ទ្យ
ទ្យ
គម្រោងវិាល័យ
និងម្រោ វិាល័យ
(High School & Beyond Plan)
ម្្មោះ៖ _______________________________________________

សាលា៖ _______________________________________________

ថ្នាក់៖ (សូមគូ ស) 7,8,9,10,11,12

ឆ្ាាំបញ្ចប់ោរសិកា៖ __________________

ជាមួ យនឹងការអនុម័ត ESHB 2224 មានតម្មូវការថ្ម ីៗសម្មាប់គម្ម្មាងវវ ទ្យាល័័យ និងម្ម្កាយវវ ទ្យាល័័យបប់ម្តើ មមម្ឆ្នាំ 2017-18
សម្មាប់សិសសទ ាំងអស់។ គម្ម្មាងវវ ទ្យាល័័យ និងម្ម្កាយវវ ទ្យាល័័យ (HSBP) ប្ម្បម្បួ ័ជុាំ វ ទ្យញសាំណួរចាំនួនបី៖ ម្ ើខ្ញាំជានរណា?
ម្ ើខ្ញាំអាចោា ជាអ្វ ី? ម្ ើខ្ញាំអាចោា ជាបបបម្នោះម្ោ រម្បៀបណា? ប្តនការម្នេះគឺជាតម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សាប្ែ័អាចជួ
យសិសានុសិសសទង
ាំ អស់ាាួ ័បានពិនទុខ្ពស់បាំតុតពី វ ទ្យាល័័យម្ មយគិតអាំពីអនាគតរបស់ពួក្សម្គ។ ចាប់ម្្តើមម្ៅថ្នាក់ាី 7
ឬថ្នាក់ាី 8 អន ក្សនឹងបញ្ច ប់សារម្ពមភ័ណឌចាំណូ័ចិតើខាងអាជីព
និងបនើ ការអភិវឌ្ឍនិងការប្ក្សសម្មួ ័ប្តនការម្នេះរ ូ តែ័់ថ្ននក្ស់ាី 12។
អន ក្សនឹងម្្វ ើការជាមួ យាីម្បឹក្សាសាលារបស់អនក្សាីម្បឹក្សានិង / ឬម្គូបម្ម្ងៀនម្ែមមបីបម្ងក មតប្តនការផ្ទា័់ខ្ល ួនរបស់អនក្សប្ែ័ម្ៅថ្ន
"តល វូ ផ្ទា័់ខ្ល ួន"
ម្ មយនឹងម្្វ ើការប្ក្សសម្មួ ័ប្តនការរបស់អនក្សជាម្រៀងរា័់្នាំម្ែមមបីប្ក្សសម្មួ ័សម្មាប់ការផ្ទាស់បតរចាំ
ូ ណាប់អារមម ណ៍ឬប្តនការបនាា
ប់បនស ាំ (អវ ើប្ែ័អន ក្សម្ម្ោងនឹងម្្វ ើម្ឆ្នាំម្ម្កាយ បញ្ច ប់ការសិក្សាពី វ ទ្យាល័័យ)។
ម្ោ័ម្ៅននវ ទ្យាល័័យរបស់អនក្សអាចរ ួមមានមហាវ ទ្យាល័័
យឬសាក្ស័វ ទ្យាល័័យរយៈម្ព័បួ ន្នាំមហាវ ទ្យាល័័យស គមន៍ឬបម្ចច ក្សម្ាសរយៈម្ព័ពីរ្នាំក្សមម វ ទ្យ្ី វ ឹក្ស វ ឺនក្សមម វ ទ្យ្ី វ ទ្យញ្ញាបនប
ម្តឧសា ក្សមម ការបណតុេះបណា
ើ ័ម្ោធាឬការ វ ឹក្សហាត់ការងារ។
ធា ុបែ័រ ិូ ោរននប្នោរិ ទ្យាល័យ
1.
2.
3.
4.
5.

& ម្រោ

ិ ទ្យាល័យ

របស់អ្ាក

ក្សាំណត់អតើ សញ្ញាណម្ោ័ម្ៅននអាជីពរបស់អនក្សម្ោយម្ម្បមបញ្ជីសារម្ពើភណ្ឌអាជីព។
ក្សាំណត់អតើ សញ្ញាណម្ោ័ម្ៅអ្ប់រំរបស់អនក្ស។
ប្នោររ ៈម្ព័បួ នឆ្ាំាំជាមួ យនឹង្ល ិូ ផ្ទា័់ខល ួនប្ែ័បាំម្ពញតាមតម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សានិងតម្មឹមជាមួ យនឹង
ម្ោ័ម្ៅអាជីពនិងការអប់រំរបស់អនក្ស។
ម្ឆចុងបញ្ច បថ្ននក្ស់ាី 12 របិ ត ិរប
ូ សងខ ប ឬកាំណ្ ់រាសកមម ភាពនាម្ព័បចចញបបនំន។
ម្បសិនម្បមអនក្សមិនបានបាំម្ពញតាមបាោានសើ ីពីការវាយតនមា រែា របស់អនក្ស
ម្នាេះប្តនការម្នេះម្តូវប្តរ ួមបញ្ច័
ូ ោរអ្នដ រាគមន៍ និងោរោាំរាប្ាកសិកា ិគគ សិកាបបនែ ម
ឬទាំងពីរប្ែ័នឹងជួ យអន ក្សឱ្យបាំម្ពញតាមតម្មូវការននការបញ្ច ប់ការសិក្សាថ្ននក្ស់ វ ទ្យាល័័យ។

ក្សមម វ ទ្យ្ី វ ទ្យាល័័យនិងម្ម្ៅគម្ម្មាងម្តូវបានម្ម្បមម្ែមមបីប្ណនាាំពីបាពិម្សា្ម្ឆវ ទ្យាល័័យរបស់អនក្សម្ យ
ម ម្រៀប
ចាំអនក្សសម្មាប់ការអប់រំឬការបណតុេះបណា
ើ ័និងអាជីពម្ម្កាយម្យមសិក្សា។
ប្តនការម្នេះម្តូវបានម្្វ ើបចចុបបនន ភាពជាម្រៀ
ងរា័់្នាំម្ែមមបីឆលុេះបញ្ញចាំង័ាធ ត័ននការវាយតនមា របស់អនក្សពិនិតយម្ មង វ ទ្យញននម្បតិាិនសាលាម្រៀនខ្ព ស់របស់
អន ក្សនិងវាយតនមា វឌ្ឍនភាពម្្ពេះម្ៅម្ោ័ម្ៅប្ែ័បានក្សាំណត់។
ប្តនការរបស់អនក្សអាចម្តូវបានប្ក្សសម្មួ ័ម្ មង វ ទ្យញម្ឆម្ព
័បាំបាច់ម្ែមមបីផ្ទាស់បតរត័ម្បម្ោជន៍
ូ
ម្ោ័ម្ៅនិងតម្មូវការ។
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ចាប់ម្្តើមម្ែើមបីបម្ងក ើ របិ ត ិរ ូបរបស់អ្ាក។
ម្ ើខ្ញាំជាអ្ា កណា?

ម្ ើខ្ញាំអាចោា

ជាអ្វ ី?

ម្ ើខ្ញាំអាចោា

ជាបបបម្នោះម្ោ

រម្បៀបណា?

ប្នោររបស់ខ្ញាំ
1. បញ្ជីចណា
ាំ ប់អារមម ណ្អា
៍ ជីព
បញ្ជ ីចាំណាប់អារមម ណ៍អាជីពឬការវាយតនមា អាំពអា
ី ជីពអាចម្តូវបានយក្សជាម្រៀងរា័់្នាំម្ែមមបីប្សវ ងយ័់
អាំពីអាជីពនិងម្សចក្សើ ីម្បាថ្ននប្តន ក្សអប់រំរបស់អនក្ស។
► សាពនអាជីព៖ http://www.careerbridge.wa.gov/Survey_Cluster.aspx
► អាជីព One Stop៖ https://www.careeronestop.org/toolkit/careers/interest-assessment.aspx
► ក្សម្មិតខ្ព ស់ CTE៖ ការសា ង់មតិចាំណាប់អារមម ណ៍សម្មាបបណតុាំអាជីព៖
https://careertech.org/student-interest-survey
► ម្សៀវម្ៅប្ណនាាំសើីពីការងារការងាររបស់ស រែា អាម្មរ ទ្យក្ស៖ https://www.bls.gov/ooh/

ចាំណាប់អារមម ណ្៍កនញងោរបសវងរកោរងាររបស់ខ្ញាំ៖

2. ម្ោ័ម្ៅអ្ប់រំ
ការម្ម្បមម្បាស់ចាំណាប់អារមម ណ៍ក្សនុងអាជីពរបស់អនក្សម្ែមមបីប្ណនាាំអនក្សម្ោ័ម្ៅសិក្សាសម្មាប់អវើប្ែ័អន ក្ស
ចង់ម្្វ ើបនាាប់ពី វ ទ្យាល័័យអាចម្តូវបានរក្សម្ មញម្ោយម្ម្បមតាំណភាជប់ម្ម្កាយម្យមសិក្សា។
► មហាវ ទ្យាល័័យសាធារណៈ 4 ្នាំម្ឆរែា WA៖ http://www.wsac.wa.gov/college-admissions
► មហាវ ទ្យាល័័យស គមន៍ឬបម្ចច ក្សម្ាស 2 ្នាំម្ឆរែា WA៖ https://www.sbctc.edu/ourcolleges/search-college-programs/default.aspx
► មហាវ ទ្យាល័័យ 4 ្នាំនិង 2 ្នាំ (ម្ម្ៅរែា /ឯក្សជន)
o ម្ក្ស ុមម្បឹក្សាភិបា័មហាវ ទ្យាល័័យ្ាំនាម្ព័អនាគត៖
https://bigfuture.collegeboard.org/
o មគគុម្ាា សព័ត៌មានរបស់មហាវ ទ្យាល័័យ Peterson៖ https://www.petersons.com/collegesearch.aspx#/sweeps-modal
► ក្សមម វ ទ្យ្ីសិក្សា៖ http://www.k12.wa.us/careerteched/ProgramsofStudy.aspx
► ក្សមម វ ទ្យ្ី វ ទ្យញ្ញាបនប័ម្តសើ ង់ោរឧសា ក្សមម និងចម្ងាកមអាជីព៖
http://www.k12.wa.us/CareerTechEd/clusters/
► ក្សមម វ ទ្យ្ី វ ឹក្ស វ ឺន៖ http://www.lni.wa.gov/tradeslicensing/apprenticeship/
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► ក្សមម វ ទ្យ្ីសិក្សាម្រៀនសូ ម្ត៖
http://www.k12.wa.us/careerteched/pubdocs/ProgramsofStudyandApprenticeshipAlignmentGrid.pdf
► ការបណតុេះបណា
ើ ័ម្ោធា៖ http://todaysmilitary.com/

ម្ោ័ម្ៅអ្ប់រំរបស់ខ្ញាំ៖
(ម្ម្ចមនជាងមួ យអាចម្តូវបានម្ម្ជមសម្រ ើស)៖
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រម្បៀបបែ័ខ្ញាំនឹងាាួ ័បានម្ៅាីម្នាោះ
3. អ្ា កប្នោររ ៈម្ព័ 4 ឆ្ាាំរបស់ខ្ញាំ
ាិសម្ៅ៖ សូ មចុេះបញ្ជ ីខាងម្ម្កាមវគគ សិក្សាប្ែ័អន ក្សបានយក្ស (ឬមានគម្ម្មាងយក្ស) ម្រៀងរា័់្នាំម្ឆវ ទ្យាល័័យ។
ចាំណាម្ាំ មយពិបរណាអាំពីតម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សាថ្ននក្ស់មូ័ោាននិងរែា និងតម្មូវការចូ ័ម្រៀនម្ម្កាយម្យមសិក្សាស
ម្មាប់មហាវ ទ្យាល័័យ។
ក្សប្នា ងម្បធានបា
ភាសាអ្ង់ម្គា ស

GR 9

GR 10

GR 11

GR 12

តម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សា ______
តម្មូវការចូ ័ម្រៀន
______

មុខ ិ ទ្យជាជគណ្ិ ិ ទ្យាល
តម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សា ______
តម្មូវការចូ ័ម្រៀន
______

វិ ទ្យាលសាតសត
តម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សា ______
តម្មូវការចូ ័ម្រៀន
______

មុខ ិ ទ្យជាជសិកាសងគ ម
តម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សា ______
តម្មូវការចូ ័ម្រៀន
______

មុខ ិ ទ្យជាជសុខភាព និង
អ្ប់រោ
ំ
តម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សា ______
តម្មូវការចូ ័ម្រៀន
______

*សិ័បៈ ឬ PPR
(ឯក្សសារម្ឆម្័មសនា ឹក្សក្សិចចការ)
តម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សា ______
តម្មូវការចូ ័ម្រៀន
______

*ភាសាពិភពម្លាក ឬ PPR
(ឯក្សសារម្ឆម្័មសនា ឹក្សក្សិចចការ)
តម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សា ______
តម្មូវការចូ ័ម្រៀន
______

អាជីពជាបម្ចច កម្ាស - CTE
តម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សា ______
តម្មូវការចូ ័ម្រៀន
______

មុខ ិ ទ្យជាជជម្រមើសាូ ម្ៅ
តម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សា ______
តម្មូវការចូ ័ម្រៀន
______

ម្រកឌី សរុប
តម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សា
_____
តម្មូវការអាចខ្ុសោន។ សូ មចាំណា៖ាំ

តម្មូវការបញ្ច ប់ការសិក្សាថ្ននក្ស់មូ័ោាន៖ សូ មម្ោងម្ៅម្ោ័នម្ោបាយសាលាម្រៀនម្ស ុក្សសម្មាប់តម្មូវការក្សនុងម្ស ុក្ស
(ប្ែ័អាចម្័មសពីតម្មូវការរបស់រែា )

តម្មូវការការបញ្ច ប់ថ្ននក្ស់រែា ៖ OSPI www.k12.wa.gov ឬម្ក្ស ុមម្បឹក្សារែា www.sbe.wa.gov

តម្មូវការក្សមម វ ទ្យ្ីសិក្សា និងតម្មូវការចូ ័ម្រៀន៖ សាំម្ៅម្ៅម្័មតម្មូវការចូ ័ម្រៀនរបស់សាាប័នជាក្ស់លាក្ស់
ឬម្ក្ស ុមម្បឹក្សាសមិាធិត័និសសិតននរែា វា៉ាសុីនម្តាន (Washington Student Achievement Council) (http://www.wsac.wa.gov/)

PPR = តម្មូវការតាមតល វូ ផ្ទា័់ខ្ល ួនប្ែ័មានមូ ័ោានម្័ម វ ទ្យាល័័យនិងម្័មសប្តនការសម្មាប់ថ្ននក្ស់្នាំ 2019 និងម្័មសពីម្នេះ

សនា ឹកកិចចោរ (PPR) បែ័ោន័កខ ណ្ៈបុគគ័ផ្ទា័់ខល ួនរបស់ខ្ញាំ (ថ្នាក់ 2019 និងម្័ើសពីម្នោះ)
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មានចាំនួនសរុប 7 វគគ សិក្សាម្ឆខាងម្ម្ៅននសន ូ័បាំបាច់ 17 នន 24 ម្ម្ក្សឌ្ីតប្ែ័អន ក្សអាចម្ម្បមក្សនុងការម្្វ ប្ើ តន
ការផ្ទា័់ខ្ល ួនរបស់អនក្ស។
និ

មនយ ផ្ទា័់ខល ួន
► ័ាំោប់ននវគគ សិក្សាប្ែ័ម្តូវបានម្ម្ជមសម្រ ើសម្ោយអន ក្សប្ែ័ម្រៀបចាំអនក្សឱ្យបាំម្ពញតាមតម្មូវការននការបញ្ច ប់
ការសិក្សារបស់អនក្សម្ មយនិងម្ោ័ម្ៅអាជីពសាលាម្រៀនជាក្ស់លាក្ស់ឬការអប់រំ។

► បម្ងក មតម្ មងម្ោយស ការរវាងអន ក្ស, ឪពុក្សមាើយ / អាណាពលបា័របស់អនក្សនិងាីម្បឹក្សាសាលា,
ាីម្បឹក្សាឬម្គូ។
► *ម្តូវមានវគគ សិក្សា 1 ប្តនក្សបប្នា មម្ាៀតសាំរាប់មហាវ ទ្យាល័័យនិង វ ទ្យចិម្តសិ័បៈចាំនួន 2
ម្័មក្ស័ុេះម្តាប្តជាំនួសម្ោយវគគ សិក្សា “តល វូ ផ្ទា័់ខ្ល ួន (Personalized Pathway)”
ប្ែ័អន ក្សម្ម្ជមសម្រ ើសក្សនុងប្តនការវគគ សិក្សារយៈម្ព័ 4
្នាំរបស់អនក្សម្ោយប្តែ ក្សម្័មចាំណាប់អារមម ណ៍អាជីពនិងម្ោ័ម្ៅអប់រំរបស់អនក្ស។
► ជម្ម្មមសទ ាំងបីម្នេះរ ួមជាមួ យ 4 ជម្ម្មមសនិង 17 មុខ្ វ ទ្យជាជសាំខាន់ៗបាំម្ពញ 24
ម្ម្ក្សឌ្ីតប្ែ័ម្តូវការសម្មាប់សញ្ញាបម្តប្ែ័មានជាំនាញវ ទ្យជាជជីវៈនិងមហាវ ទ្យាល័័យ។
1. *សរោប់ិគគ សិកាផ្ទា័់ខល ួនរបស់ខ្ញាំបែ័ប្ែកម្័ើចណា
ាំ ប់អារមម ណ្៍អាជីពរបស់ខ្ញាំនង
ិ ម្ោ័ម្ៅអ្ប់រំខ្ញាំោនគ
ម្រោង

កិគគ សក
ិ ាទាំងម្នោះម្ែើមបីបាំម្ពញាម រមូិោរននោរបញ្ចប់ោរសិការបស់ខ្ញាំ៖
សាំរាប់ ិ ទ្យចិរ សិ័បៈ 2 ឬ វិ ទ្យចិរ សិ័បៈ 1 (វិ ទ្យចិរ សិ័បៈមួ រ ិូ បាន រមូិយមាោនម្ែើមបីបញ្ចប់ោរសិកា)
ខ្ញាំោនគម្រោង ក _______________________។
សរោប់ ភាសាពិភពម្លាក 2 ឬ ោមនភាសាពិភពម្លាក។ ខ្ញាំម្រោងនឹងាាួ ័ កិគគ ទង
ាំ 2 ម្នោះ
______________________________ និង ___________________________________។
2. ម្ ើអាជីពរបស់ខ្ញាំោនចាំណាប់អារមម ណ្៍ភាជប់ជាមួ

ិគគ សិកាបែ័ខ្ញក
ាំ ាំពុងអ្នុិ ត ឬោនគម្រោង

ក?

3. ម្ ើិគគ សិកាបែ័ខ្ញក
ាំ ាំពុងអ្នុិ ត ឬោនគម្រោងទក់ាងនឹង្ល ិូ អាជីពរបស់ខ្ញាំឬមហាិ ទ្យាល័យ យ៉ាងែូ ចម្មត
ច?

4. ម្ ើអ្វីជាជាំហា៊ានបែ័ខ្ញាំរ ិូ ម្្វ ីម្ែើមបី្នែ័់ប្នោរម្រោ

5. ម្ ើខ្ញាំនឹងម្្វ ោ
ី រជាមួ

ម្មាមសិការបស់ខ្ញាំម្ោ

ម្ជាគជយ

?

ម្ោ័ម្ៅរបស់ខ្ញាំប្នោរនិងជម្រមើសពិ របាកែម្ ើ ម្ ើម្ព័ម្ិលាកាំណ្ ់របស់ខ្ញាំ

សរោប់ោរសម្រមចចិ ត អ្ព
ាំ ី ប្នោររបស់ខ្ញាំម្ែើមបីបញ្ចប់ោរសិកានិងោររបាថ្នាម្រោ

ម្មាមសិការបស់ខ្ញាំ

ឬម្ា?

6. ចុោះម្បើខ្ញាំផ្ទាស់បតរចិ
ូ
ត របស់ខ្ញា
ាំ ម្ល ិូ ? ម្ ើខ្ញាំនង
ឹ និយ ជាមួ

នរណាខា ោះអ្ាំពោ
ី របកបរបប្នោររបស់ខ្ញាំ?
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ោរវា

នមា របស់ខ្ញាំ័ាធ ្័និងឥណ្ទនពិ របាកែ

បប់ម្តើមមម្ឆ្នាំ 2017-2018 ប្តនការវ ទ្យាល័័យនិងប្តនការម្័មសពីម្តូវប្តម្្វ ើបចចុបបនន ភាពម្ែមមបីឆលុេះ
បញ្ញចាំងពី័ាធ ត័ននការវាយតាំន័របស់ វ ទ្យាល័័យ។
រមូិ
ោរវា

នមា របស់រែឋ

ពិនទញរបស់ខ្ញាំ / ័ាធ ្័ (CAA/CIA)

 ការវាយតនមា តាម Smarter Balanced
សិ័បៈភាសាអង់ម្គា ស (ELA)
គណិត វ ទ្យាល
វវ ទ្យាលសាដសរ
 បញ្ច ប់វគគ សិក្សាឬការម្ប័ងតាមម្ស ុក្ស
 បញ្ច ប់វគគ សិក្សាឬការម្ប័ងតាមម្ស ុក្ស
 ជម្មម មសជាំនួស - បញ្ញជក្ស់៖
 ជម្មម មសជាំនួស - បញ្ញជក្ស់៖

ជម្រមើស
ោរវា

នមា ោរម្រ ៀមរបឡងនិងអាជីព

ពិនទញ រ ួមរបស់ខ្ញាំ

 PSAT អាន______ គណិត វ ទ្យាល ______
 SAT អាន ______ គណិត វ ទ្យាល ______ ការសរម្សរ ______
 ACT អាន_____ គណិត វ ទ្យាល ______ ការសរម្សរ ______
មុខ្ វ ទ្យជាជសិក្សាសងគ ម ______
 ASVAB
 ការម្្វ ើម្តសើ ាីក្សប្នា ងម្ឆមហាវ ទ្យាល័័យ
 ម្តសងម្ាៀត ________________________________
 ម្តសងម្ាៀត ________________________________

ិគគ សក
ិ ាជាសាានម្ៅមហាិ ទ្យាល័យ

(Bridge-to-College Courses)

ពិនទញរបស់ខ្ញាំ

 ភាសាអង់ម្គា ស
គណិត វ ទ្យាល

ោររប័ងករមិ ឥណ្ទនម្ាវ ែងសរោប់ឥណ្ទនមហាិ ទ្យាល័យ

ពិនទញ ឥណ្ទននិង/ឬករមិ របស់ខ្ញាំ

 ក្សមម វ ទ្យ្ីសិក្សាក្សម្មិតខ្ព ស់ (Advanced Placement, AP)
 សញ្ញាប័ម្តម្យមសិក្សាាុតិយភូ មិអនរ រជាតិ (International Baccalaureate, IB)
 Cambridge International (CI)

ិគគ សក
ិ ាឥណ្ទនពីរសរោប់ឥណ្ទនមហាិ ទ្យាល័យ
 ក្សមម វ ទ្យ្ី Running Start
 មហាវ ទ្យាល័័យម្ឆវ ទ្យាល័័យ (College in the High School)
 ក្សមម វ ទ្យ្ី Tech Prep
ម្្េងៗ

ទ្យ
ោរក ់រារបស់ខ្ញាំ និងោរពិនិ មាោរិិឌឍ
អន ក្សម្តូវបានតម្មូវឱ្យពិនិតយពិនទុរបស់អនក្សម្ មង វ ទ្យញនិងការរ ើក្សចម្ម្មមនម្្ពេះម្ៅរក្សម្ោ័ម្ៅប្ែ័បានក្សាំណ
ត់ម្ មយម្្វ ើការប្ក្សសម្មួ ័ជាការបាំបាច់សម្មាប់ការផ្ទាស់បតរចាំ
ូ ណាប់អារមម ណ៍ម្ោ័ម្ៅនិងតម្មូវការប្ែ័
បប់ម្តើមមម្ឆ្នាំ
2017-2018។
 ម្បតិប រ ឹក្សនិងវឌ្ឍនភាពពិនិតយម្ មង វ ទ្យញជាមួ យាីម្បឹក្សាសា័/ាីម្បឹក្សារបស់ខ្្ុាំ កា័បរ ទ្យម្ចេ ា៖
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4. របិ ត ិរ ូប ឬកាំណ្ ់រាសកមម ភាព
ប្តនការវ ទ្យាល័័យរបស់អនក្សនិងប្តនការ ួ សម្បមាណម្តូវមានការសម្ងេ បម្ពញម្័ញម្ឆចុងបញ្ច ប់ននថ្ននក្ស់
ាី 12។ របិ ត ិរ ូប ឬកាំណ្ ់រាសកមម ភាពគឺជាមម្្លបាយែ៏័ែម្ែមមបីប្ណនាាំខ្ល ួនអន ក្ស។
ជា្មម តាអន ក្សនឹងម្តូវការមួ យម្បសិនម្បមអនក្សក្សាំពុងោក្ស់ពាក្សយសុាំការងារក្សមម សិក្សាឬអាហារ ូបក្សរណ៍ម្ មយអន
ក្សម្បប្ ័ជាម្តូវការបាំបាច់សម្មាប់ក្សមម វ ទ្យ្ីមហាវ ទ្យាល័័យ។ ម្បវតើ ិរ ូប
ឬក្សាំណត់ម្តាសក្សមម ភាពសម្ងេ បអន ក្សប្ែ័អន ក្សរ ួមបញ្ច័
ូ បុប្នើ មិនក្សាំណត់ចាំម្ពាេះបាពិម្សា្ន៍របស់អនក្សអវ ើប្ែ
័អន ក្សអាចម្្វ ើបានម្ានិងជាំនាញពិម្សសម្ាពម្កាស័យនិងភាពជាអន ក្សែឹក្សនាាំនិង /
ឬសមតា ភាពក្សីឡារបស់អនក្ស។

ោរបម្ងក ើ របិ ត ិរ ូប ឬកាំណ្ ់រាសកមម ភាព
ម្បវតើ ិរ ូប ឬក្សាំណត់ម្តាសក្សមម ភាពមានបួ នប្តនក្ស៖
► ពយ ៌ោនទក់ាង។ ប្តនក្សខាងម្័មននម្បវតើ ិរ ូប
ឬក្សាំណត់ម្តាសក្សមម ភាពរបស់អនក្សគួ ររ ួមបញ្ច័
ូ ព័ត៌មានទក្ស់ាងរបស់អនក្ស។
ព័ត៌មានម្នេះម្តូវបានម្ផ្ទើតជាញឹក្សញាប់ម្ឆម្័មាព
ាំ រ័ ។
អន ក្សម្បប្ ័ជាចង់បញ្ច័
ូ ម្្មេះរបស់អនក្សក្សនុងាាំ ាំ្ាំឬែិតម្ែមមបីឱ្យវាម្័ចម្ធាា។
ម្្វ ើឱ្យក្សាំណត់ម្ តុសម្ងេ បឬសក្សមម ភាពរបស់អនក្សងាយម្សួ ័ក្សនុងការអានម្ោយម្ម្បមាាំ ាំសនិងាាំ ព
ាំ ុ
មព អក្សសរឬចាំណុចប្ែ័្ាំជាង 11 ចាំណុច។ សូ មម្បាក្សែថ្នពុមពអក្សសររបស់អនក្សគឺ sans serif
សម្មាប់អានបាន័អម្បម្សមរជាងមុន។ ព័ត៌មានាាំនាក្ស់ាាំនងរបស់អនក្សគួ ររ ួមបញ្ច័
ូ ៖
– ម្្មេះ
– អាសយោាន (ម្ម្សចចិតើ)
– ម្័ខ្ាូ រស័ពា
– អាសយោានអុម្ី ម័
► ម្ោ័បាំណ្ង។ ម្ តុអវើបានជាអន ក្សចង់បានការងារ?
ម្ តុអវើបានជាអន ក្សចង់ចូ័ម្រៀនម្ឆសាលាម្ម្កាយម្យមសិក្សាឬាាួ ័បានអាហារ ូបក្សរណ៍?
ម្ោ័បាំណងរបស់អនក្សគឺជាម្សចក្សើ ីប្ថ្ាងខ្ា ីមួយជា្មម តាម្ោន់ប្តមួ យឬពីរម្បម្ោគបុម្ណា
ណ េះ។
► ជាំនាញ និងភាពខ្ាង
ាំ ។ ក្សនុងប្តនក្សម្នេះរាយជាំនាញចាំណាប់អារមម ណ៍និងសមតា ភាពរបស់អនក្ស។
ម្ទេះបីជាអន ក្សមិនធាាប់មានការងារប្ែ័បានចាំណាយមុនក្ស៏ម្ោយក្ស៏អនក្សមានជាំនាញប្ែរ។
ម្តមពួក្សម្គជាអវ ?ើ ម្បប្ ័ជាអន ក្សបានបម្ម្ងៀនម្ក្សម ងៗឬម្រៀនពីរម្បៀបបម្ងក មតម្គ ាាំព័រ។
ម្បប្ ័ជាអន ក្សរត់កា រ ទ្យោ័័យម្ឆសាលាម្រៀនឬម្រៀបចាំម្ពឹតើិការណ៍សាលា។
ម្ឆម្ព័អន ក្សសរម្សរពីជនា
ាំ ញនិងភាពរ ឹងមាាំរបស់អនក្ស៖
– ម្ម្បមចាំណុចខ្ា ីជាជាងម្បម្ោគទ ាំងម្ស ុង។ (ឧទ រណ៍៖
ការម្រៀបចាំក្សមម វ ទ្យ្ីនរអងាគសម្បាក្ស់សម្មាប់ជនរងម្ម្ោេះពយុេះ)
ឹ នាាំ ម្រៀបចាំ បត់ប្ចង រចនាម្ មង អភិវឌ្ឍ)
– ម្ម្បមពាក្សយសក្សមម ភាព។ (ឧទ រណ៍៖ ែក្ស
– ម្ម្បមជាំនាញាន់ម្ែមមបីពណ៌នាភាពខាាាំងរបស់អនក្ស (ឧទ រណ៏៖

ជាំនាញាាំនាក្ស់ាាំនងមានភាពរ ួសរាយរាក្ស់ទក្ស់ ទន់ម្ព័ ការក្សសាងម្ក្ស ុមការងារ
ភាពសម្មបតាម បាំណិនម្ោេះម្សាយបញ្ញា ាាួ ័ខ្ុសម្តូវ ភាពម្ជឿជាក្ស់)
– ម្ម្បមម្័ខ្ និងភាគរយម្ែមមបីក្សាំណត់សមិាធត័របស់អនក្ស។ (ឧទ រណ៍៖
ម្រៀបចាំការនរអងាគសម្បាក្ស់សម្មាប់ជនរងម្ម្ោេះម្ោយការរញ្ជយ
ួ ែីប្ែ័បានម្័មក្សម្ មង 5,000
ែុលាារ)
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– និោយពីជាំនាញបម្ចច ក្សម្ាស ឬក្សុាំពូ យា័ររបស់អនក្ស។ (សាាត់ជាំនាញជាមួ យ Microsoft Office
និង Adobe Flash)
► បាពិម្សា្ន៍។ ម្ឆក្សនុងប្តនក្សម្នេះ សូ មចុេះបញ្ជ ីការងារប្ែ័អន ក្សបានាាួ ័ម្បាក្ស់ប្ខ្
សក្សមម ភាពអន ក្សសម ័ម្គចិតើ និងសក្សមម ភាពម្ម្ៅម្មាង
ជាពិម្សសម្បសិនម្បមសក្សមម ភាពទ ាំងម្នេះបងាាញពីភាពជាអន ក្សែឹក្សនាាំ ជាំនាញ
និង/ឬការ័េះបង់របស់អនក្ស។ ពិពណ៌នាោនម្ោយសម្ងេ ប។
អន ក្សក្ស៏អាចរាយពានរងាវន់ឬការាាួ ័សាគ័់ម្តសងម្ាៀតប្ែ័អន ក្សបានាាួ ័។
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របិ ត ិរ ូប ឬកាំណ្ ់រាសកមម ភាពរបស់ខ្ញាំ
អន ក្សអាចម្ម្បមមគគុម្ាាសក្ស៍ម្នេះម្ែមមបីក្សត់ម្តានិងតាមោនពត៌មានប្ែ័អាចម្តូវបានម្ម្បមសម្មាប់ក្សាំណត់ម្
តុសងេ បឬសក្សមម ភាពរបស់អនក្ស។
ពយ ោ
៌ នាាំនាក់ាាំនង៖ (ម្បាក្សែថ្ន់អន ក្សោក្ស់ម្័ខ្ប្ែ័អន ក្សអាចទក្ស់ាងបាន
ម្ មយអុីប្ម័របស់អនក្សគឺជាអាជីព។)

ម្ោ័បាំណ្ង៖
(ម្បសិនម្បមអនក្សក្សាំពុងោក្ស់ពាក្សយសុាំសូមពណ៌នាពីមូ័ម្ តុប្ែ័អន ក្សចង់បានការងារនិងអវ ើប្ែ័អន ក្សចង់ម្រៀ
ន។
ម្បសិនម្បមអនក្សមិនោក្ស់ពាក្សយសុាំការងារម្ាចូ រសរម្សរថ្នអន ក្សចង់ោក្ស់ជាំនាញរបស់អនក្សម្ែមមបីម្្វ ើការម្ឆក្សនុង
ស គមន៍។
ម្បសិនម្បមអនក្សក្សាំពុងម្ម្បមក្សាំណត់ម្ តុសក្សមម ភាពរបស់អនក្សម្ែមមបីសរម្សរម្សចក្សើ ីប្ថ្ាងការណ៍ផ្ទា័់ខ្ល ួនសម្មាប់
ក្សមម វ ទ្យ្ីមហាវ ទ្យាល័័យឬអាហារ ូបក្សរណ៍អនក្សម្តូវមានព័ត៌មានបប្នា មអាំពីតួនាាីអនក្សែឹក្សនាាំម្ោ័ម្ៅឬកា
័ៈម្ាសៈពិម្សសរបស់អនក្ស)៖

ជាំនាញ និងភាពខ្ាង
ាំ ៖ (ចងបាំ ចាំណុចខ្ា ីៗម្ោយម្ម្បមពាក្សយសក្សមម ភាព។
អន ក្សក្ស៏គួរចុេះបញ្ជ ីវគគ សិក្សាអាជីពនិងបម្ចច ក្សម្ាសវ ទ្យញ្ញាបនបម្តឥណទនមហាវ ទ្យាល័័យនិង វ ទ្យញ្ញាបនបម្តមុ
នម្ព័ចូ ័ម្រៀន។)
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បាពិម្សា្ន៍៖ (សូ មបងាាញមុខ្តាំប្ណង /
ឋានៈាាំនួ័ខ្ុសម្តូវសាំខាន់ៗឬអវ ើប្ែ័អន ក្សបានម្្វ ើក្សនុងតួ នាាីការងារឬបាពិម្សា្ន៍សម័ម្គចិតើម្ មយរាយប
ញ្ជ ីសាននែរបស់អនក្សម្ឆក្សនុងម្ក្ស ុមសិក្សាណាមួ យឬស គមន៍ប្ែ័អន ក្សបានចូ ័រ ួម)

សកមម ភាព/អ្ ត ព័កមម ួ នាាីជាអ្ា កែឹកនាាំ ម្ាពម្ោស័មា រងាវន់ ម្សវាស គមន៍៖
(ចូ រម្រៀបរាប់មុខ្តាំប្ណងរបស់អនក្សម្ មយរាយបញ្ជ សា
ី ន នែរបស់អនក្សម្ឆក្សនុងម្ក្ស ុមប្ែ័អន ក្សបានចូ ័រ ួម។)
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5.

រមូិោរបបនែ មសរោប់សស
ិ េបែ័មិនបានោក់សតង់ោម្័ើោរវា
11

នមា រែឋ មន
ុ ថ្នាក់ាី

ការអនើ រាគមន៍ការោាំម្ាឬវគគ សិក្សាជាក្ស់លាក្ស់ប្ែ័ម្តូវបានបម្ងក មតម្ មងម្ែមមបីជួយអន ក្សឱ្យបាំម្ពញតាមសើ ង់
ោរននការបញ្ច ប់ការសិក្សាម្ឆវ ទ្យាល័័យម្ មយតម្មូវការម្តូវប្តមានភាពមុឺងមាត់និងម្សបតាមម្ោ័ម្ៅ
ននការអប់រំនិងអាជីពពី HSBP របស់អនក្សម្ យ
ម អាចរ ួមបញ្ច័
ូ ៖
 អាាិភាពសម្មាប់ការម្ម្ជមសម្រ ើសវគគ សិក្សា
ទ្យភាគ
ឬការផ្ទាស់បតរកា័វ
ូ
 ការតើ័់ម្បឹក្សាសម្មាប់ប្តនការបញ្ច
ប់ការសិក្សាទន់ម្ព័ “ម្ឆម្័មតល វូ ម្តូវ”

អនើ រាគមន៍ប្តនក្សសិក្សាប្ែ័មានការវ ទ្យវឌ្ឍន៍ជាម្ប
បាំ
 ាាំនាក្ស់ាាំនងការតើ័់ម្បឹក្សាែ័់សាលាសម្មា
ប់ការោាំម្ាប្តនក្សសងគ ម/តល វូ ចិតើ
 វគគ សិក្សាឥណទនម្ាវែង (AP, IB, CI
មហាវ ទ្យាល័័យម្ឆក្សនុង វ ទ្យាល័័យ, Running Start
បម្ចច ក្ស វ ទ្យាលម្ម្តៀម័ក្សេ ណៈ Tech Prep)
 វគគ វ ទ្យជាជជីវៈ និងសមមូ ័ខាងបម្ចច ក្សម្ាស
 វគគ បម្ណា
ើ េះអាសនន
(សាពនម្ៅកាន់គណិត វ ទ្យាលមហាវ ទ្យាល័័យ
និង/ឬភាសាអង់ម្គា ស)

 សាលាម្រៀនម្ស ុក្សក្សនុងម្ស ុក្សបានក្សាំណត់វគគ
សិក្សាជាមួ យនឹងការវាយតនមា ប្ែ័មាន័ក្សេ ណៈ
សមបតើ ិម្គប់ម្ោន់
វគគ សិក្សាជួ សជុ័ឥណទន
 វគគ សិក្សាប្ក្ស័មែ
 ការបម្ម្ងៀន/ការប្ណនាាំ
 សនន ិសីាមាតាបិតា/អាណាពលបា័/
ម្គូ/អន ក្សម្បឹក្សាម្ោប័់
 ក្សិចចសនលចូ ័រ ួម
 បម្ងក មនឱ្កាសនថ្ៃសិក្សា
 សាលារែូ វម្ៅើ
 ម្តសងៗ _________________________
 ម្តសងៗ _________________________
 ម្តសងៗ _________________________
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ោរអ្នត រាគមន៍របស់ខ្ញាំ៖
ុាធសាតសតម្រជើសម្រ ីស៖

ម្ព័ម្ិលា៖

័ាធ ្័៖

ម្ព័ម្ិលា៖

័ាធ ្័៖

ជាំនួ ោរសិការបស់ខ្ញាំ៖
ុាធសាតសតម្រជើសម្រ ីស៖

រមូិោរបបនែ មសរោប់សិសេថ្នាក់ាី 8
► សិសេថ្នាក់ាី 8 បែ័មិនបានាាួ ័បានករមិ ាី 3
ម្័ើោរវា
នមា រែឋ ខ្ងគណ្ិ ិ ទ្យាលម្ៅាមសាលាម្រៀនម្មាមសិកា
 ពិនទុននការវាយតនមា ថ្ននក្ស់រែា ខាងគណិត វ ទ្យាលថ្ននក្ស់ម្យមម្ឆម្ម្កាមក្សម្មិតាី 3
ម្តូវប្តម្រៀនមុខ្ វ ទ្យជាជគណិត វ ទ្យាលទ ាំងថ្ននក្ស់ាី 9 និងាី 10
(វគគ សិក្សាម្នេះអាចរាប់បញ្ច័
ូ ទ ាំងការអប់រំសមមូ ័ប្តន ក្សជាំនាញនិងបម្ចច ក្សម្ាសក្សនុងមុខ្ វ ទ្យជាជគណិ
តវ ទ្យាល។)

► សិសេថ្នាក់ាី 8 បែ័មិនបានាាួ ័ករមិ ាី 3 ម្័ើោរវា

នមា រែឋ

 បាំម្ពញគាំម្រាងសិក្សារបស់សិសសមុននឹង្នែ័់ថ្ននក្ស់ាី 9
(http://www.k12.wa.us/studentlearningplan/default.aspx)
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ែ ម្័ខ្ឪពុកោត
/ អាណាពលបា័៖ (ជាជម្រមើស)
___________________________________________ ោ័បរ ទ្យម្ចេ ា៖ ________________
ESHB 2224 (2017)៖ “សាលាម្រៀនម្ស ុក្សម្តូវបានម្័មក្សាឹក្សចិតើឱ្យទក្ស់ាងឪពុក្សមាើយនិងអាណាពលបា័ក្សនុ
ងែាំម្ណមរការននការអភិវឌ្ឍនិងម្្វ ើបចចុបបនន ភាពវ ទ្យាល័័យនិងប្តនការម្័មសពីម្នេះ។”
E2SSB 6552 (2014)៖ “ខ្ា ឹមសារននឥណទនាីបីននគណិត វ ទ្យាលនិងខ្ា ឹមសារននការតើ ័់ឥណទនាីបីនន
វវ ទ្យាលសាម្សត ម្តូវប្តម្តូវបានម្ម្ជមសម្រ ើសម្ោយសិសសប្តែក្សម្័មចាំណាប់អារមម ណ៍របស់សិសសនិង វ ទ្យាល័័យនិងម្័មស
ប្តនការម្ោយមានការម្ពមម្ម្ពៀងពីឪពុក្សមាើយរបស់សិសសឬអាណាពលបា័ឬក្សិចចម្ពមម្ម្ពៀងរបស់ាីម្បឹ
ក្សាសាលាឬ នាយក្សសាលា។”
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ពយ ៌ោនបបនែ មអ្ាំពោ
ី រវា

នមា

ោរវា
នមា សិនកមម បែ័បានែករសង់ពីរែឋ បែ័បាន្ត័់ជូនសរោប់ោរម្បាោះម្ឆ្ា ថ្នា
ក់
2014 – 2018
http://www.k12.wa.us/Assessment/GraduationAlternatives/ExpeditedAppeals.aspx

ោរបាំបរបាំរ ួ័របស់រែឋ កនញងោរម្្វ ី ិ ទ្យញ្ញាបនបយរ សរោប់ ិ ទ្យញ្ញាបនបរ ពិនទញសិកា (CAA)
http://www.k12.wa.us/assessment/GraduationAlternatives/Options.aspx
ការម្បមូ ័ភសតុតាង (COE) ម្តូវបាន័ុបបាំបាត់ម្ោយបប់ម្តើ មមពី 2017-18។
http://www.k12.wa.us/assessment/GraduationAlternatives/default.aspx

► ពិនទុគណិត វ ទ្យាល /
គណិត វ ទ្យាលសក្សមម ភាពឬភាសា
អង់ម្គា ស (ELA)
► ការម្ម្បៀបម្្ៀប GPA
(ម្តូវមាន 3.2 GPA)
► ការោក្ស់ពិនទុក្សម្មិតខ្ព ស់ (AP)
សញ្ញាប័ម្តម្យមសិក្សាាុតិយភូ
មិអនរ រជាតិ (IB) ពិនទុម្ប ង
► វគគ សិក្សាឥណទនពីរ

► សម្មាប់្នាំ 2018-19
ម្ស ុក្សម្ស ុក្សក្សាំណត់វគគ សិក្សាជាមួ យនឹងការវាយតនមា ប្ែ
័មាន័ក្សេ ណៈសមបតើ ិម្គប់ម្ោន់ែូចប្ែ័បានបញ្ញជក្ស់
ម្ឆក្សម្មិត វ ទ្យាល័័យនិងម្ម្ៅប្តនការ (ភាពម្សម មោន
CTE ម្ឆក្សនុង ELA
ឬគណិត វ ទ្យាលអាចម្តូវបានរ ួមបញ្ច័
ូ )
► សម្មាប់វគគ សិក្សាផ្ទាស់បតរវូ ទ្យាល័័យ្នាំ 2018-19
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កាំណ្ ់ចាំណាាំ
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