ថ្នាក់មនុ មតេ្តយ្យ/ ការតេ្្ៀមតេរៀបចំឧបករណ៍ស្ាប់ថ្នាក់មតេ្តយ្យ
1. សិសសតេ្យ្លើ ្បជាវិជ្ាជ នចំតេ ោះការតេៅបំបបកគ្នាពីឪពុកាត យ្។
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពួកតេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា។

តេគ្នលបំណងេឺតេែើមបីែឹងបានថ្ន សិសសអាចតេៅឃ្លល្ពីឪពុកាត យ្បាន។
a. សួរឪពុកាត យ្នូវេំនិ្របស់ពួកតេេ ្បសិនតេបើពកួ តេេតេជ្ឿជាក់ថ្នកូនរបស់ពួកតេេ តេ្លើយ្្បវិជ្ជានកាុងការបំបបកតេចញពីពកួ តេេ។
b. ឱ្យសាជ្ិក្េួសារទំងអស់ (តេលើកបលងប្សិសស) តេ្កាកតេ ើង តេ ើយ្តេែើរតេៅបអាកតេអសងតេទៀ្ននទីតាំង (បែលសិសសមិនអាចតេមើលតេ ើញពួកតេេ) ។ ឬពាយាមយ្កសិសសតេៅជាមួយ្អាកតេៅទីតាំងតេអសងតេទៀ្ (បែលសិសសមិនអាចតេមើលតេ ើញពួកតេេ) ។
c. តេបើចំបាច់ ពាយាមបនលប់សិសស - តេ្វើឲ្យតេសើច, និយាយ្តេរឿងកំបបលង, ទក់ទញចំណាប់អារមមណ៍តេកមង។ សួរសិសសឱ្យ្បាប់ពីតេ្មោះរបស់គ្ន្់? សួរសិសសថ្នតេ្ើគ្ន្់ានអាយ្ុបុន្មមន?
d. សូមតេមើលរតេបៀបសិសសតេ្លើយ្្ប។
ពិនទុ

.......មិនទន់បាន
ការបំបបកពីឪពុកាត យ្ានការពិបាក (យ្ំ, បែិតេស្មិនតេៅ ឬតេៅ, ជ្ោះកំ ឹង)។
ឧទ រណ៍
សិសសចប់តេអតើមយ្ំ។
សិសសចប់តេអតើមរ្់តាម្េួសាររបស់ខ្លួន។
សិសសបែិតេស្មិនតេ្លើយ្សំណួរណាមួយ្។

ចំណាំ

.......ានភាពរីកចតេ្មើន
អាចានការតេអៀន ឬប្សកយ្ំប្មួយ្តេលល្បុតេណាណោះ។

.......អាចបាន
អាចឃ្លល្ពីឪពុកាត យ្បានតេោយ្្សួល និងរីករាយ្ ។

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។

ឧទ រណ៍
សិសស មិនសបាយ្ចិ្ត បុបនតអនុញ្ញា្ឱ្យមនុសសចស់អតល់ការលួងតេោម។
សិសសតេ្លើយ្សំនួរ។

ឧទ រណ៍
សិសសមិនាន្ប្ិកមមចតេំ ោះការបំបបកពីឪពុកាត យ្តេន្មោះតេទ។
សិសសានផាសុខ្ភាព។
សិសសតេ្លើយ្សំនួរ។

ឧទ រណ៍/ពនយល់
សិសសមិនបែល្្ូវបានតេេបំបបកពីឪពុកាត យ្តេ ើយ្។

2. សិសស សាា ល់សាជ្ិក្េួសារផាទល់ និងចរិកលកខណៈរបស់ពកួ តេេ។
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពួកតេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា ។
*** សូចន្មករតេនោះ ្្ូវបានគ្នំ្ទតេោយ្ឯកសារភាជប់ E ៖ ្េួសាររបស់ខ្្ុំ (ទំព័រ 49)។

តេគ្នលបំណងេឺតេែើមបីកំណ្់សាា ល់ចរិកលកខណៈចំនួន 3 ននសាជ្ិក្េួសារផាទល់របស់ពួកតេេ។
-

តេ្មោះកំតេណើ្ / តេ្មោះអលូវការ / តេ្មោះតេៅតេ្ៅ (Victor, Jose, Maria, Brenda) - ន្មមខ្លួន ន្មម្្កូល និងតេ្មោះតេៅតេ្ៅ។

-

ទំន្មក់ទំនង្េួសារ (ាា យ្, ាា យ្, ឪពុក, ឪពុក, បងបែូន្សី, បងបែនូ ្បុស, កមួយ្្បុស, បងបែូនជ្ីែូនមួយ្, កមួយ្្សី, ពូ, មីង, ជាតេែើម)

-

លកខណៈមួយ្ននសាជ្ិក្េួសារ (អាយ្ុ, ការង្ហរ, ចំណាប់អារមមណ៍, អាហារ, តេលសជ្ជៈ ឬសកមមភាពបែលចូលចិ្ត ។ល។) កូនអាចរាប់ជាសាជ្ិក្េួសារាា ក់។

ពិនទុ
ចំណាំ

a.

ឱ្យសិសសកំណ្់សាា ល់សាជ្ិក្េួសារផាទល់របស់ខ្លួន។ ្បសិនតេបើពួកតេេសថិ្តេៅកាុងបនទប់ សូមឱ្យសិសសចងែុលតេៅពួកតេេ តេ ើយ្ោក់តេ្មោះពួកតេេ។ តេបើានរូបភាព្េួសារ សូមតេ្បើវា។

b.

អាកបែលច្់ទុកថ្នជាសាជ្ិក្េួសារផាទល់ ៖ ាត យ្, ឪពុក, បងបែូន្សី, បងបែនូ ្បុស និងស្វចិញ្ចឹម។

c.

្បាកែថ្នសិសសតេៅតេ្មោះសាជ្ិក្េួសារាា ក់ៗតាមតេ្មោះ (តេ្មោះអលូវការ និង/ឬ តេ្មោះតេៅតេ្ៅ Victor, Jose, Maria, Brenda) និងទំន្មក់ទនំ ង្េួសាររបស់ពកួ តេេ (ាក់, បា, បង្សី ជាតេែើម)

d.

សួរសិសសឱ្យ្បាប់អវីបែលគ្ន្់ែឹងអំពីសាជ្ិកាា ក់ៗ (អាយ្ុ - អវីបែលពួកតេេតេ្វើ - ចំណាប់អារមមណ៍, មាូបអាហារឬតេលសជ្ជៈ ឬសកមមភាពបែលចូលចិ្ត) ។
.....មិនទន់បាន
អតល់កំណ្់សាា ល់មួយ្កាុងចំតេណាមកំណ្់សាា ល់ចំនួនបីស្ាប់សាជ្ិក្េួសារាា ក់។
ឧទ រណ៍ សិសសមិនអាចកំណ្់សាា ល់សាជ្ិក្េួសារផាទល់របស់គ្ន្់បានតេទ។
សិសសអតល់នូវតេ្មោះមិន្្ឹម្្ូវ។

.....ានភាពរីកចតេ្មើន
អតល់កំណ្់សាា ល់ចំនួនពីរកាុងចំតេណាមបីស្ាប់សាជ្ិក្េួសារាា ក់។
ឧទ រណ៍ សិសសអាចសាា ល់ឪពុកាត យ្ និងបងបែូនបតេងកើ្របស់តេេ បុបនតមិនអាចពិភាកា
អំពីភាព្សតេែៀង និងភាពខ្ុសគ្នារវាងខ្លនួ និងអាកែនទបានតេទ។ ខ្្ុំតេ្មោះ Victor,
តេ ើយ្តេន្មោះជាបង្សីរបស់ខ្្ុំ។

.....អាចបាន
អតល់នូវការសាា ល់ទំងបីស្ាប់សាជ្ិក្េួសារាា ក់។

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។

ឧទ រណ៏ ខ្្តេុំ ្មោះ Ela តេ ើយ្បង្បុសរបស់ខ្្ុំ Jimmy ចូលចិ្តឡានែឹកទំនិញ
ឯខ្្ុំចូលចិ្តឡាន។

ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

តេន្មោះេឺឪពុករបស់ខ្្ុំ Cole គ្ន្់ចស់តេ ើយ្ តេ ើយ្តេនោះេឺជាឆ្មមរបស់ខ្្ុំ តេ្មោះ Spot,
វាចូលចិ្តទឹកតេោោះតេគ្នរបស់ខ្្ុំ។
Khmer

3. សិសស សាា ល់ជ្តេាលោះ្មមតាបាន តេ យ្ើ អាចតេោោះ្សាយ្បញ្ញាទំងតេន្មោះតេោយ្ឯករាជ្យ។
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពួកតេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា ។
*** សូចន្មករតេនោះអាច្្ូវបានរាយ្ការណ៍តេៅ្េួសារ។
*** សូចន្មករតេនោះ្្ូវបានគ្នំ្ទតេោយ្ឯកសារភាជប់ F ៖ រតេបៀបតេោោះ្សាយ្ជ្តេាលោះ (ទំព័រ 50)

តេគ្នលតេៅេឺឲ្យសិសសតេោោះ្សាយ្ជ្តេាលោះមួយ្ និងពិចរណាពី្្មូវការរបស់អាកែនទ។
a.

្បសិនតេបើអាច សតេងក្តេមើលសិសសតេៅតេពលតេ្វើការទក់ទងជាមួយ្កុារែនទតេទៀ្ (ឬសាជ្ិក្េួសារ)។

b.

្បសិនតេបើមិនអាចតេៅរួច សូមឱ្យ្េួសាររាយ្ការណ៍អំពីសូចន្មករតេនោះ។

c.

ជ្តេាលោះរវាងបងបែូនបតេងកើ្ជា្មមតាទក់ទងនឹងវ្ថុមួយ្។



ពិនទុ

ចំណាំ

មិនទន់អាចបាន





ានការរីកចតេ្មើន

អាចបាន

តេៅតេពល្បឈមនឹងជ្តេាលោះ បង្ហាញពី្្មូវការ និងបំណងរបស់ខ្នលួ
បុបនត្្ូវការជ្ំនួយ្តេែើមបីរកែំតេណាោះ្សាយ្បែលអាចាន។

តេលើកតេ ើងអំពីែំតេណាោះ្សាយ្សាមញ្ាចំតេ ោះជ្តេាលោះបែលតេ្ចើនប្ពឹងបអែកតេៅតេលើ្្មូវការ
និងបំណង្បាថ្នារបស់ខ្លួន។

តេលើកតេ ើងនូវែំតេណាោះ្សាយ្ចំតេ ោះជ្តេាលោះ ខ្ណៈតេពលបែលពិចរណាអំពី្្មូវការ
និងបំណង្បាថ្នារបស់ខ្លួន និងអាកែនទ។

ឧទ រណ៍

ឧទ រណ៍

ឧទ រណ៍

សិសសតេ្បើ កយរបស់គ្ន្់ថ្ន៖ "ខ្្ុំ្្ូវការអានតេសៀវតេៅតេន្មោះមតង។ ឱ្យវាមកខ្្ុំ តេៅតេពលបែលអាកអានរួច។"
សិសសពាយាមតេ្វើការតេោោះែូរតេសៀវតេៅ ឬ វឺ្ ស្ាប់របស់តេអសងតេទៀ្ តេៅកាុងសកមមភាពរបស់គ្ន្់។

សិសសសុំឱ្យានវ្ថុកាុងរយ្ៈតេពល 5 ន្មទី។
សិសសតេ្វើអនារាេមន៍តេៅតេពលបែលអាកែនទតេ្លោះ្បបកកគ្នា តេ ើយ្តេ្វើឱ្យពួកតេេឈប់។

"អាកអាចតេ្បើតេមមនែពិតេសសតេនោះរបស់ខ្្ុំ ្បសិនតេបើខ្្ុំអាចតេ្បើមុនបាន។"

សិសសតេ្បើ កយរបស់គ្ន្់៖ "ខ្្ពុំ ិ្ជាចង់បានតេសៀវតេៅតេន្មោះ – តេ្ើតេយ្ើងអាចអានជាមួយ្គ្នា

សិសសតេមើលតេៅតេលើ្កុម្េួសាររបស់គ្ន្់ តេ ើយ្ប្សកថ្នខ្្ុំចង់បានតេសៀវតេៅរបស់ខ្្ុំ។
សិសសតេមើលតេៅមនុសស្ំ តេែើមបីឲ្យជ្ួយ្យ្កវ្ថុរបស់គ្ន្់មកវិញ។
សិសសខ្ឹង ្ចតេឡា្ ឬមិនសបាយ្ចិ្។ត

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

បានតេទ? - តេ្ើតេយ្ើងអាចផា្់ពណ៌ជាមួយ្គ្នាបានតេទ? "

4. សិសសទទួលសាា ល់វនិ យ្័ និងពិភាកាពីមលូ តេ ្ុបែលានវិនយ្័ ជាក់ោក់ទំងតេន្មោះ។
***សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពួកតេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា។
*** សូចន្មករតេនោះអាច្្ូវបានរាយ្ការណ៍តេៅ្េួសារ។

តេគ្នលតេៅេឺឲ្យសិសសទទួលសាា ល់សាថនភាពបែលមិនានសុវ្ថិភាព និងតេែើមបីអាចពនយល់ពីវិន័យ្ និងមូលតេ ្ុបែលានវិន័យ្ជាក់ោក់។

ពិនទុ

ចំណាំ

a.

ខ្ណៈតេពលបែលានវ្តានមនុសស្ំ តេ ើយ្សិសសបតេងកើ្សាថ នភាពបែលមិនានសុវ្ថិភាព សូមសតេងក្តេមើលការតេ្លើយ្្បចំតេ ោះការអនុវ្តវនិ ័យ្។

b.

្បសិនតេបើអាច សូមសតេងក្តេមើលឥរិយាបថតេនោះ តេៅតេពលសិសសានទំន្មក់ទំនងជាមួយ្អាកែនទ (កុារ សាជ្ិក្េួសារ ជាតេែើម)។

c.

្បសិនតេបើមិនអាចតេៅរួច សូមឱ្យ្េួសាររាយ្ការណ៍អំពីសូចន្មករតេនោះ។
 មិនទន់អាចបាន
តេៅតេពល្បឈមនឹងវិន័យ្ សិសសមិនអាច្េប់្េងការតេ្លើយ្្បរបស់គ្ន្់ តេ ើយ្យ្ំប្សក
បែិតេសែ ឬជ្ោះកំ ឹង។
ឧទ រណ៍
សិសសរ្់និងទូពិ្ ទ្ន្មទំតេជ្ើង និងតេៅប្រ្់ ឬបង្ហាញអារមមណ៍ខ្លំង។
សិសសមិន្ពមោក់អាវរង្ហររបស់គ្ន្់តេៅតេ្ៅតេទ តេៅតេពលតេម ្្ជាក់។
សិសសកំណ្់ក្មិ្កំណ្់តេោយ្មនុសស្ំ។

 ានការរីកចតេ្មើន
តេៅតេពល្បឈមនឹងវិន័យ្ ្្ូវការជ្ំនួយ្តេែើមបីតេ្វើតាមវិន័យ្។

 អាចបាន
្ប្ិកមម្្ឹម្្ូវតេៅនឹងវិន័យ្ និងអាចពនយល់ពីមូលតេ ្ុននការានវិន័យ្ទំងតេនោះ។

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។

ឧទ រណ៍
សិសសពាយាមតេ ើងតេលើតេ្េឿងសង្ហារឹម តេ ើយ្តេៅតេពល្្ូវបានតេសាើសុំឱ្យចុោះតេ្កាម

ឧទ រណ៍
សិសស្បាប់អាកែនទឱ្យតេៅតេលើចិតេញ្ចើមអលូវ តេ ើយ្កុំតេែើរចូលតេលើអលូវ។
សិសស្បាប់អាកតេអាយ្អងាុយ្តេលើតេៅអី ពីតេ្ ោះអាកមិនចង់ែួល។
សិសសអនុវ្តតាមវិន័យ្ តេ ើយ្អាចពនយល់ពីតេ ្ុអលែល់អាកែនទ។

ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

ឈរផាទល់ែី។ ែល់ 10 ន្មទីតេ្កាយ្មក ្្ូវការឱ្យរំលឹកអំពីវិនយ្័ ែបែល។
សិសស្្ូវការរំលឹកតេោយ្មនុសស្ំ តេែើមបីអនុវ្តតាមវិន័យ្របស់ពួកតេេ។

Khmer

5. សិសសែឹងពីតេ្មោះ និង្្កូល និងអាយ្ុរបស់គ្ន្់នងិ អាចភាជប់អកសរខ្លោះជាមួយ្តេ្មោះ និងសតេមងល របស់គ្ន្់។
***សិសស ELL/DLL េួរប្្្ូវបានពិនទុតេលើជ្ំន្មញភាសាអង់តេេលសរបស់ពួកតេេស្ាប់សូចន្មករតេនោះ។
*** សូចន្មករតេនោះ្្ូវបានគ្នំ្ទតេោយ្ឯកសារភាជប់ G ៖ តេ្មោះ។

តេគ្នលតេៅេឺឲ្យសិសសអាចអតល់ទិនាន័យ្ផាទល់ខ្លួនរបស់គ្ន្់ និងទទួលសាា ល់យាងតេហាចណាស់ 2 ្ួអកសរននអកខរ្កមភាសាអង់តេេសល ។
a.

តេៅតេពលសួរសំណួរជាភាសាអង់តេេលស និងជាភាសាកំតេណើ្របស់គ្ន្់ (តេបើចំបាច់) សូមសរតេសរចតេមលើយ្របស់គ្ន្់តេៅតេលើ្កោសពណ៌ស្ំមួយ្។ អាកអាច
ឲ្យសិសសតេ្វើែូចគ្នា - សរតេសរចតេមលើយ្របស់គ្ន្់តេៅតេលើ្កោសពណ៌សតេអសងគ្នា។

b.

សួរតេ្ើអាកតេ្មោះអវ?ី សរតេសរតេ្មោះចុោះ។ តេ្មោះ ឬតេ្មោះតេៅតេ្ៅេឺ្្ឹម្្ូវ។

c.

តេ្ើអាកាន្្កូលអវ?ី សរតេសរតេ្មោះចុោះ។ ្្កូលរបស់សិសសអាចខ្ុសពីសាជ្ិក្េួសារែនទតេទៀ្។

d.

តេ្ើអាកអាយ្ុបុន្មមន? សរតេសរចំនួនអាយ្ុរបស់សិសស។

e.

តេមើលតេលើ្កោសរបស់អាក (តេ ើយ្របស់គ្ន្់) អនុញ្ញា្ឱ្យសិសស្បកបតេ្មោះរបស់គ្ន្់ តេ ើយ្តេមើលថ្នសិសសសាា ល់តេ្មោះគ្ន្់ និងអានអកសរចំនួនពីរ។
 មិនទន់អាចបាន
កំណ្់សាា ល់បាន្្ឹម្្ូវ មួយ្កាុងចំតេណាមបួនននព័្៌ានបែលបាន
តេសាើ។
ឧទ រណ៍

ពិនទុ

ចំណាំ

 ានការរីកចតេ្មើន
កំណ្់សាា ល់បាន្្ឹម្្ូវ ពីរកាុងចំតេណាមបួនននព័្៌ានបែលបានតេសាើ។
ឧទ រណ៍
សិសសអតល់នូវតេ្មោះ្្ឹម្្ូវ និងរាប់្ាមនែ្្ឹម្្ូវស្ាប់អាយ្ុរបស់គ្ន្់។

សិសសអតល់តេ្មោះខ្លួន្្ឹម្្ូវ (និង / ឬតេ្មោះតេៅតេ្ៅ) បុបនត្្កូល
និងអាយ្ុមិន្្ឹម្្ូវ។

 អាចបាន
កំណ្់សាា ល់បាន្្ឹម្្ូវចំនួនបួនកាុងចំតេណាមព័្៌ានបែលបានតេសាើបួន ថ្នតេ្ើការតេ្លើយ្្បតេោយ្ កយសមតី
ឬមិនបមនតេោយ្ កយសមាី។
ឧទ រណ៍
សិសសអតល់នូវតេ្មោះ្្ឹម្្ូវ។
សិសសអតល់នូវ្្កូល្្ឹម្្ូវ។
សិសសអតល់អាយ្ុ្្ឹម្្ូវ។
សិសសតេមើលតេ ើញ ឬចំណាំ កយ និងសាា ល់អកសរយាងតេហាចណាស់ពីរ្ួអកសរននតេ្មោះរបស់គ្ន្់។

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

6. សិសសអាចយ្ល់ពភាី ពខ្ុសគ្នារវាង្ួអកសរ និងតេលខ្។
***សិសស ELL/DLL េួរប្្្ូវបានពិនទុតេលើជ្ំន្មញភាសាអង់តេេលសរបស់ពួកតេេស្ាប់សូចន្មករតេនោះ។
*** សូចន្មករតេនោះ្្ូវបានគ្នំ្ទតេោយ្ឯកសារភាជប់ H ៖ កា្អកសរ និងតេលខ្។

តេគ្នលតេៅ េឺឲ្យសិសសសាា ល់ភាពខ្ុសគ្នា និងតេៅតេ្មោះ និងតេលខ្ខ្លោះៗ។ តេ្បើអកខរ្កម និងកា្តេលខ្ បែលោយ្ ំគ្នា។

ពិនទុ
ចំណាំ

a.

យ្កកា្មួយ្ពីែុំ តេ ើយ្សួរសិសសថ្នតេ្ើតេនោះជាអកសរឬតេលខ្? កុរាំ ប់ចតេមលើយ្បែលមិនចាស់។ ខ្្ុំេិ្ថ្នវាជាតេលខ្ពីរ។ តេ្ើវាេឺជាតេលខ្ពីរបមនឬតេទ?

b.

បន្មទប់មកសិសសបតេងកើ្ (តេោយ្ានជ្ំនួយ្របស់អាក) ពីរែុ។ំ មួយ្ស្ាប់អកសរ និងមួយ្ស្ាប់តេលខ្។

c.

តេសាើឱ្យសិសសអានអកសរ និង/ឬតេលខ្នីមួយ្ៗ។ ្បសិនតេបើសិសសមិនតេចោះ គ្ន្់្្ូវបានអនុញ្ញា្ឱ្យរំលងអកសរ និងតេលខ្។
 មិនទន់អាចបាន
សាា ល់អកសរខ្លោះ ឬតេលខ្មួយ្ចំនួន
ឧទ រណ៍
សិសសតេ្វើកំ ុសជាតេ្ចើនរវាងអកសរ និងតេលខ្។
សិសសមិនអាចនិយាយ្ថ្នអកសរ ឬតេលខ្ជាភាសាអង់តេេលសបានតេទ។
សិសសតេ្បើតេ្មោះតេលខ្ែូចគ្នាស្ាប់តេលខ្មួយ្ចំនួន។
សិសសសុំជ្ំនួយ្៖ ខ្្ុំេិ្ថ្ន វាជាតេលខ្បួន? តេ្ើវាជាតេលខ្្បាំ? តេ្ើវាជា?

 ានការរីកចតេ្មើន
សាា ល់អកសរមួយ្ចំនួន និងតេលខ្មួយ្ចំនួន តេទោះបីជាានតេ្មោះឬតេលខ្ក៏តេោយ្។
ឧទ រណ៍
សិសសអានអកសរ ឬតេលខ្្្ឹម្្ូវ បុបនាអាូអងា គ្នាខ្ុសជាមួយ្កា្តេអសងៗ។
សិសសទទួលសាា ល់អកសរ "H" តេ ើយ្និយាយ្ថ្នតេ្មោះរបស់ខ្្ុំចប់តេអតើមតេោយ្អកសរ "H"
និងបតេង្កើ សតេមលង H បុបនតបញ្ចូលតេលខ្ចូលកា្។

 អាចបាន
សាា ល់ និងអាចអានអកសរខ្លោះ និងតេលខ្ខ្លោះ។
ឧទ រណ៍
សិសសោក់កា្បែលាន 0, 2, 3, 1 តេៅកាុងែុំ្្ឹម្្ូវ
និងបតេញ្ចញតេលខ្បែល្្ឹម្្ូវជាភាសាអង់តេេលស។

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

សិសសោក់តេ្មោះអកសរ a, b, c, d, e, f, h, k និង p
តេ ើយ្ទទួលសាា ល់ថ្នពួកវាជា
អកសរ។

Khmer

7. សិសសកំណ្់សាា ល់េ្មបមុខ្ និងេ្មបតេ្កាយ្ ចំណងតេជ្ងើ តេសៀវតេៅ - បង្ហាញចំតេណោះែឹងអំពរី ចន្មសមពន័ ធអ្ថបទ។
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពួកតេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា។
*** សូចន្មករតេនោះ អាច្្ូវបានរាយ្ការណ៍តេៅ្េួសារ។
*** សូចន្មករតេនោះ ្្ូវបានគ្នំ្ទតេោយ្ឯកសារភាជប់ I ៖ បអាកខ្លោះននតេសៀវតេៅ។

តេគ្នលតេៅេឺឲ្យសិសសកំណ្់សាា ល់ទីតាំង្្ឹម្្ូវននតេសៀវតេៅមួយ្អំពីេ្មបមុខ្ និងតេ្កាយ្ននតេសៀវតេៅ។
a.

ឱ្យសិសសតេរីសតេសៀវតេៅ ឬតេ្បើតេសៀវតេៅបែលអាកតេ្ជ្ើសតេរីស។ និយាយ្ថ្ន "នថៃតេនោះតេយ្ើងនឹងអានតេសៀវតេៅជាមួយ្គ្នា"។

b.

្បេល់តេសៀវតេៅតេៅសិសសតេោយ្បញ្ច្ញ្ញចស់ចុោះតេ្កាម និងបកតេ្កាយ្។ សូមតេមើលរតេបៀបសិសសតេ្លើយ្្ប។

c.

តេសាើឱ្យសិសសអានតេសៀវតេៅ តេ ើយ្សតេងក្តេមើលថ្នតេ្ើសិសសអាន កយពីតេ្ងវ តេៅសាត ំ។

d.

តេ្បើតេសៀវតេៅតេនោះតេែមើ បីសួរសិសសអំពីទីតាំងននតេសៀវតេៅេ្មបមុខ្ េ្មបតេ្កាយ្ និងចំណងតេជ្ើង។

e.

តេសាើសិសសឱ្យ្បាប់អាកពីអវីបែលគ្ន្់តេ ើញ។

ពិនទុ

ចំណាំ

 មិនទន់អាចបាន
គ្នមនចំណាប់អារមមណ៍តេៅកាុងការអានតេសៀវតេៅ។

 ានការរីកចតេ្មើន
តេ្បើ្បាស់ជ្ំន្មញ្េប់្េងចប់តេអតើមតេ្បើតេសៀវតេៅ។

ឧទ រណ៍
សិសសកាន់តេសៀវតេៅតេន្មោះចុោះតេ្កាម។
សិសសមិនតេ្វើពុ្ជាអាន។
សិសសរកទីតាំងអ្ថបទបាន តេៅតេពលបែលឲ្យចំណងតេជ្ើង។

ឧទ រណ៍
សិសសអាចកំណ្់សាា ល់េ្មបខ្ងមុខ្និងេ្មបតេ្កាយ្ បុបនតមនិ ែឹងពីរចន្មសមព័នធអ្ថបទតេទ។
សិសសកាន់តេសៀវតេៅកាុងទីតាំង្្ឹម្្ូវ បុបនតមិនចូលរួមកាុងការតាមោន កយតេទ។



អាចបាន

តេ្បើបអាកមួយ្ននតេសៀវតេៅ (ចំណងតេជ្ងើ , េ្មបមុខ្, េ្មបតេ្កាយ្)
តេែើមបីបសវងយ្ល់ពីជាមួយ្អ្ថបទ។
ឧទ រណ៍
សិសសនិយាយ្ថ្ន «តេមើលបន ខ្្ុំក៏ានឆ្មមមួយ្បែរ» ខ្ណៈកំពុងចងែុល
តេៅេ្មបមុខ្បែលបង្ហាញអំពីឆ្មម។
សិសសតេ្បើរូបេំនូរ តេែើមបី្បាប់តេរឿងបែលធ្លលប់សាាល់ ែល់មិ្ាលកាិ។

សិសសចងែុលតេៅ កយ, តាមោនពីតេ្វងតេៅសាត ំ, ខ្ណៈតេពលបែលតេ្វើែូចជាកំពុងអានតេរឿងមួយ្។

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

8. សិសស្បាប់តេរឿងតេ ងើ វិញតេោយ្ានលំោប់លតេំ ោយ្្មមតា តេោយ្តេ្បើរបូ ភាពគ្នំ្ទ។
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពួកតេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា។
*** សូចន្មករតេនោះ្្ូវបានគ្នំ្ទតេោយ្ឯកសារភាជប់ J ៖ សនលឹកកា្រូបភាពតាមលំោប់។

តេគ្នលតេៅេឺឲ្យសិសស្បាប់ពីលំោប់្្ឹម្្ូវ តេៅតេពលបែលកំពុងសមលឹងតេមើលរូបភាព។
a.

តេ្បើសនលឹកកិចចការបែលបានអតល់ឱ្យ។

b.

ពនយល់សិសសថ្នពួកតេេ្្ូវប្ពនយល់ពីអវីបែលបានតេកើ្តេ ើងជាមុនសិន។

c.

្បសិនតេបើសិសសសាទ ក់តេសទើរ និងសុំជ្ំនួយ្អាកអាចតេ្វើេរំ ូមួយ្ជាមួយ្គ្នា។ តេ្បើឧទ រណ៍ ឆ្មមបែលតេៅប លទឹក។

d.

្បសិនតេបើសិសសកំពុងជ្ួបការលំបាកអាកអាចពនយល់ពីឧទ រណ៍ែបែលតេនោះ។ កុំអតល់្្មុយ្ តេយាបល់ ឬការបញ្ញជក់អបវី ែលលែ ឬអ្់។

e.

អតល់តេពលឱ្យសិសសសរុបចំនួន 5 ន្មទីតេែមើ បីតេ្វើលំហា្់តេនោះ។ ពួកតេេអាចផាលស់បតូរលំោប់រ ូ្ែល់ 5 ន្មទី។ តេន្មោះេឺជាតេពលបែលអាករាប់លំោប់លំតេោយ្
្្ឹម្្ូវ។

ពិនទុ



ចំណាំ

អតល់លំោប់្្ឹម្្ូវចំននួ 4 ឬ្ិចជាងតេនោះ។
ឧទ រណ៍

អាល់លំោប់្្ឹម្្ូវចតេន្មលោះរវាង 5 ឬ 8 ។
ឧទ រណ៍

អតល់លំោប់្្ឹម្្ូវចំនួយ្ 9 ឬតេ្ចើនជាងតេនោះ។
ឧទ រណ៍

សិសសមិនយ្ល់ពីអវីបែល្្ូវតេ្វើ (សូមបីប្កាុងភាសារបស់ពួកតេេ) ។
សិសសតេរៀបរាប់អំពពី ័្៌ានលមែិ្អំពរី ូបភាព បុបនតមិនអាចោក់វាតេៅកាុងលំោប់្្ឹម្្ូវ។

សិសសអាចបំតេពញ 5, 6, 7 ឬ 8 តាមលំោប់្្ឹម្្ូវ។
សិសសនិយាយ្តេរឿងអំពីរូបភាព តេ ើយ្ោក់ពួកវាមួយ្ចំនួនតេៅកាងុ លំោប់្្ឹម្្ូវ។

សិសសអាចបំតេពញ 9, 10 ឬតេ្ចើនជាងតេនោះតាមលំោប់្្ឹម្្ូវ។
សិសសនិយាយ្តេរឿងអំពីរូបភាព តេ ើយ្ោក់ពួកវាតាមលំោប់លំតេោយ្្្ឹម្្ូវ។

មិនទន់អាចបាន



ានការរីកចតេ្មើន



អាចបាន

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់-

Khmer

9. សិសសសរតេសរតេ្មោះតេោយ្តេ្បើទរំ ង់ ែូចជាទ្មង់ ឬសរតេសរ្មមតា។
***សិសស ELL/DLL េួរប្្្ូវបានពិនទុតេលើជ្ំន្មញភាសាអង់តេេលសរបស់ពួកតេេស្ាប់សូចន្មករតេនោះ។

តេគ្នលតេៅស្ាប់សិសស េឺតេែើមបីបង្ហាញថ្នពួកតេេអាចសរតេសរតេ្មោះរបស់ពួកតេេផាទល់។
a.

តេលើកទឹកចិ្តសិសសឱ្យសរតេសរតេ្មោះខ្លួនឯងតេៅតេលើ្កោសមួយ្។

b.

ឱ្យសិសសតេរីសយ្កឧបករណ៍សរតេសរផាទល់ខ្លួនរបស់ពួកតេេ ( វឺ្ តេមមនែ ជាតេែើម) និងតេលើកទឹកចិ្តសិសសឱ្យតេចោះ្បកប តេៅតេពលកំពុងសរតេសរ។

c.

្បសិនតេបើចំបាច់ អាកអាចតេ្បើការង្ហរសិលបៈបែលបានបតេងកើ្ពីមុន (ជាមួយ្តេ្មោះរបស់កុារ) តេ ើយ្សុំសិសសឱ្យបង្ហាញ និង្បាប់អាកពីអវីបែលគ្ន្់បាន
សរតេសរ / េូរ។


ពិនទុ

ចំណាំ

សរតេសរបអាកននទ្មង់អកសរ (ឧទ រណ៍ បន្មទ្់, បខ្សតេកាង) ។

 ានការរីកចតេ្មើន
សរតេសរអកសរមួយ្ឬតេ្ចើន ែូចជា្ទង់្ទយ្។

ឧទ រណ៍
សិសសេូរវាសបខ្ស រងវង់ បខ្សកាច់ ឬជាជ្ួរ ។

ឧទ រណ៍
សិសសេូរតាមោមអកសរ ។

មិនទន់អាចបាន



អាចបាន

បតេងកើ្នូវតេ្មោះផាទល់ខ្លួន និង / ឬ កយសាមញ្ាតេោយ្ានអកសរភាេ
តេ្ចើន្្ឹម្្ូវ។
ឧទ រណ៍

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

10. សិសសអនុវ្តតាមតេពលអតលកា់ របណន្មំពរី ជ្ំហាន។
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពួកតេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា។
*** សូចន្មករតេនោះ្្ូវបានគ្នំ្ទតេោយ្ឯកសារភាជប់ K ៖ លំោប់៖ ការបណន្មំព ុជ្ំហាន។

តេគ្នលតេៅ េឺឲ្យសិសសបែលាន្ប្ិកមមតេោយ្ឯករាជ្យចំតេ ោះសំណួរតេោយ្ានសកមមភាពពីរជ្ំហាន។
a.

ជ្ំរុញឱ្យសិសសបំតេពញជ្ំហានមួយ្ ឬ កយបញ្ញជ ឬចប់តេអមតើ ជ្ំហានបន្មទប់ កាុងលំោប់និងអតល់ការព្ងឹងវិជ្ជាន។

b.

អតល់ឱ្កាសែល់កុារឱ្យតេ្វើមតងតេទៀ្រ ូ្ែល់កុារតេចោះសាទ ្់ជ្ំន្មញនីមួយ្ៗ។

c.

តេ្បើឯកសារភាជប់ K. ស្ាប់ឧទ រណ៍ជាក់ោក់។

d.

ទុកតេពលខ្លោះឱ្យសិសសតេ្លើយ្។

ពិនទុ

 មិនទន់អាចបាន
អនុវ្តតាមការបណន្មំមួយ្ ឬពីរជ្ំហានតេោយ្ានការរំលឹក។

ចំណាំ

ឧទ រណ៍
សិសសតេៅឡាបូតេែើមបីោងនែរបស់ពួកតេេ បុបនត្្ូវការជ្ំនួយ្កាុងការតេ្វើតាមរតេបៀប្្ឹម្្ូវ
(យ្កសាបូ តេបើកទឹក ជាតេែើម) ។

 ានការរីកចតេ្មើន
អនុវ្តតាមការបណន្មំមួយ្ឬពីរ
ជ្ំហាន។
ឧទ រណ៍
សិសសតេបាោះកាកសំណល់កាុង្ុងសំរាម តេៅតេពល្្ូវបានតេសាើតេអាយ្តេចលវា ។
សិសសចងែុលតេៅបាល់ទ្់ តេៅតេពល្្ូវបានតេេសួរថ្នតេ្ើកីឡាអវីបែលគ្ន្់ចូលចិ្ត។

 អាចបាន
តេ្លើយ្្បតេៅនឹង្បតេយាេសាមញ្ា និងបង្ហាញការយ្ល់ែឹងអំពីតេច្ន្ម។

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។

ឧទ រណ៍

ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

សិសសតេ្លើយ្្បយាង្្ឹម្្ូវតេៅនឹង្បតេយាេសាមញ្ា (រាប់បញ្ចូលទំងការបណន្មំពីរជ្ំហាន) និងសំណួរ។
សិសសយ្កកាវ និងបិទតេរាមតេៅតេលើ្កោសរបស់ន្មង ែូចបែល្េូបានបណន្មំ។
សិសសបានយ្កបបលឲ្យមិ្តល័កតរបស់គ្ន្់ តេពលមិ្តរបស់គ្ន្់និយាយ្ថ្នតេេ្្ូវការអវីមួយ្តេែើមបី
ជ្ីករតេតតរតេតតតេៅខ្ាច់។

Khmer

11. សិសសបចករំបលកបទពិតេសា្ន៍តេៅតេពលសួរ។ និយាយ្អំពកាី រេិ្ អារមមណ៍ និងេំន្ិ ផាទល់ខ្នលួ ។
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពួកតេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា។
*** សូចន្មករតេនោះ្្ូវបានគ្នំ្ទតេោយ្ឯកសារភាជប់ L ៖ កា្ពណ៌បែលានសំណួរ។

តេគ្នលតេៅេឺឲ្យសិសសតេ្លើយ្្បតេៅនឹងសំណួរមួយ្ ឬបទពិតេសា្ន៍បចចុបបនាជាមួយ្បទពិតេសា្របស់ពកួ តេេ ខ្ណៈតេពលបែលនិយាយ្តេៅកាុង្បតេយាេតេពញតេលញមួយ្ចំនួនបែលអាចយ្ល់បាន ស្ាប់អាកសាត ប់ភាេតេ្ចើន។
a.

តេ្បើកា្ពណ៌ តេ ើយ្ឱ្យសិសសចប់យ្កមួយ្។

b.

អា្ស័យ្តេលើពណ៌បែលសិសសតេរីសតេន្មោះ អាកនឹងសួរគ្ន្់នូវសំណួរពីតារាង។

c.

្បសិនតេបើសិសសមិនតេ្លើយ្្បនិងតេអៀនខ្មស់ សូមពាយាមន្មំមុខ្តេោយ្ឧទ រណ៍ តេ ើយ្អតល់ចតេមលើយ្ែល់សិសស។ តេ្ើចតេមលើយ្របស់អាកនឹងតេ្លើយ្យាងណាចំតេ ោះសំនួរែបែលតេនោះ?

d.

្បសិនតេបើសិសសចំណាយ្តេពលយ្ូរតេែើមបីតេ្លើយ្តេោយ្ានជ្ំនួយ្ពីរូបភាព (តេ្ចើនជាង 3 ន្មទី) សូមពាយាមតេ្វើការជាមួយ្បរិសាថនជ្ុំវិញសិសស។ សិសសនឹងនិយាយ្អំពីធ្ល្ុបែលអាចតេមើលតេ ើញ?


ពិនទុ

មិនទន់អាចបាន

និយាយ្/េូស្បតេយាេសាមញ្ា
(1-2 កយ)។
ឧទ រណ៍
សិសសមិនតេ្លើយ្្បតេៅនឹងសំនួរ។

ចំណាំ



ានការរីកចតេ្មើន



អាចបាន

និយាយ្/េូសតេលើ្បតេយាេសាមញ្ា (2-3 កយ) បែលអាច
យ្ល់បានតេោយ្អាកបែលយ្ល់ចាស់ពីេំរូនិយាយ្របស់កុារ។

និយាយ្/េូស ឃ្លលពិពណ៌ន្ម (3 - 4 កយ / 2 - 3 ្បតេយាេ) តេោយ្
អាកតេមើលភាេតេ្ចើនអាចយ្ល់បាន។

ឧទ រណ៍
សិសសតេ្លើយ្្ប និងតេ្លើយ្កាុង្បតេយាេខ្លី។

ឧទ រណ៍
សិសសតេ្លើយ្តាម្បតេយាេជាតេ្ចើន។
សិសសបានោក់តេ្មោះអាហារបែលគ្ន្់ចូលចិ្តតេ ើយ្អាកបែលតេ្ឱ្វើ យវាលែបំអុ្។
សិសសនិយាយ្អំពីតេលសជ្ជៈបែលគ្ន្់ចូលចិ្តតេ ើយ្សួរថ្នតេ្ើគ្ន្់អាចានខ្លោះបែរឬតេទ។

សិសសចំណាយ្តេពល 3 ន្មទីតេែើមបីតេ្លើយ្។

សិសសសួរ "Necessito el bano" តេៅតេពលបែលគ្ន្់្្ូវការតេ្បើបនទប់ទឹក។

សិសសតេ្លើយ្ថ្ន បាទ/ចស ឬតេទ។

សិសសនិយាយ្ថ្ន "ខ្្ុំតេ្វើវា"។

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

12. សិសសនិយាយ្តេោយ្តេ្បើ្បតេយាេតេពញតេលញ ។
***សិសស ELL/DLL េួរប្្្ូវបានពិនទុតេលើជ្ំន្មញភាសាអង់តេេលសរបស់ពួកតេេស្ាប់សូចន្មករតេនោះ។
*** សូចន្មករតេនោះ្្ូវបានគ្នំ្ទតេោយ្ឯកសារភាជប់ L ៖ កា្ពណ៌បែលានសំណួរ។

តេគ្នលតេៅេឺឲ្យសិសសនិយាយ្ភាសាអង់តេេលសតេពញតេលញ តេោយ្អាចានកំ ុស្ាងមួយ្ចំនួន។
a.

តេ្វើលំហា្់ែូចគ្នានឹងតេលខ្ 11 បែរ។ និយាយ្ប្ភាសាអង់តេេសល បុតេណាណោះ និងតេមើលថ្នតេ្ើសិសសនិយាយ្ភាសាអង់តេេលសតេទ។

b.

្បសិនតេបើសិសសនិយាយ្ភាសាអង់តេេលសពីមុនមក (លំហា្់តេនោះ) អាកអាចោក់ពិនទុសូចន្មករតេនោះតេោយ្បអែកតេលេើ ំនិ្របស់អាក។ បុបនត តេោយ្មិនតេ្វើលំហា្់តេន្មោះអាកនឹង្្ូវអតល់្បតេយាេជាក់ោក់តេ្កាម 2។ លសតុតាងក្់្តា។

ពិនទុ

 មិនទន់អាចបាន
មិនទក់ទងជាភាសាអង់តេេលស។

 ានការរីកចតេ្មើន
តេចោះទំន្មក់ទនំ ងជាភាសាអង់តេេលសតេោយ្តេ្បើប្មួយ្ កយ ការចងចំឃ្លលខ្លីៗ ឬ្បតេយាេមិនតេពញតេលញ។

ចំណាំ

ឧទ រណ៍
សិសសមិនយ្ល់ភាសា
អង់តេេលស។
សិសសមិនតេចោះនិយាយ្ភាសា
អង់តេេលស។

ឧទ រណ៍

 អាចបាន
ទំន្មក់ទំនងជាភាសាអង់តេេលសតេោយ្ានឃ្លលតេពញតេលញអំពី្បធ្លនបទ
និងេំន្ិ តេអសងៗបែលានកំ ុសតេវយ្ាករណ៍។
ឧទ រណ៍

សិសសពាយាមបង្ហាញមនុសស្ំថ្ន ានស្វចបតេៅខ្ងតេ្ៅ។ ចងែុលតេៅស្វចប តេ ើយ្ប្សកថ្ន "តេមើលបន"។
សិសសសួររក វឺ្ តេោយ្្កតេ កតេមើល្កោសរបស់គ្ន្់តេ ើយ្និយាយ្ថ្ន ៖

សិសសនិយាយ្ថ្ន៖ "ចុងសបាា ៍តេនោះ ខ្្ុំតេៅតេរាងកុន។"

"សរតេសរ, ខ្្ុំសរតេសរ, ខ្្ុំសរតេសរ"។

Damaso។"

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

សិសសទទួលអំតេណាយ្ តេ ើយ្តេ្លើយ្ថ្ន៖ "សូមអរេុណចំតេ ោះអំតេណាយ្តេនោះ តេោក

Khmer

13. សិសសរាប់ចំា្់ែល់ 20។
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពួកតេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា។

តេគ្នលតេៅេឺស្ាប់សិសសរាប់ចប់ពី 1 ែល់ 20 តេោយ្មិនខ្ុសលំោប់លំតេោយ្។
a.

សួរសិសសថ្នតេ្ើតេេអាចរាប់បានខ្ពស់ក្មិ្ណា។

b.

ចប់តេអតើមរាប់ជាមួយ្សិសស (រ ូ្ែល់ 3) 1, 2, 3 តេ ើយ្ឱ្យសិសសបនតរាប់កាន់ប្ខ្ពស់តាមបែលអាចតេ្វើបាន។

c.

តេលខ្បែលអាចរាប់មិនចាស់ តេោយ្សារប្ភាពនិយាយ្មិនចាស់ ឬឧបសេាកងាុ ការនិយាយ្ ្្ូវបានរាប់។

d.

្បសិនតេបើសិសសអាចរាប់តេ្ចើនជាង 20 តេោយ្មិនខ្ុសលំោប់ អាកអាចសរតេសរព័្៌ានជាកំណ្់ចំណាំបាន។

ពិនទុ





ចំណាំ

រាប់ែល់ 10។
ឧទ រណ៍

ពាយាមរាប់ែល់ 20 បុបនត្បប លជារំលងតេលខ្ រាប់តេលខ្ជាន់គ្នា ឬរាប់តេលខ្តាមលំោប់មិន្្ឹម្្ូវ។
ឧទ រណ៍

រាប់ែល់ 20។
ឧទ រណ៍

រាប់ែល់ 10។

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 13, 12, 20។

រាប់ែល់ 20។

មិនទន់អាចបាន



ានការរីកចតេ្មើន

អាចបាន

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

ពាយាមរាប់ែល់ 20 បុបនត្បប លជារំលងតេលខ្ រាប់តេលខ្ជាន់គ្នា ឬរាប់តេលខ្តាមលំោប់មិន្្ឹម្្ូវ។

14. សិសសកំណ្់សាា ល់ និងពិពណ៌ន្មយាងតេហាចណាស់ 4 ្ទង់្ទយ្ ។
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពួកតេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា។
*** សូចន្មករតេនោះ្្ូវបានគ្នំ្ទតេោយ្ឯកសារភាជប់ M ៖ កា្អំពី្ទង់្ទយ្ - រាង្រណីា្្។

តេគ្នលតេៅេឺស្ាប់សិសសោក់តេ្មោះ និងតេរៀបរាប់យាងតេហាចណាស់ 4 ្ទង់្ទយ្។

ពិនទុ

ចំណាំ

a.

ោក់ទំរង់្ទង់្ទយ្តេៅពីមុខ្សិសស។

b.

ឱ្យសិសសកំណ្់សាា ល់្ទង់្ទយ្ណាបែលគ្ន្់សាាល់។

c.

្បសិនតេបើសិសសសាទ ក់តេសទើរ (រង់ចំ 1 ន្មទី ឬពាយាមតេ្វើអវីតេអសងតេទៀ្) ជ្ួយ្តេោយ្សួរថ្នតេ្ើពួកតេេតេមើលតេ ើញរងវង់បែរឬតេទ? ្បសិនតេបើសិសសចងែុលតេៅ្ទង់្ទយ្្្ឹម្្ូវ សូមបនត។

d.

តេ្មោះ្ទង់្ទយ្បែលអាច្្ូវបាតេៅមិនចាស់តេោយ្សារប្ភាពនិយាយ្មិនចាស់ ឬឧបសេានិយាយ្ ្្ូវបានរាប់។
 មិនទន់អាចបាន
កំណ្់្ទង់្ទយ្តេោយ្ចងែុលតេៅ
តេលើរូប។
ឧទ រណ៍



សិសសកំណ្់្ិចជាង 4 ្ទង់្ទយ្។

សិសសតេៅតេ្មោះ 5 ្ទង់្ទយ្ បែលកាុងតេន្មោះាន 4 ្្ឹម្្ូវ។
សិសសចងែុល និងតេៅតេ្មោះ រាងពង្កតេពើ ្គ្នប់តេព្ជ្ រងវង់ និងច្ុតេកាណ។

ានការរីកចតេ្មើន



អាចបាន

អាចកំណ្់សាា ល់្ទង់្ទយ្ចំនួន 4 តាមតេ្មោះ។

តេៅតេ្មោះ 4 ្ទង់្ទយ្ និងអាចពិពណ៌ន្មអំពីពួកតេេបាន។

ឧទ រណ៍

ឧទ រណ៍
សិសសចងែុលតេៅ្ទង់្ទយ្ តេ ើយ្និយាយ្ថ្នតេន្មោះេឺជា្្ីតេកាណ រងវង់ អឌ្ឍចនទ និង

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

កាតេរ៉េ។ រងវង់ ានរាងមូល, ្្ីតេកាណេឺមុ្្សួច, អឌ្ឍចនទានពណ៌នប្ង,
តេ ើយ្និងកាតេរ៉េានរាងតេសមើ។

Khmer

15. សិសសពិពណ៌ន្មអំពទី តាី ំងននវ្ថ្ុ បចំនថៃចនំ នួ ្បាំ។
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពួកតេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា
*** សូចន្មករតេនោះ្្ូវបានគ្នំ្ទតេោយ្ឯកសារភាជប់ N ៖ ការតេរៀបចំននទីកបនលង និងចលន្ម (ទំព័រ 69)។

តេគ្នលតេៅេឺឲ្យសិសសបញ្ញជក់ថ្នវ្ថុមួយ្ានទីតាំងខ្ុសគ្នា្បាំ។
a.

តេ្បើកា្វាកយសពទទីតាំង។

b.

តេ្បើវ្ថុមួយ្តេចញពីបនទបន់ ិងតេរៀបចំសាថនភាពតេ ើងវិញពីកា្។

c.

ពាយាមឱ្យសិសសយ្កេំនិ្អតួចតេអតើម តេ ើយ្ឱ្យពួកតេេតេ្បើភាសា តេែើមបីពិពណ៌ន្មពីទីតាំងរបស់វ្ថុ។

d.

្បសិនតេបើសិសសមិននិយាយ្ / តេ្លើយ្្ប សូមឱ្យសិសសអនុវ្តតាមការបណន្មំបែលតេ្បើ កយទីតាំង។ ឬជាមួយ្របស់បែលានសុវ្ថិភាព និងអាចរកបាន។ សួរសិសសឱ្យោក់វ្ថុតេៅតេលើតេៅអីតេៅពីតេ្កាយ្តេៅអី តេៅជ្ិ្តេៅអី និងតេៅមុខ្តេៅអី។
 មិនទន់អាចបាន
តេ្វើតាមការបណន្មំបែលតេ្បើ កយទីតាំង។

ពិនទុ

ចំណាំ



ឧទ រណ៍
សិសសោក់របស់តេៅតេលើតេៅអី តេៅតេពលសួរ។
សិសសអងាុយ្តេៅ្ុចញ្ច្ង្ហកន តេៅតេពលបែល្្ូវបណន្មំឱ្យតេ្វើែូតេចាោះ។

ានការរីកចតេ្មើន



អាចបាន

តេ្បើវាកយស័ពទសម្សបតេែើមបីពពិ ណ៌ន្មទីតាំងននវ្ថុចនំ ួន 4

តេ្បើវាកយសពទសម្សប តេែើមបីពិពណ៌ន្មទីតាំងរបស់វ្ថុ្បាំ ឬតេ្ចើន (ទីតាំង ឬលំោប់) ។

ឬ្ិចជាង (ទីតាំង ឬលំោប់)។
ឧទ រណ៍
សិសសតេសាើឱ្យតេៅតេ្វើមុន។

ឧទ រណ៍
សិសសពនយល់ពីកបនលងបែលបាល់សថិ្តេៅតេលើកា្ និងរតេបៀបបែលពួកតេេែឹង។

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

សិសសក្់សាា ល់តេ ើញយ្នាតេហាោះតេៅតេលើតេម ។ សិសសនិយាយ្ថ្ន "អារីបា" (តេ ងើ )។

16. សិសស ្តេ្មៀបនិងតេ្បៀបតេ្ៀបវ្ថយា
ុ ងតេហាចណាស់ 5 តេោយ្តេ្បើេណ
ុ លកខណៈមួយ្។
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពួកតេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា។
*** សូចន្មករតេនោះ្្ូវបានគ្នំ្ទតេោយ្ឯកសារភាជប់ O ៖ ការ្តេ្មៀបវ្ថុតេោយ្េុណលកខណៈមួយ្

តេគ្នលតេៅស្ាប់សិសសេឺតេែើមបីពនយល់ពីរតេបៀបនិងមូលតេ ្ុបែលគ្ន្់បាន្តេ្មៀបវ្ថុ។
a.

តេបើអាចតេ្វើបាន សូមសតេងក្តេមើលសិសសតេលងជាមួយ្្បោប់តេកមងតេលង។

b.

ឬពាយាមតេលងជាមួយ្សិសសបែលានវ្ថុតេៅជ្ុំវិញអាក។ តេមមនែ វឺ្ ្កោស បសបកតេជ្ើង តេៅអី បពង ជាតេែើម។

c.

សិសស្្ូវប្តេចោះតេរៀបរាប់អំពីមូលតេ ្ុបែលគ្ន្់្្ូវបានតេេ្តេ្មៀបឬតេ្បៀបតេ្ៀបវ្ថខ្ុ ុសៗគ្នាតេោយ្តេ្បើ្បាស់េុណលកខណៈវាកយស័ពទ បតេចចកតេទសែូចជា
ពណ៌ ទំ ំ ទំងន់ តេគ្នលបំណង ្ទង់្ទយ្ ានជ្ីវិ្ឬអ្់ជ្ីវ្ិ អាចបរិតេភាេ ឬមិនអាចបរិតេភាេបាន។ល។

d.

្បសិនតេបើអាកមិនអាចតាមោនសិសស ឬតេលងជាមួយ្សិសស អាកអាចតេ្បើសនលឹកកិចចការបែលបានតេបាោះពុមមព ុន - ឯកសារភាជប់ O។ ្បសិនតេបើសនលឹកកិចចការ
ទំងតេនោះ្្ូវបានតេ្បើ អាក្្ូវប្សាា ល់សិសសថ្ន "ានការរីកចតេ្មើន"។

ពិនទុ

ចំណាំ

 មិនទន់អាចបាន
ចូលរួមតេៅកាុងបទពិតេសា្ន៍រង្ហវស់ បុបនតមនិ តេ្បើ កយ តេែើមបីពនយល់
ពីតេ ្ុអលរបស់ពួកតេេ។

 ានការរីកចតេ្មើន
តេ្បើ កយបែលបង្ហាញពីការយ្ល់ែឹងអំពី
លកខណៈបែលអាចវាស់បវងបាន។

ឧទ រណ៍
សិសសកំពុងតេលងជាមួយ្ស្វ និងមនុសស។
សិសសោក់ស្វទំងអស់តេៅាខ ងនន្ុ។

ឧទ រណ៍
សិសសតេ្បៀបតេ្ៀបរថយ្នត្ូច ជាមួយ្នឹងរថយ្នតែឹកទំនិញ។ រថយ្នតានទំ ំ្ូចជាង រថយ្នតែឹកទំនិញ្ំជាង។
សិសស្តេ្មៀបស្វជាមួយ្នឹងរុកខជា្ិ។ ស្វសុីរុកខជា្ិ។
ពិពណ៌ន្មេុណលកខណៈបែលអាចវាស់បវងបានននវ្ថុជាមួយ្នឹងវាកយស័ពទបតេចចកតេទសតេោយ្តេ្បើសនលឹកកិចចការបែលបានតេបាោះពុមពមនុ ។



អាចបាន

្តេ្មៀបវ្ថុរ ូ្ែល់ 5 តេោយ្តេ្បើេុណលកខណៈមួយ្ និងពិពណ៌ន្ម
លទធអល។
ឧទ រណ៍
តេ្បៀបតេ្ៀបេុណលកខណៈរបស់វ្ថុតេោយ្តេ្បើភាសាបតេចចកតេទសខ្លោះ

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

(ឧទ៖ តេមមនែតេនោះបវង អាមួយ្
តេន្មោះខ្លី។) តេោយ្តេ្បើឧបករណ៍បកនចា។
Khmer

17. សិសសបានបង្ហាញចំណាប់អារមមណតេ៍ ល្ើ បធ្លនបទេំន្ិ និងភារកិចកាច ន់ប្តេ្ចើនតេ ងើ ៗ។
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពួកតេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា។
*** សូចន្មករតេនោះអាច្្ូវបានរាយ្ការណ៍តេៅ្េួសារ។

តេគ្នលតេៅេឺឲ្យសិសសតេែើមបីបង្ហាញពីការចង់តេចោះចង់ែឹង និង្នទៈកាងុ ការតេរៀន្បធ្លនបទថមី និងព្ងីកចំតេណោះែឹងរបស់ពួកតេេ។
a.

សិសស្្ូវានេំនិ្អាួចតេអាើម និងបង្ហាញចំណាប់អារមមណក៍ ាុងការតេរៀនសូ្្តេោយ្រកតេ ើញវ្ថុថមីៗតាមរយ្ៈការបោះ តេោយ្ការសតេងក្ និងការសួរសំណួរ។ ្កុម្េួសារនឹងែឹងថ្នតេ្ើសិសសានការចង់ែងឹ ចង់តេ ើញ តេ ើយ្អាចរាយ្ការណ៍អំពីសូចន្មករតេនោះ។

b.

មតេ្ាបាយ្មួយ្តេទៀ្តេែើមបីតេមើលថ្នតេ្ើសិសសានការចប់អារមមណ៍ន្មំអវីថមី។ វ្ថុថមី ឬ 'កំណប់' ថមី តេ ើយ្តេមើលថ្នតេ្ើសិសសចូលរួមយាងសកមមតេែើមបីតេរៀនបបនថមតេទៀ្។

c.

បណន្មំបទពិតេសា្ន៍ផាទល់៖
a.

យ្កបបលមួយ្មក - តេែើមបីជ្ីកែី និងោំ្គ្នប់ពូជ្ផាទល់ខ្លួនរបស់អកា

b.

ន្មំមកនូវរូបមនតមួយ្ - តេែើមបីតេ្វើឱ្យកាតេរ៉េម ឬបបងែមទន់ៗ

c.

យ្កវ្ថុមួយ្បែលកកកាុងទឹកកក (ផាក សលឹកតេឈើ ជាតេែើម) តេែើមបីឱ្យសិសសែឹងអំពីវិ្រី ំោយ្ទឹកកក។

 មិនទន់អាចបាន
បង្ហាញពីចំណាប់អារមមណ៍តេៅកាុង
អវីៗជ្ុំវិញខ្លួនរបស់គ្ន្់។
ឧទ រណ៍
សិសសបសវងយ្ល់ពីវ្ថុតាមរយ្ៈ
ការបោះ។

ពិនទុ

ចំណាំ

 ានការរីកចតេ្មើន
បង្ហាញចំណាប់អារមមណ៍តេលើ្បធ្លនបទ វ្ថុ ឬបទពិតេសា្ន៏ណាមួយ្។
ឧទ រណ៍
សិសសបង្ហាញចំណាប់អារមមណ៍ និងទក់ទងជាមួយ្អាកែនទអំពីការង្ហរ និងសកមមភាពរបស់ពួកតេេ។

 អាចបាន
បង្ហាញពីចំណាប់អារមមណ៍តេលើបទពិតេសា្ន៍ថមីតេោយ្តេមើលអាកែនទតេរៀបចំសាា រៈ
ឬសួរសំណួរ ។
ឧទ រណ៍
សិសសសួរសំណួរតេែើមបីយ្ល់អវីមួយ្។

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

សិសសសួរ៖ "តេ្ើវាតេ្ែវើ ូចតេមតច?"

18. សិសសចូលរួមសកមមភាពកាងុ រយ្ៈតេពលបវង។
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពកួ តេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា។
*** សូចន្មករតេនោះ អាច្្ូវបានរាយ្ការណ៍តេៅ្េួសារ។

តេគ្នលបំណង េឺឲ្យសិសសបែលចូលរួមយាងតេពញតេលញតេៅកាុងសកមមភាពមួយ្ស្ាប់រយ្ៈតេពលជាង 15 ន្មទី។
a.

អាកអាចសួរឪពុកាត យ្ពីេំនិ្របស់ពួកតេេ តេ ើយ្សរតេសរឧទ រណ៍។

b.

សិសសចូលរួមកាុងការតេ្ជ្ើសតេរីសខ្លួនឯង សកមមភាពមិនបមនតេ្ជ្ើសតេរីសតេោយ្ខ្លួនឯង ឬសកមមភាពបែលពីមុនជាបញ្ញា្បឈម។

c.

សិសស្្ូវចូលរួមកាុងរយ្ៈតេពលបវងតេោយ្មិនខ្វល់ខ្វយ្បា្់បង់ចំណាប់អារមមណ៍ និងគ្នមនការតេលើកទឹកចិ្ពត ីមនុសស្ំ។

d.

តេអ្កង់ - តេពលតេវោ៖ តេមើលទូរទសសន៍ ឬតេលងតេ ាមកុំពយូទរ័ មិន្្ូវបានរាប់។

e.

រយ្ៈតេពលបបនថម្្ូវបានតេេច្់ទកុ ថ្នតេលើសពី 15 ន្មទី។

ពិនទុ

 មិនទន់អាចបាន
ចូលរួមកាុងសកមមភាពមួយ្ បុបនត្្ូវបានរំខ្ន

 ានការរីកចតេ្មើន
ចូលរួមតេៅកាុងសកមមភាពមួយ្បុបនត្្ូវបានរំខ្ន ឬបា្់បង់ចំណាប់អារមមណតេ៍ ោយ្គ្នមនការតេលើកទឹកចិ្តពីមនុសស្ំ។

ចំណាំ

ឧទ រណ៍
សិសសកំពុងតេលងជាមួយ្

ឧទ រណ៍

រថតេលលើង បន្មទប់ពី 5 ន្មទី សិសសចង់តេចញតេៅខ្ង
តេ្ៅ។

សិសសកំពុងតេ្វើេំនូរមួយ្ស្ាប់សាជ្ិក្េួសារបន្មទប់ពី 10 ន្មទីសិសសបាន្បកាសថ្ន៖ "ខ្្ុំបានតេ្វើរួច"។
មនុសស្ំតេលើកទឹកចិ្តសិសសឱ្យបបនថមពណ៌តេទៀ្។

 អាចបាន
្សូតេៅកាុងសកមមភាព សូមបីប្តេៅកាុងបរិយាកាសរំខ្នមួយ្ ឬតេៅតេពល
ភារកិចចកាលយ្ជាបញ្ញា្បឈម។
ឧទ រណ៍
សិសសកំពុងសាងសង់ទូកជាមួយ្ែីឥែឋេំរ។ូ ទូកតេៅប្បនតលិច។
សិសសមិនតេបាោះបង់តេចលតេទសូមបីប្សិសសែនទតេទៀ្បែលបានសាងសង់ទូកបែលអបណា ្ក៏តេោយ្។

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

Khmer

19. សិសសតេ្បើសាារៈ និងវ្ថតេុ ែមើ បី្ណា
ំ ងឱ្យេំន្ិ ថម។ី
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពកួ តេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា។
*** សូចន្មករតេនោះ អាច្្ូវបានរាយ្ការណ៍តេៅ្េួសារ។

តេគ្នលតេៅស្ាប់សិសស េឺតេែើមបីតេ្បើការ្សតេមើល្សនម និងភាពនចា្បឌ្ិ្របស់ពួកតេេ។
a.

សិសស្្ូវប្បង្ហាញថ្នពួកតេេអាចតេលងជាមួយ្វ្ថុតេអសងគ្នា និងានភាពនចា្បឌ្ិ្ជាមួយ្ការតេលងរបស់ពួកតេេ។

b.

វ្ថុបែលតេ្បើមនិ អាចានលកខណៈែូចគ្នាតេទខ្ណៈបែលពួកវាកំពងុ តេលង។

c.

ការតេ្វើពុ្ជាតេលងេឺ្្ូវប្ជា្ំណាងឱ្យេំនិ្ថមី បែលានន័យ្តេ្ៅពីជ្ីវិ្្បចំនថៃរបស់ពួកតេេតេ្វើឱ្យតេជ្ឿថ្នតេ្ៅពី្បនពណីននវបប្ម៌របស់ពួកតេេ។

d.

តេ្ើសិសសានភាពកាលហាន និងបតេង្កើ ការ្សតេមើល្សនមឬតេទ?
 មិនទន់អាចបាន
តេ្បើវ្ថុជ្វី ិ្ពិ្្បាកែកាងុ ការតេលង និងតេ្ឱ្វើ យតេជ្ឿ។
ឧទ រណ៍
សិសសតេ្បើយ្នតតេហាោះ្បោប់តេកមងតេលងតេែើមបីតេហាោះតេ ើរតេពញកាុងអទោះ។

ពិនទុ
ចំណាំ

 ានការរីកចតេ្មើន
តេ្បើវ្ថុជ្វី ិ្ពិ្តេែើមបី្ំណាងឱ្យេំនិ្ចស់។
ឧទ រណ៍
សិសសតេ្បើ វឺ្តេែើមបីែុសតេ្មញ្ុកកតា និងសិ្សក់វា។
សិសសតេ្បើ្កោសមួយ្សនលឹកតេែើមបីបតេងកើ្ោវតេវទមនតរបស់ខ្លួន។

 អាចបាន
តេ្បើវ្ថុតេអសងគ្នាតេែើមបី្ំណាងអវីមួយ្ថមខ្ី ណៈតេពលបែលវាអតល់សកមមភាព និងចលន្ម។
ឧទ រណ៍
សិសសតេ្បើចនអទោះបាយ្តេែើមបីបតេងកើ្សារមួយ្ តេ ើយ្តេលងតេ្វើពុ្ជា្កុម្ញ្ច្នបតី បបតេខ្ន្ទី។

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

20. សិសសពាយាមបញ្ចបភា់ រៈតេ្ចើនជាងមុន មុននឹងសុកាំ រជ្ួយ្ ឬបញ្ឈប់តេោយ្សារការខ្កចិ្ត។
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពួកតេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា។
*** សូចន្មករតេនោះ្្ូវបានគ្នំ្ទតេោយ្ឯកសារភាជប់ P ៖ ការតេោោះ្សាយ្បញ្ញា។

តេគ្នលតេៅស្ាប់សិសសេឺតេែើមបីអាចបតេញ្ចញម្ិអំពេី ំនិ្/ែំតេណាោះ្សាយ្របស់ពួកតេេ តេែមើ បីតេោោះ្សាយ្បញ្ញាតេអសងៗ។

ពិនទុ

ចំណាំ

a.

្បាប់តេរឿងរា៉េវសងាម - ឱ្យសិសសអតល់នូវែំតេណាោះ្សាយ្ខ្ុសៗគ្នាចំតេ ោះបញ្ញាបែលបានបង្ហាញតេៅកាុងសាច់តេរឿង។

b.

្គ្នប់បាល់្្ូវជាប់គ្នំងតេៅកាុងតេែើមតេឈើ - តេ្បើ្គ្នប់បាល់វាយ្កូនបាល់ / តេ្បើបាល់បាល់ - តេ្ើអាកេិ្ថ្នតេយ្ើងអាច្នែល់្គ្នប់បាល់តេន្មោះយាងែូចតេមតច?

c.

តេលលចកូនតេសារតេែើមបីចូលកាុងអទោះ - តេ្ើកូនេិ្យាងណាថ្នកូនតេកមងអាចចូលកាុងអទោះបាន?

d.

តេកមងពីរន្មក់កពំ ុងវាយ្គ្នាែតេណតើមកូនឡានែឹកទំនិញប្មួយ្ - តេ្អើ ាកេិ្ថ្នតេយ្ើងអាចតេ្វើែចូ តេមតចតេែើមបីបញ្ឈប់ពួកតេេកុំឱ្យវាយ្គ្នាបាន?

e.

តេកមងៗចង់បានបអលតេបាមបែលានតេៅតេលើតេែើមតេឈើ - តេ្ើអាកេិ្ថ្នតេកមងអាចយ្កបអលតេបាមតេោយ្រតេបៀបណា?

f.

រូបអាុំ
 មិនទន់អាចបាន
បង្ហាញភាពមិនអាចប្់បបនបាន តេៅតេពលពាយាមតេោោះ្សាយ្
បញ្ញា។
ឧទ រណ៍
សិសសតេបាោះជ្ំហានតេៅនឹងយ្ុទធសាញ្ច្សតមួយ្តេែើមបីតេោោះ្សាយ្បញ្ញាតេៅកាុងរូបភាព

 ានការរីកចតេ្មើន
ពាយាមតេោោះ្សាយ្បញ្ញាសាមញ្ាតេោយ្តេ្បើសាកលបង និងកំ ុស ឬតេោយ្
តេ្វើតាមយ្ុទធសា្សតបែល្្ូវបានតេ្បើ្បាស់តេោយ្មនុសស្ំ ឬមិ្តលកាិ។
ឧទ រណ៍
សិសសតេ្បើការសាកលបង និងកំ ុស តេែើមបីបំតេពញបលបងអាុំរបូ ។

 អាចបាន
ការពាយាមតេោោះ្សាយ្បញ្ញាតេ្ចើនជាងមួយ្អលូវតេោយ្ទទួលសាា ល់ ថ្ន្្ូវការជ្ំនួយ្តេៅតេពលចំបាច់។

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។

ឧទ រណ៍
សិសសសុំជ្ំនួយ្តេែើមបីបញ្ចប់ភារកិចចរួមគ្នា។

ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

/ តេរឿង។
សិសសតេ្វើកំ ុសែបែលតេ្ចើន
ែង។

សិសសានេំនិ្ខ្លោះតេែើមបីតេោោះ្សាយ្បញ្ញាតេៅកាុងរូបភាព / តេរឿងរា៉េវ
តេទោះជាយាងណាក៏តេោយ្េំនិ្ទំងអស់មិនែំតេណើរការតេន្មោះតេទ។

សិសសអតល់នូវែំតេណាោះ្សាយ្តេអសងៗគ្នាជាតេ្ចើនចំតេ ោះបញ្ញាបែលបានបង្ហាញតេៅកាុងរូបភាព / តេរឿង
។

Khmer

21. សិសសកំណ្់សាា ល់ និង្បាប់ពបី អាកននរាងកាយ្។
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពួកតេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា។
*** សូចន្មករតេនោះ្្ូវបានគ្នំ្ទតេោយ្ឯកសារភាជប់ Q ៖ បអាករាងកាយ្។

តេគ្នលតេៅ េឺឲ្យសិសសចងែុល និង្បាប់តេ្មោះបអាករាងកាយ្ជាតេ្ចើន។
a.

បអាកែំបងូ ននឯកសារភាជប់ Q េឺ្្ូវអនុវ្តពីទីតាំង និងតេ្មោះននបអាករាងកាយ្។

b.

បអាកទី 2 ននឯកសារភាជប់ Q េឺជារាងកាយ្របស់តេកមង្បុសនិងតេកមង្សីាាក់។ តេៅតេលើបែលសិសសអាចចងែុល (ឬពណ៌ / សញ្ញា) និងតេ្មោះបអាករាងកាយ្
នីមួយ្ៗ។
 មិនទន់អាចបាន
កំណ្់ទីតាំងបអាកខ្លោះននរាងកាយ្។
ឧទ រណ៍
សិសាអាចចងែុលតេៅបអាកខ្លោះនន
រាងកាយ្បែល្្ូវបានសួរ។

ពិនទុ
ចំណាំ

 ានការរីកចតេ្មើន
សាា ល់បអាកខ្លោះននរាងកាយ្។
ឧទ រណ៍
សិសសអាចតេៅតេ្មោះបអាកខ្លោះនន
រាងកាយ្បែលអាកចងែុលអងបែរ។

 អាចបាន
សាា ល់ និងកំណ្់ទីតាំងបអាកជាតេ្ចើនននរាងកាយ្។
ឧទ រណ៍
សិសសអាចកំណ្់សាា ល់និងរកតេ ើញបអាកមួយ្ចំនួន (យាងតេហាចណាស់ 10) នន
រាងកាយ្តេោយ្គ្នមនជ្ំនួយ្។

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

22. សិសសកំណ្់សាា ល់ និងបង្ហាញការអនុវ្តជាមូលោឋ នស្ាប់សខ្ុ ភាពលែ។
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពកួ តេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា។
*** សូចន្មករតេនោះ អាច្្ូវបានរាយ្ការណ៍តេៅ្េួសារ។

តេគ្នលតេៅស្ាប់សិសសេឺតេែើមបីអាចសាា ល់និងតេោយ្ឯករាជ្យនូវការអនុវ្តន៍សុខ្ភាពលែបំអុ្ និងទាល ប់អន្មម័យ្ទូតេៅ។

ពិនទុ
ចំណាំ

a.

សិសសេួរអាចោងនែតេអាយ្បាន 20 វិន្មទី។

b.

សិសស្្ូវបានបតេ្ងៀនឲ្យតេចោះតេ្បើបងាន់។

c.

សិសសេួរអនុវ្តតាមការតេ្បើ្បាស់បនទប់ទកឹ - តេៅបនទប់ទឹក - ោងនែ បន្មទបពីតេ្បើ្បាស់។

d.

សិសសែុសតេ្មញរបស់ពួកតេេតេោយ្ឯករាជ្យ។

e.

សិសសអាចតេសលៀក ក់ខ្លួនឯងបាន។

f.

សិសសយ្ល់ពីអវីបែល្្ូវតេសលៀក ក់ស្ាប់តេពលនថៃ និងអវីបែល្្ូវ ក់តេៅតេពលយ្ប់។

g.

សិសសានទាល ប់តេេង និងទទួលបានការស្ាក្េប់្គ្នន់ស្ាប់ "នថៃតេរៀនតេៅសាោ" បន្មទប់។
 មិនទន់អាចបាន
សិសសមិនសូវែឹងពីការអនុវ្តន៍សុខ្ភាពជាមូលោឋ ន។
ឧទ រណ៍
សិសសមិនតេចោះែុសតេ្មញ ឬតេពលណា្្ូវោងនែ។
សិសសគ្នមនកាលវិភាេ ឬទាល ប់។
សិសសមិនតេចោះតេសលៀក ក់តេោយ្ខ្លួនឯងតេទ។

 ានការរីកចតេ្មើន
អនុវ្តទាល ប់ជាមូលោឋ នជាមួយ្ការរំលឹកតេោយ្មនុសស្ំ។
ឧទ រណ៍
សិសសែឹងពីរតេបៀបតេ្វើការអនុវ្តន៍ជាមូលោឋ ន បុបនត្្ូវការការរំលឹកមនុសស្ំ តេែមើ បីតេ្វើវា។
សិសសែឹងពីទាល ប់ 3 ភាេ 5 ។

 អាចបាន
អនុវ្តទាល ប់ជាមូលោឋ នតេោយ្ឯករាជ្យ។
ឧទ រណ៍
សិសសែឹង និងអនុវ្តយាងតេហាចណាស់ 5 ទាល ប់ជាមូលោឋ នតេោយ្ខ្លួនឯង។

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

Khmer

23. សិសសបរិតេភាេ និងអឹកតេោយ្ឯករាជ្យតេោយ្តេ្បើ្បោប់្បោរសម្សប។
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពកួ តេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា
*** សូចន្មករតេនោះអាច្្ូវបានរាយ្ការណ៍តេៅ្េួសារ។

តេគ្នលតេៅេឺស្ាប់សិសសានឯករាជ្យ និងអាចតេ្បើឧបករណ៍ទំងអស់បែលអតល់ជ្ូនតេៅសាោតាមវិ្ី្្ឹម្្ូវ។
a.

តេ្ើសិសសរបស់អាកអាចញុ ំតេោយ្តេ្បើ្បោប់្បោបានបែរឬតេទ? (សម សាល ប្ កាំបិ្)

b.

តេ្ើសិសសរបស់អាកអាចចក់ទឹកអឹក និងអឹកទឹកតេោយ្តេ្បើបពងឬបកវបាន្្ឹម្្ូវតេោយ្គ្នមនការកំពប់តេទ? (បពង)

c.

តេ្ើសិសសរបស់អាកអាចកាន់ ចន កបនសង និង្បោប់្បោទំងអស់បែរឬតេទ?
 មិនទន់អាចបាន
បង្ហាញការយ្ល់ែឹងជាមូលោឋ នអំពី្បោប់្បោតេ្បើ្បាស់។
ឧទ រណ៍
សិសសែឹងពី្បោប់្បោតេ្បើ្បាស់នីមួយ្ៗ
បុបនតមិនអាចតេ្បើ្បាស់វាតេោយ្គ្នមនជ្ំនួយ្តេទ។

ពិនទុ
ចំណាំ

 ានការរីកចតេ្មើន
តេ្បើតេ្េឿង្បោប់្បោរតេោយ្កំពប់ខ្លោះ។
ឧទ រណ៍
សិសសអាចបរិតេភាេ និងអឹកតេោយ្ខ្លួនឯងតេោយ្នែរបស់ពួកតេេ។
ជ្ួនកាលសិសសញុ ំអាហារ ឬតេលសជ្ជៈកំពប់។

 អាចបាន
តេ្បើ្បោប់ទំងអស់តេោយ្តេ្បើបតេចចកតេទស្្ឹម្្ូវតេោយ្មិនកំពប់។
ឧទ រណ៍
សិសសបរិតេភាេ និងអឹកតេោយ្ខ្លួនឯង។
សិសសតេ្បើ្បោប់ទំងអស់តាមរតេបៀប្្ឹម្្ូវ។

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

24. សិសស រួមបញ្ចលូ ចលន្មសាច់ែតេុំ ោយ្តេ្បើឧបករណ៍។
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពកួ តេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា
*** សូចន្មករតេនោះអាច្្ូវបានរាយ្ការណ៍តេៅ្េួសារ។

តេគ្នលតេៅេឺស្ាប់សិសសតេែើមបីអាចបញ្ចូលគ្នានូវជ្ំន្មញចលន្មសាច់ែុំកាុងតេពលប្មួយ្។
a. ្បសិនតេបើអាកមិនានបាល់ ឬបខ្ស។ បតេង្កើ បាល់ផាទល់ខ្លួនរបស់អាក តេោយ្ការមូល្កោសមួយ្ែុំ។
b. ឱ្យសិសសតេបាោះបាល់តេៅតេពលតេែើរ ឬកំពុងរ្់។
c.

តេសាើឱ្យសិសសតេអាយ្តេោ្។ ោក់្កោសមួយ្សនលឹកតេៅតេលើឥែឋ។ សួរសិសសឱ្យតេោ្តេលើវាពីរតេជ្ើង៖ ពីតេ្វងតេៅសាត ំ ពីមខ្ុ តេៅខ្ងតេ្កាយ្។ សុំឱ្យសិសស
តេ្វើែូចគ្នាែបែលៗ បុបនតានតេជ្ងើ កបនធក។ ែូតេចាោះទំងពីរតេជ្ើង េឺតេៅតេលើចំតេ ៀងាខ ងនន្កោស។

d. តេសាើសិសសឱ្យតេែើរតេ ើង និងចុោះតេ្កាម។ ឬមួយ្ជ្ំហានតេ្ចើនែង។
ពិនទុ

 មិនទន់អាចបាន
អនុវ្តចលន្មជាមួយ្នឹងការបតេងកើនការស្មបស្មួល។

 ានការរីកចតេ្មើន
តេ្វើចលន្មជាមូលោឋ នតេោយ្ទំនុកចិ្ត និងភាពង្ហយ្្សួល។

ចំណាំ

ឧទ រណ៍
សិសសពាយាមតេោ្។
សិសសពាយាមទ្់បាល់។

ឧទ រណ៍
សិសសផាលស់ទី និងឈប់តេោយ្ានការ្េប់្េង។
សិសសពាយាមរាប់តេៅតេពលតេោ្។
សិសសទ្់ ឬតេបាោះបាល់។

 អាចបាន
អនុវ្តភាពខ្ុសគ្នាននជ្ំន្មញចលន្មសមុេសាម ញជាមួយ្នឹងទំនុកចិ្ត
និងភាពង្ហយ្្សួល។
ឧទ រណ៍
សិសសរ្់ និងទ្់បាល់។
សិសសតេែើរតេ ើងចុោះជ្តេណតើរតេោយ្ឆ្មលស់តេជ្ើងគ្នាតេោយ្ពុំតេតាងបង្ហកន់នែ
ឬទប់ជ្ញ្ញជំង។

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

Khmer

25. សិសសតេចោះរ៉េ្ូ កិប/តេោោះតេ វ ចងបខ្សសំតេលៀកបំ ក់តេោយ្ខ្លនួ ឯង។
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពកួ តេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា។
*** សូចន្មករតេនោះអាច្្ូវបានរាយ្ការណ៍តេៅ្េួសារ។

តេគ្នលតេៅេឺស្ាប់សិសសបែលអាចតេសលៀក ក់ និងតេោោះសតេមលៀកបំ ក់តេោយ្ខ្លួនឯង។
a.

សិសសអាចតេ្បើផាលស់ទីបខ្សរ៉េូ្តេ ើងតេលើ និងចុោះតេ្កាម។

b.

សិសសអាចបិ្តេ វអាវឬអាវរង្ហរ (អាវតេ្ៅ)។

c.

សិសសអាចតេោោះតេ វអាវពីអាវរង្ហរ (អាវតេ្ៅ)។

d.

សិសសអាចតេ្បើបសបកតេជ្ើង ឬតេខ្។

e.

សិសសអាចចងបខ្សបសបកតេជ្ើងរបស់ខ្លួន។

f.

សិសសអាចយ្ក និងបិទអាវរបស់ខ្នលួ ។

g.

សិសសអាច ក់ និងតេោោះបសបកតេជ្ើងរបស់ខ្លួន។

h.

សិសសអាច ក់ និងតេោោះតេ្សាមតេជ្ើងរបស់ខ្លួន។

i.

សិសសអាចតេសលៀក និងតេោោះតេខ្របស់ខ្លួន។

j.

សិសសអាច ក់ និងតេោោះតេ្សាមនែរបស់ខ្លួន។
 មិនទន់អាចបាន
មិនអាចអនុវ្តជ្ំន្មញបអាកចលន្មលែទំងតេនោះបានតេទ។
ឧទ រណ៍
សិសសានការលំបាក និង្្ូវការជ្ំនួយ្កាុងការតេសលៀក ឬតេោោះសំតេលៀកបំ ក់។

ពិនទុ
ចំណាំ

 ានការរីកចតេ្មើន
ពាយាមអនុវ្តជ្ំន្មញបអាកចលន្មលែៗទំងតេនោះតេោយ្ានជ្ំនួយ្ពីមនុសស្ំ។
ឧទ រណ៍
សិសសអាចតេោោះរ៉េូ្អាវតេ្ៅរបស់គ្ន្់ និងសុំជ្ំនួយ្តេែើមបី ក់អាវរបស់គ្ន្់។

 អាចបាន
អនុវ្តជ្ំន្មញបអាកចលន្មលែទំងតេនោះតេោយ្ខ្លួនឯង។
ឧទ រណ៍
សិសសអាចតេសលៀក ក់តេខ្អាវ និងតេោោះសំតេលៀកបំ ក់តេោយ្ខ្លួនឯង។

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

តេ្ើកូនរបស់អាកអាចយ្កសំតេលៀកបំ ក់បអាកខ្ងតេ្ៅ (អាវតេ្ៅ បសបកតេជ្ើង មួក តេ្សាមនែ) (រួមទំងការរ៉េូ្ ការបិទតេ វ
និងការចុចភាជប់) តេទ?

26. សិសសតេ្បើកនញ្ច្នបត ែលានការ្្ួ្្តា និង្បុង្បយ្័្។ា
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពួកតេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា ។
*** សូចន្មករតេនោះ្្ូវបានគ្នំ្ទតេោយ្ឯកសារភាជប់ R ៖ ជ្ំន្មញកាន់កន្នត។

តេគ្នលតេៅ េឺឲ្យសិសសកាន់កនញ្ច្នតឱ្យបាន្្ឹម្្ូវ និងអាចកា្់បខ្សតេកាង និងបន្មទ្់្្ង់។

ពិនទុ
ចំណាំ

a.

តេ្បើសនលឹកកិចចការតេែើមបីអនុវ្ត។

b.

សិសសនឹងតេ្បើសនលឹកកិចចការបែលានបន្មទ្់តេៅតេលើពួកតេេ។

c.

ស្ាប់្េូបតេ្ងៀនតេែើមបីកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញសិសស្្ូវកា្់បខ្សបន្មទ្់។
 មិនទន់អាចបាន
បង្ហាញថ្នមិនអាច្េប់្េងកនញ្ច្នតបាន។
ឧទ រណ៍
សិសសកាន់កនញ្ច្នតតាមវិ្ីបែលតេ្វើឱ្យមិនអាចកា្់្កោសបាន។
សិសសមិនអាចកា្់្កោសបានតេទ។

 ានការរីកចតេ្មើន
តេ្បើកនញ្ច្នតបែលានវ្ថុបញ្ញជតេែមើ បីកា្់្កោស។
ឧទ រណ៍
សិសសកាន់កនញ្ច្នតឱ្យបាន្្ឹម្្ូវតេ ើយ្អាចកា្់បខ្សបន្មទ្់មួយ្
ចំនួន។

 អាចបាន
តេ្បើកនញ្ច្នតបែលានការ្េប់្េង និងតេច្ន្មកា្់សនលឹកកិចចការបែលបានអតល់ឱ្យ។
ឧទ រណ៍
សិសសកា្់បន្មទ្់្្ង់តេ ើយ្កា្់បខ្សតេកាងបាន។

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

Khmer

27. សិសសសរតេសរ និងេូរខ្ណៈតេពលអនុវ្តការកាន់បែលអាចកា្់បាន ។
*** សិសស ELL/DLL អាចបង្ហាញអំពីសញ្ញាណអាកបបកិរិយាកាុងភាសាចមបងរបស់ពួកតេេ ឬតាមរយ្ៈរតេបៀបបែលមិនបអែកតេលើភាសា។

តេគ្នលតេៅេឺឲ្យសិសសបង្ហាញថ្នពួកតេេអាចកាន់ប៊ិចតេៅកាុងការកាន់មុខ្ង្ហរ និងបាន្េប់្េងការស្មបស្មួល។

ពិនទុ

ចំណាំ

a.

សតេងក្តេមើលសូចន្មករតេនោះ្េប់តេពលបែលសិសសកំពុងកាន់ប៊ិច វឺ្ ឬតេមមនែ។

b.

្បសិនតេបើអាកមិនចាស់ពីក្មិ្ជ្ំន្មញរបស់សិសស សូមតេអាយ្សិសសសរតេសរតេ្មោះរបស់គ្ន្់មតងតេទៀ្តេៅតេលើ្កោស។
 មិនទន់អាចបាន
កាន់ឲ្យជាប់ តេោយ្ានការស្មបស្មួលានកំណ្់។

 ានការរីកចតេ្មើន
តេ្បើ្បាស់កាន់បែលអាចកា្់បាន បែលានការស្មបស្មួលាន
ក្មិ្។

ឧទ រណ៍

ឧទ រណ៍

សិសសចប់ឧបករណ៍សរតេសរតេោយ្តេ្បើកនែរបស់ពួកតេេ។

សិសសចប់ឧបករណ៍សរតេសរជាមួយ្បា្នែរបស់ពួកតេេ។
សិសសតេ្បើនែ បកងនែចងែុលតេៅខ្ងតេ្ៅ តេែើមបីេរូ ។

សិសសតេ្បើជ្ំន្មញចលន្ម្ំ (សាម ) តេែើមបីេរូ ។



អាចបាន

តេ្បើការកាន់បែលអាចកា្់បាន (ការចប់យ្កែតេងកៀប) និងបានស្មបស្មួល
ការ្េប់្េង។
ឧទ រណ៍

 មិនានព័្ា៌ ន
មិនអាចកំណ្់ក្មិ្ជ្ំន្មញបានតេទ។
ឧទ រណ៍/ពនយល់៖

សិសសតេ្បើ្ាមនែ្បាំ បួន ឬបី តេែើមបីចប់ឧបករណ៍សរតេសររបស់ពួកតេេ។
សិសសតេ្បើចលន្មកនែតេែើមបីេូរ។

Khmer

