរ 

 
 
 

រិនបានជួរ 

 
 

មិនបានជួ្បង្ាលង្ៅ និងលូែលាសព់ីឆ្ន ំម ន 

 បានជួ្បង្ាលង្ៅតែមិនលូែលាសព់ីឆ្ន ំម ន 

 មិនបានជួ្បង្ាលង្ៅតែមិនបានលូែលាស់ពីឆ្ន ំម ន 

  បានជួ្បនឹងង្ាលង្ៅ និងមិនបានលូែលាស់ពី
ឆ្ន ំម ន 

បាទ្យ/ចាស ៎

ាលាានយ ងង្ហាចណ្តស់កមៅ វ ិ្ ីាំរទស ែភាព
សល វូចិែត/អាកបែកិរយិ FTE ង្រៀងរាល់សិសាន សសិេ 
500 នាក់ 

ពិនទុ បរិសាថ នសាលា ការសទង់ពនិទុ បរសិាថ នសាលា 

ការដែនាំរបស់សាលាសតពីពីិនទ ុ ការដែនាំរបស់សាលាសតពីកីារសទង់ពនិទ ុ
ការវាយត្ដមៃគ្រ ូ

ការវាយត្ដមៃគ្រ ូ

គម នទិ្យននន័យកាលពីឆ្ន ាំមុន 

ការវាយត្ដមៃាតាបតិា 

គម នទិ្យននន័យកាលពីឆ្ន ាំមុន 

ការវាយត្ដមៃសសិស 
គម នទិ្យននន័យកាលពីឆ្ន ាំមុន 

គម នទិ្យននន័យកាលពីឆ្ន ាំមុន 

ការវាយត្ដមៃាតាបិតា 
គម នទិ្យននន័យកាលពីឆ្ន ាំមុន 

ការវាយត្ដមៃសសិស 
គម នទិ្យននន័យកាលពីឆ្ន ាំមុន 

មនិបានជបួ 

មនិបានជបួ 



បរសិាថ ន វបបធ្ម៌ និងឱកាស 

បង្កា នដ់ែការពារ 1 - សាលាផ្តលក់ារសាា រមនន៍ងិការគាំគ្ទ្យ 
រលខកែូសាលា| 5555 រ ម្ ោះសាលា| សាលាមធ្យមសិកា Governor Tom Wolf 

 

មជ្ឈមណ្ឌ លការបកប្រប និងការបករាយ (2/2022)                                                                                                         Mock SPREE របាយការណ៍្សង្ងេប  ( ) 
 

រង្កា ន់នដទ្យី 1 ៖ ាលាង្រៀនទាងំេស់នឹងកាៃ យជាកប្នៃង ប្ដលានស វែថ ិភាពាវ គមន៍និងានប យិាកាសលអ  ប្ដលសសិាន សិសេ ប គគលិក និង 
សហគមន ៍របស់ង្យើងចង់ង្ៅនិងង្រៀនជាង្រៀងរាល់ម្ងៃ ។ ង្នោះានន័យថ្នាលារបស់ង្យើងនឹងាន ៖ 1) បរាិថ នានស វែថ ិភាពនិងាអ ែ; និង 2) កប្នៃង
ប្ដលានអាកាសធាែ រមួបញ្ច លូ ប្ដលសតល់ឱ្យសសិេនូវលទធភាពទទួលបានការាំរទប្សនកស ែភាពសល វូចិែត និងសងគមដ៏ររងឹាំ ។ 

 

% ននចំនួនសិសានុសិសសានវតតានយ៉ា ងបហ្វចណ្តស់ 95% នននថៃរបម្ងៀន % ននចំនួនសិសសនុសិសស
ានវតតាន 

សិសានសុសិសទងំអស់ ៖ 672 នាក់ 

ពិនទ ុ ៖ 27.8 % 
 

 

បោលបៅ 2020-2021 ៖ 51.1 % បោលបៅ 2025-2026 ៖ 60.0 % 

-23.3 ង្រកាមង្ាលង្ៅ -32.2 ង្រកាមង្ាលង្ៅ 

 
រិនជួរ ាៅ នទិននន័យកាលពឆី្ន ំម ន 

 
បម្ចើនជាង 95% នន 27.8 % 
នថៃរបម្ងៀន  

 
90-95% នននថៃរបម្ងៀន 

18.6 % 

 

85-90% នននថៃរបម្ងៀន 

 

7.1 % 
% ននចំនួនសិសានុសិសសានវតតានយ៉ា ងបហ្វចណ្តស់ 90% នននថៃរបម្ងៀន 

សិសានសុសិសទងំអស់ ៖ 672 នាក់ 

ពិនទ ុ ៖ 46.4 % 
 

 

បោលបៅ 2020-2021 ៖ 79.4 % បោលបៅ 2025-2026 ៖ 94.0 % 

-33.0 ង្រកាមង្ាលង្ៅ -47.6 ង្រកាមង្ាលង្ៅ 

 
រិនជួរ ាៅ នទិននន័យកាលពឆី្ន ំម ន 

 
80-85% នននថៃរបម្ងៀន 

4.9 % 

 
តិចជាង 80% នននថៃ 

 

របម្ងៀន 41.5 % 

 
បានបានជួ្បង្ាលង្ៅ និងលូែលាស់ពីឆ្ន ំម ន 

 បានជួ្បនឹងង្ាលង្ៅតែមិនលូែលាស់ពីឆ្ន ំម ន 

  មិនបានជួ្បង្ាលង្ៅតែបានលូែលាស់ពីឆ្ន ំម ន 

  បានជួ្បនឹងង្ាលង្ៅ និងមិនបានលូែលាស់ពីឆ្ន ំម ន 



 

មជ្ឈមណ្ឌ លការបកប្រប និងការបករាយ (2/2022)                                                                                                         Mock SPREE របាយការណ៍្សង្ងេប  ( ) 
 

 
រង្កា ន់នដទ្យី 2 ៖ សសិាន សិសេនឹងានការេប់រ ំយ ងង្កាោះកាយជាមួយ 
ឱ្កាសសិកាសហកមៅ វ ិ្  ីនិងេែតពលកមៅ រមួបញ្ច លូង្ៅកន ុងបទពិង្ា្ន៍
របស់ាលា ។ 

រង្កា ន់នដទ្យី 3 ៖ ាតបិតនិងអាណ្តពាបាលរគប់របូរែវូបានាវ គមន៍និង 
ង្លើកទឹកចិែត ឲ្យចូលសហការណ្៍ជាមួយសហគមន៍ាលាកូនរបស់ពួកង្គ ។ 

 

% ននសិសានុសិសសចូលររួកន ុងសហករម វធីិ្សិកា/សករមភាពអតតពលករម ពិនទ ុ ទ្យំនាក់ទ្យំនងសាលា 

 
 
 

% ម្នសិសាន សិសេ
ចូលរមួកន ុង
សហកមៅ វ ិ្ ី

សិកា/សកមៅភាព
េែតពលកមៅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រិនបានជួរ 

 
ពិនទ ុ ៖ 7.4 

 
 

 
បោលបៅ 2020-2021 ៖ 8.0 

-0.6 ង្រកាមង្ាលង្ៅ 

ាៅ នទិននន័យកាលពឆី្ន ំម ន  

រិនានទ្យិនននយ័ 

 រង្កា ស់ រណនារ 

 
បាទ្យ/ចាស៎ 

 ាលាានរកមុSAC/របឹកាាតបិត 

 
            បានជួ្បង្ាលង្ៅ និងលូែលាស់ពីឆ្ន ំម ន 

 បានជួ្បង្ាលង្ៅប  ប្នតមិនលូែលាស់ពីឆ្ន ំម ន 

        មិនបានជួ្បង្ាលង្ៅបប្នតបានលូែលាស់ពីឆ្ន ំម ន 

បាទ្យ/ចាស៎ 
ាលាានរកមុSAC/របឹកាាតបិត

ប្ដលជួ្បជ្ ំជាយ ងង្ទៀងទាែ ់

  បានជួ្បនឹងង្ាលង្ៅ និងមិនបានលូែលាស់ពីឆ្ន ំម ន 4 
 ចំនួន SAC/កិចចរបជ្ ំ រកមុរបឹកាាតបិត 

បរសិាថ ន វបបធ្ម ៌និងឱកាស 
បង្កា នដ់ែទ្យ ី2 - ពគ្ងកីពគ្ងងឹ នងិរកបោះកបយ 

បទ្យពរិសាធ្នស៍ាលា 

រលខកែូសាលា| 5555 រ ម្ ោះសាលា| សាលាមធ្យមសិកា Governor Tom Wolf 

បង្កា នដ់ែទ្យ ី2 - ចលូសហការែជ៍ាមយួាតាបតិា សាជកិគ្រសួារ 



 

មជ្ឈមណ្ឌ លការបកប្រប និងការបករាយ (2/2022)                                                                                                         Mock SPREE របាយការណ៍្សង្ងេប  ( ) 
 

 

រង្កា ន់នដទ្យី 4 ៖ សកាា ន ពលម្នសសិេរបស់ង្យើងនងឹមិនកំណ្ែ់ង្ោយការេន វែតប្ដលបនតង្កើែានការរបកាន់ពូជ្ាសន៍ជារបព័នធ  និងរារាងំដល់
ការសង្រមចបានង្ជាគជ្័យរបស់សិសេង្នាោះង្ទ ។ 

 

ភាពរិនសាាម្តននការរញ្ឈរ់របណ្តត េះអាសនន  % ននសិសសណដលទ្យទួ្យលការពយួ របម្ៅសាលាសូនយ 

 % ននការចុេះប ម្ េះ 
(ការចុេះប ម្ េះសរុរ) 

 % 
ននការពយួ រណដលម្តវូបាន
សតល់ឱ្យម្ករុរងនីរួយៗ 

សិសានសុសិសទងំអស់ ៖ 

 
 
 
 

 
រិនានទ្យិនននយ័ 

សិសសទងំអស ់ (672) 

អាបររកិាងំណសែកម្កហរ/ 0.6 % (4) ទ្យិននន័យានាន 
ជនជាតិអាឡាសាា  

អាសុី/ 2.8 % (19) ទ្យិននន័យានាន 

 
ណសែកបមម / 68.3 % (459) ទ្យិននន័យានាន 
អាស្រហា ិកាងំអាបររកិាងំ 

 

បអសាញ/ 11.9 % (80) ទ្យិននន័យានាន 
ឡាតាងំ 

ពហុសញ្ជា តិ/ 10.1 % (68) ទ្យិននន័យានាន 
បសសងៗ ភាពមិនសមាមាត្រែចូល មួរន ុងវគ្គ  AP, IB, និង 

កា ច ុះរន ុងរមម វធីិរវា ភាសា។ ជនជាតហិ្វនវ៉ៃ/ 0.0 % (0) ទ្យិននន័យានាន 
បកាេះបា៉ា សីុហា ិក  

 
ណសែកបមម  / បអសាញ/

សិសានុសិសសជនអាស្រហា ឹកាងំអាបររកិាងំ  ឡាតាងំ
ទងំអស់ 

37.5 % 40.0 % 30.0 % 

ណសែកស/ 6.3 % (42) ទ្យិននន័យានាន 

អនកបរៀនភាសាអង់បគេស/ 15.0 % (101) ទ្យិននន័យានាន 

                    បានជួ្បនឹងង្ាលង្ៅ និងលូែលាស់ពីឆ្ន ំម ន 

 បានជួ្បនឹងង្ាលង្ៅប  ប្នតមិនលូែលាស់ពីឆ្ន ំម ន 

  មិនបានជួ្បនឹងង្ាលង្ៅបប្នតបានលូែលាស់ពីឆ្ន ំម ន 

  បានជួ្បនឹងង្ាលង្ៅ និងមិនបានលូែលាស់ពីឆ្ន ំម ន 

សិសានសុសិសជារួយ IEP 27.4 % (184)រិនានទ្យិនននយ័  

សលវបិាក/ 70.8 % (476) រិនានទ្យិននន័យ 
ខាងបសដាកិចេ 

 

បរសិាថ ន វបបធ្ម៌ និងឱកាស 
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