
ត ើច្បាប ់READ Act ជាអ្វី? 
ច្បាបស់្តីពីការអ្ភវិឌ្ឍនខ៍ាងសិ្ក្សា READ Act គឺជាច្បាប ់Colorado 
ដែលកំ្សណ ត់ោលការណ៍ដណន ំតែើម្បធីានសិ្ស្សម្នា ក្ស់ៗ បញ្ចបក់ារ
អានតៅថ្នា ក្សទី់បី តៅក្សម្ម្ ិថ្នា ក្សត់នេះ ឬតលើក្សម្ម្ ិថ្នា ក្សត់នេះ។ ច្បាបត់នេះ
ជយួ សាលាននតែើម្បកំី្សណ សិ់្ស្សដែលម្នន ម្មូ្វការោមំ្ទខាង
សិ្ក្សាបដនែម្ តែើម្បអីានតាម្ក្សម្ម្ ិថ្នា ក្ស ់
 
ត ើ “ការអានទាបជាងក្សម្ម្ ិថ្នា ក្សយ់៉ា ងខាល ងំ” ម្នននយ័ែូច្បតម្តច្ប? 
តនេះម្នននយ័ថ្ន សិ្ស្សនឹងអានរយៈតពលម្យួឆ្ា  ំឬតម្ច្បើនជាង ដែល
ទាបជាងក្សម្ម្ ិថ្នា ក្សប់ច្បចុបបនារបស់្ោ ។់ ការម្សាវម្ជាវបង្ហា ញថ្ន ការ
អានតាម្ក្សម្ម្ ិថ្នា ក្ស ់តៅចុ្បងបញ្ចបន់នឆ្ា សិំ្ក្សាតៅសាលា ម្ននសារៈ
សំ្ខានណ់ាស់្ ស្ម្ម្នបភ់ាពតជាគជយ័តៅសាលានតពលអ្នគ ។ 
 
ត ើអ្វតីៅជាដែនការអាន READ Plan? 
ដែនការអាន READ Plan គឺជាដែនការអ្នតរាគម្នជ៍ាលក្សខណៈឯក្ស
ជនស្ម្ម្នបម់្ត តយយសាលា រហូ ែល់ សិ្ស្សថ្នា ក្សទី់ 3 ដែលបាន
កំ្សណ ថ់្នជាការអ្នុវ តនដ៍ែលទាបជាងក្សម្ម្ ិថ្នា ក្សយ់៉ា ងខាល ងំក្សាុងការ
អាន។  ដែនការតនេះ បនតែំតណើ រការរហូ ែល់សិ្ស្សស្តម្ម្ច្បបានតាម្
ជំនញក្សម្ម្ ិថ្នា ក្សក់្សាុងការអាន។ 
 
ដែនការអាន READ Plan ម្ ូវបានតរៀបចំ្បត ើងតែើម្បជីយួ 
កូ្សនតលាក្សអ្ាក្ស ឱ្យម្បតស្ើរត ើងជាអ្ាក្សអាន តោយម្នន៖ 

 តោលតៅននអានជាក្សល់ាក្ស ់
 ការោមំ្ទខាងសិ្ក្សាតៅសាលា 
 ការោមំ្ទតៅែទេះ 
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សាលា និងម្កុ្សម្ម្គួសារដែលជានែគូ តែើម្បធីានភាពតជាគជយ័
របស់្សិ្ស្សក្សាុ ងការអាន។ 



ត ើម្ននព ័ម៌្ននអ្វខី្លេះ ដែលម្ននសារៈសំ្ខានបំ់ែុ ? 
តោលតៅតយើងខំុ្្តៅសាលារែឋ Aurora គឺស្ម្ម្នបកុ់្សម្នរៗទាងំអ្ស់្ តែើម្បបីញ្ចបក់ារសិ្ក្សាពីវទិាល័យ តម្ ៀម្ខ្លួនជាតម្ស្ច្ប
ស្ម្ម្នបក់ារសិ្ក្សា ឬក្សម្នល ងំពលក្សម្មនតពលអ្នគ ។  ការតរៀបចំ្បសិ្ស្សននស្ម្ម្នបែំ់តណើ រការតនេះ ចាបត់ែតើម្ក្សាុងតពលឆ្ប់ៗ  

តៅតពលពកួ្សតគចូ្បលសាលា។ 

ត ើខំុ្្អាច្បជយួ កូ្សនខំុ្្តៅែទេះ 
យ៉ា ងែូច្បតម្តច្ប? 

តនេះជាគំនិ តយបល់ខ្លេះៗ។ ម្គូកូ្សន
របស់្តលាក្សអ្ាក្ស អាច្បដច្បក្សរដំលក្ស
គំនិ តយបល់ែងដែរ។ 

ការវាយ នម្ល 
ម្គូកូ្សនរបស់្តលាក្សអ្ាក្សតម្បើម្បាស់្ការវាយ នម្លតលើការអានដែលវវិ តន ៍
(Developmental Reading Assessment (DRA2)) តែើម្ប ី
កំ្សណ ក់្សម្ម្ ិននការអានរបស់្កូ្សនម្នា ក្ស់ៗ ។ 
 
ព ័ម៌្ននអំ្ពីការវាយ នម្ល បង្ហា ញថ្នកូ្សនតលាក្សអ្ាក្ស នឹងអានទាប
ជាងក្សម្ម្ ិថ្នា ក្សយ់៉ា ងខាល ងំ។ 
 
តបើកូ្សនតលាក្សអ្ាក្ស ជាងអ្ាក្សសិ្ក្សាភាសាអ្ងត់គលស្តនេះ ពិនទុវាយ នម្ល
ភាសាថ្នា ក្សរ់ែឋ (ACCESS) ែតល់ជូនព ័ម៌្ននដែលពាក្សព់ន័ធនឹង 
ការវវិ តនភ៍ាសាអ្ងត់គលស្របស់្កូ្សន។ ក្សម្ម្ ិការអាន និងក្សម្ម្ ិវវិ តន៍
ភាសា ម្ ូវបានកំ្សណ ក់្សាុងដែនការអាន READ Plan ស្ម្ម្នបអ់្ាក្ស
សិ្ក្សាភាសាអ្ងត់គលស្។ 
ដែនការអាន READ Plan ម្ វូបានតរៀបចំ្បត ើងតែើម្បោីមំ្ទការរកី្ស
ច្បតម្ម្ើនរបស់្កូ្សនតលាក្សអ្ាក្សជាលក្សខណៈបុគគលតៅក្សាុ ងការអាន។ 

ការោមំ្ទតៅសាលា 
ម្គូកូ្សនរបស់្តលាក្សអ្ាក្ស និងបុគគលិក្សសាលាតែសងតទៀ  ត វ្ើការជាម្យួ
ោា តែើម្បតីម្ជើស្តរ ើស្យុទធសាស្រស្ត និងការត វ្ើអ្នតរាគម្នន៍ន ដែល
បំតពញតាម្តោលតៅតាម្ដែនការអាន READ Plan របស់្
កូ្សនតលាក្សអ្ាក្ស។ 
 
វាម្និដម្នម្ោនដ់ ការត វ្ើអ្នតរាគម្នប៍៉ាុតណាណ េះត ើយ។ ម្កុ្សម្ការង្ហរក្ស៏
ពិនិ យតម្ើលតាម្រតបៀបនន តែើម្បតីរៀបចំ្បការដណនអំំ្ពីថ្នា ក្សត់រៀន 
ដែលអាច្បចូ្បលតម្បើម្បាស់្តម្ច្បើនដែម្តទៀ  ស្ម្ម្នបសិ់្ស្សទាងំអ្ស់្។ 
 
 
 

ការោមំ្ទតៅែទេះ 
ម្នុស្សតពញវយ័តៅែទេះ គឺជានែគូែសំ៏្ខានចំ់្បតពាេះការជយួ សិ្ស្សឱ្យកាល យជា
អ្ាក្សអាន អ្ាក្សស្រតស្រឬអ្ាក្សនិពនធ និងអ្ាក្សទាក្សទ់ងដែលតជាគជយ័។ 
 
សូ្ម្ត វ្ើជានែគូជាម្យួម្គូកូ្សនរបស់្តលាក្សអ្ាក្ស តែើម្បបីតងកើ  និងអ្នុវ ត
ដែនការអាន READ plan។ 
 
ការបញ្ចបកិ់្សច្បចម្បជំុ និងការស្នទនម្បចាឆំ្ា  ំអំ្ពីការច្បងចា ំ
សិ្ស្សម្នា ក្ស់ៗ ដែលម្ននដែនការអាន READ Plan នឹងម្ននការ
បញ្ចបម់្យួននកិ្សច្បចម្បជំុម្បចាឆំ្ា  ំតែើម្បពិីនិ យត ើងវញិដែនការ និង
ការង្ហរជាម្យួោា  តែើម្បតី វ្ើដែនការស្ម្ម្នបឆ់្ា តំម្កាយ។ 
 
តៅអំ្ ុងកិ្សច្បចម្បជំុតនេះ ម្គូកូ្សនរបស់្តលាក្សអ្ាក្សនឹងដច្បក្សរដំលក្សជតម្ម្ើស្
នន ដែលទាក្សទ់ងនឹង ម្មូ្វការជាក្សល់ាក្សរ់បស់្កូ្សនតលាក្សអ្ាក្ស។ 
 
កូ្សនៗខ្លេះ អាច្បម្ ូវការរយៈតពលតម្ច្បើនជាងម្យួឆ្ា  ំតែើម្បចីាបយ់ក្សបាន។ 
ច្បាបកំ់្សណ ថ់្ន ការច្បងចាអំាច្បជាជតម្ម្ើស្ម្យួ ប៉ាុដនតម្ននការត វ្ើ
អ្នតរាគម្ន ៍និងការោមំ្ទជាតម្ច្បើនតទៀ  ដែលអាច្បម្នន។ ការម្សាវម្ជាវ
បង្ហា ញថ្ន ការត វ្ើម្តងតហើយម្តងតទៀ តៅក្សម្ម្ ិថ្នា ក្សម់្យួ អាច្បម្និដម្នជា
ែំតណាេះម្សាយលអបំែុ តៅក្សាុងក្សរណីភាគតម្ច្បើនត ើយ។ 
 
ស្ម្ម្នបអ់្ាក្សសិ្ក្សាភាសាអ្ងត់គលស្ (ELLs)៖ យុទធសាស្រស្តសិ្ក្សាម្ ឹម្ម្ ូវ
ស្ម្ម្នបក់ារសិ្ក្សាភាសា និងការតច្បេះ អាននិងស្រតស្រ ម្ ូវបានកំ្សណ ់
ចំ្បតពាេះការោមំ្ទពីម្គូដែលម្ននជំនញខាងការសិ្ក្សាភាសាអ្ងត់គលស្។ 
ច្បាបរ់ែឋ Colorado ម្និែតល់អ្នុសាស្នចំ៍្បតពាេះការច្បងចាសំ្ម្ម្នបសិ់្ស្ស
ននដែលកំ្សពុងស្ែិ តៅការតាម្ោនការវវិ តនភ៍ាសា ដែលជាភាសាទីពីរ 
ឬភាសាតែសងតទៀ របស់្ពួក្សតគ។ 

ម្ ូវឱ្យកូ្សនតលាក្សអ្ាក្សយល់ែឹងអំ្ពីភាពតជាគជយ័តៅសាលា គឺ
ម្ននសារៈសំ្ខានណ់ាស់្ចំ្បតពាេះតលាក្សអ្ាក្ស។ 
 
ម្ ូវម្បាក្សែថ្ន កូ្សនតលាក្សអ្ាក្ស ម្ក្សសាលាតរៀនជាតរៀងរាល់នែៃ។ 
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