មណ្ឌលសិក ធិករយូនីៃហ្វដ៍អូកឡិនដ៍ បង្ហញថ

រមុខវ ិជជសនលរួ
ូ មស្រមប់ម

មគគុេទទសក៍សង
្ដ ់

មណ្ឌលសិក ធិ ករយូនីៃហ្វដ៍អូកឡិនដ៍ េជឿេទេលើសំណុំមួ យៃនជំ េនឿសនូលអំ ពី្រគួ
ជំេនឿេគល #1

ម

បិ

ជំេនឿេគល #2

ភពជៃដគូ រជមួ យ្រគួ

ជំេនឿេគល #3

ម

ជំេនឿេគល #4

ករទទួ លខុ ស្រតូវកនុងករបេងកើតភពជៃដគូ ររ ង

បិ

រទំងអស់យល់អំពីសង
្ត ់

ទំងអស់

រគឺ មន

រែដលេយើងបេ្រមើ ជូនជេរៀង ល់ៃថង។

រសំខន់ ចំេពះសមិ ទិ ផ
ធ លៃនករសិក

ចគំ្រទករសិក របស់កូនរបស់ពួកេគបន

រមុខវ ិជជសនល
ូ និ ង

និ ងផទះ ែផ្អកជចំ បងេលើបុគគលិក

បិ

ចេ្របើ េនផទះ េដើ មបីព្រងឹ ងស្តង់

រៃនមុ ខវ ិជជេគលទំងេនះ។

េហតុអី្រ្វ តូវករមុខវ ិជជសនល
ូ

រអប់ រ ំរបស់ខួន។
្ល

ស្តង់

រមុ ខវ ិជជសនូលរបស់រដ្ឋគឺមន

រសំខន់ ពីេ្រពះមុ ខវ ិជជទំងេនះនឹ ងជួ យ

ចំ ណុចេនះបនបងកឲយមនករ ភន់ ្រចលំ

កុ មរទំងអស់ មិ នថពួ កេគជនរ

និ ងក្តីបរមមណ៍អំ ពីថេតើ សិស របស់េយើងេ្រត មខ្លួនស្រមប់ ចូល

សុទធែតេរៀនជំ នញដូ ចគនស្រមប់ េតៀមចូ ល ម

វ ិទយល័យ និ ង

ម

ជី ពករងរេនកនុងេពលបញចប់ ករសិក ពី វ ិទយល័យ

ឬអត់ ។ រដ្ឋ កលីហ័រ្វ ញ៉ បនអនុ ម័តនូ វស្តង់

រមុ ខវ ិជជសនូលេនកនុងឆនំ 2010 ។

រមុ ខវ ិជជសនូលរបស់រដ្ឋ (CCSS)

ស្តង់

គឺ ជកររ ំពឹ ងទុ កៃនករសិក មួ យេនកនុងសិលបះ ភ

និ ង

អ្វីែដលកូ នរបស់អនកគួ រដឹ ង និ ង
(ករ

ឲយចូ លេរៀនម

ពី េ្រពះេ

យឲយសិស ម

សថិតេនកនុងទី

េគលេ

បិ

ជី ពករងរ។ CCSS
មក្រមិ តនិ មួយៗ

្ត ប់េលើ្រគប់ ែផនកៃនមុ ខវ ិជជ) និ ងគណិតវ ិទយ។

ចជួ យកូ នរបស់អនកេរៀបចំ ខួន
្ល

កអនកគឺ ជ្រគូដំបូងរបស់កូនេ

សិស របស់េយើងគឺ ជអនកវ ិទយ

្រគូបេ្រង ន និ ង អនក្រគប់ ្រគង

្រស្ត អនក្រ

នេពលអនគត។ ពួ កេគគឺ ជអនកេ

ចគំ្រទេជគជ័យរបស់

ភពជៃដគូ រជមួ យ្រគួ
រ

រគឺ មន

ចេធ្វើជៃដគូ រជមួ យ

េ

យរេបៀប

រសំខន់ ស្រមប់ េជគជ័ យៃនករសិក ។ និ យយយ៉ ង
បនេ

យរេបៀប

្ត ្របេទសននេលើពិភពេ

2.

សួរ្រគូថេតើ កូនរបស់អនកមនទទួ លជំ នញែដលបនបេ្រង នេហើយឬេន

3.

សួរថេតើ េ

កអនក

ចគំ្រទករសិក េនផទះេ

Backpack) ែដលគឺ ជសកមមភព ែដលម
ន

ន។ សូមឲយកូ នរបស់េ

កអនក

បិ

្ណ ះេទ

ក។

មញញ

មិ ន

ចអប់ រ ំសិស ែតមនក់ ឯងបនេទ។

?

ដឹ ងពី អី ែ្វ ដលកូ នរបស់អនកគួ រេរៀនេនថនក់ មេត្តយយ

ន

យបញ
្ហ និ ងសហករ។

?

1.

4.

ះ្រ

េមរ ិកកំងេនកនុងរដ្ឋេផ ងេទៀតប៉ុ េ

ប៉ុ ែន្តជមួ យសិស ែដលមកពី ប

េតើ ្រគួ

វ្រជវ អនក្រគប់ ្រគង

មុ ខវ ិជជសនូលេ្រត ម េធ្វើឲយពួ កេគ្របកួ ត្របែជងជមួ យ

មិ នែមន្រតឹ មែតមិ ត្តភ័្រក្តជនជតិ

រ

កអនក។

និ ងអនករចនប្លង់

ំងែតមួ យដូ ចគន ខណៈេពលកំ ពុងេធ្វើករេឆពះេទរក

រួមគន។

េតើ្រគួ

ស់មួយស្រមប់

ចេធ្វើ េនកនុងែផនកសំខន់ េផ ងៗ៖ អកខរកមម

ន សរេសរ និយយ និ ង

េ្រកយមកអនក

េ

វ ិទយល័យ

្របសិនអនកដឹ ងកររ ំពឹ ងទុ កទំងេនះគឺ ជអ្វី

អង់ េគ្លស

បង្ហញឲយដឹ ងអំ ពីអី ែ្វ ដល ្រតូវបនរ ំពឹ ងពី សិស េន

េនះេទ

ជី ពករងរ។ ពួ កេគបេងកើតកររ ំពឹ ងទុ កចបស់

និ ងគណិតវ ិទយ ែដលបនបេងកើតេឡើងេដើ មបីេ្រត មសិស ថនក់ ទី12 (K-12)
វ ិទយល័យ និ ងេជគជ័ យ

។

ចគំ្រទករសិក េនកនុងផទះ។ ធនធនទំងេនះរួមមន កញចប់ ៃនេសៀវេភស្រមប់ មុខវ ិជជេគលទំងអស់

រមុខវ ិជជសនល?
ូ

កលពី មុន រដ្ឋនិមួយៗមនក្រមិ តស្តង់

ជពិ េសសថនក់ ដឹកនំ

រ េយើងបនបេងកើតសមភរ និ ងធនធនេដើ មបីធនថ

(Common Core Backpack) ែដលទំងេនះគឺ ជសកមមភពែដលម

េតើអីគ
្វ ឺសង
្ត ់

កនុងនមជៃដគូ ថនក់មេត្តយយ

ទំងអស់មនក្តី្រសៃមស្រមប់ កូនរបស់ខួន
្ល និ ងចង់ ឲយពួ កេគល្អ

ពី េ្រពះេយើង្របកន់ យកនូ វជំ េនឿេគលេលើករចូ លរួមរបស់្រគួ
្រគួ

បិ

យរេបៀប

។ សួររកសកមមភពពី កញចប់ ៃនេសៀវេភស្រមប់ មុខវ ិជជេគលទំងអស់ (Common Core

្ត ់
េ្របើ េនផទះជមួ យកូ ន េដើ មបីទទួលបនចំ េណះដឹ ងពី សង

រមុ ខវ ិជជសនូលទំងេនះ។

នជេរៀង ល់ៃថង និ ងសួរសំណួរេទពួ កេគ។ េ្រកយមកេទៀត ឲយពួ កេគេទ

នអតថបទេដើ មបីេឆ្លើយសំណួរ

“េតើ អនកដឹ ងេ
5.

យរេបៀប

្រតូវ្របកដថ កូ នរបស់េ

?
កអនកគឺ កំពុង

នេសៀវេភែដលមិ នែមនជ្របេ

មេ

ក្របឌិ ត ជញឹកញប់ ។

ស្តង់
េនះគឺ ជបំ ណិន

សិលបះភ

រមុខវ ិជជសនលរួ
ូ មស្រមប់ថនក់មេត្តយយ

អង់េគ្លស សំខន់មួយចំនួនែដល្រតូវយកមកបេ្រង

សូមចូ លេទ

នេនកនុងថនក់ មេត្តយយ។ ស្រមប់

ងស្តង់

រមុ ខវ ិជជសនូលរដ្ឋកលីហ័រ្វ ញ៉

េគហទំ ព័រ្រកសួងអប់ រ ំរដ្ឋកលីហ័រ្វ ញ៉ (http://www.cde.ca.gov/re/cc/).
មនសកមមភពពី កញចប់ ៃនេសៀវេភស្រមប់ មុខវ ិជជេគល ស្រមប់ សង
្ត ់

ស្តង់
RL.K.1
RL.K.2

េ

រមុ ខវ ិជជសនូលនិ មួយែដលមនេរៀប ប់ កុងបញ
ន
ជ ីខងេ្រកមៈ

រមុខវ ិជជសនលរួ
ូ ម

ជទូេទ មនន័យថ កូនរបស់អក
ន

យមនប្រមប់ និ ងករគំ្រទ សួរ និ ងេឆ្លើយសំណួរអំ ពី

េសចក្ដីលម្អិតសំខន់ ៗេនកនុងអតថបទ។
េ

្របប់ អំពីនរ

អ្វី កែន្លង

េពល

និ ងរេបៀប

ច…

េ្រកយពី បន

្ដ ប់

េរឿងចប់ ។

យមនប្រមប់ និ ងករគំ្រទ និ ទនេរឿង្រសេដៀងគនេឡើង

មួយេឡើងវ ិញ។

និ ទនេរឿង

វ ិញ រួមទំងេសចក្ដីលម្អិតផងែដរ។
RL.K.3
RI.K.2

េ

យមនប្រមប់ និ ងករគំ្រទ រកតួ អងគ ទស នី យភព និ ង

្រពឹ តិ ក
្ត រណ៍សំខន់ ៗេនកនុងេរឿង
េ

មួ យ។

យមនប្រមប់ និ ងករគំ្រទ រក្របធនបទសំខន់ និ ង

្របប់ េឡើងវ ិញនូ វេសចក្ដីលម្អិតសំខន់ ៗរបស់អតថបទ។
គ ល់្របេភទអតថបទ

RL.K.5
RL.K.6

េ

មញញ ៗ (ឧ. េសៀវេភេរឿង កំ

្របប់ អំពីតួអងគ ទស នី យភព និ ងអ្វីែដលបនេកើ តេឡើងេនកនុងេរឿង

្របប់ អំពី្របធនបទសំខន់ និ ងេសចក្ដីលម្អិតេនកនុងេសៀវេភែដលមិ នែមនជ
េរឿង្របេ

ពយ)។

យមនប្រមប់ និ ងករគំ្រទ ្របប់ េឈមះអនកនិ ពនធ និ ងជង

មួ យ។

មេ

ក្របឌិ ត។

្របប់ អំពីភពខុ សគនរ ងេសៀវេភេរឿង និ ងកំ
្របប់ អំពីនរ

ជអនកនិ ពនធ និ ងនរ

ពយ។

ជជងគំ នូរ។ េគ

ច្របប់ អំពីករងរ

គំ នូរេនកនុងេរឿង និ ងកំ ណត់ អំពីតួនទី ៃនបុ គគលមនក់ ៗេនកនុង

របស់បុគគលទំងេនះ។

រកគ្រមបខងមុ ខ គ្រមបខងេ្រកយ និ ងទំ ព័រចំ ណងេជើ ងៃន

ែស្វងរកគ្រមបខងមុ ខ គ្រមបខងេ្រកយ និ ងទំ ព័រចំ ណងេជើ ងេនកនុងេសៀវេភ

ករនិ ទនេរឿងេនះ។
RI.K.5

េសៀវេភ
RI.K.6

RL.K.7

មួ យ។

មួ យ។

្របប់ េឈមះអនកនិពនធ និ ងជងគំ នូរេនកនុងអតថបទ

មួ យ និ ង

ខញំុ

ច្របប់ អំពីនរ

ជអនកនិ ពនធ និ ងនរ

កំ ណត់ អំពីតួនទី ៃនបុ គគលមនក់ ៗេនកនុងករបង្ហញគំ និត ឬ

ករងររបស់បុគគលទំងេនះ។

េ

េ្របើ រប
ូ គំ នូរេដើ មបីជួយដល់ករនិ ទនេរឿង។

ព័ ត៌មនេនកនុងអតថបទ។

យមនប្រមប់ និ ងករគំ្រទ ពណ៌នអំ ពីទំនក់ ទំនងរ ង

ជជងគំ នូរ។ េគ

ច្របប់ អំពី

រូបគំ នូរ និ ងេរឿងែដលមនរូបគំ នូរទំងេនះ (ឧ. េតើ រប
ូ គំ នូរេនះ
ពណ៌នអំ ពីកល
RF.K.1

មួ យេនកនុងេរឿង)។

បង្ហញឲយេឃើញនូ វករយល់ដឹងអំ ពីករេរៀបចំ និ ងលកខណៈ
មូ ល ្ឋ ន្រគឹ ះៃនឯក
a.

រេបះពុ មព។

នពកយពី េឆ្វងេទ

(

្ដ ំ ពី េលើចុះេ្រកម និ ងមួ យ

ទំ ព័រម្ដងៗ
b.

គ ល់ថ ពកយនិ យយមនតំ
សរេសរ
ជក់

c.

មរយៈលំ

េ្របើ លកខណៈមូ ល ្ឋ ន្រគឹ ះៃនអតថបទេដើ មបីជួយដល់ពួកេគកនុងករ

ប់ លំេ

នពី េឆ្វងេទ

្ដ ំ

ន។

នពី េលើចុះេ្រកម ដកឃ្លេនចេន្លះពកយនី មួយៗ)

គ ល់ និ ង្របប់ េឈមះអក រធំ និ ងអក រតូ ចទំងអស់។

ងេនកនុងភ

យៃនអក រ

ក់ ។

យល់ថ ពកយខណ្ឌែចកពី គនេនកនុងឯក

រ

េបះពុ មព។
d.

គ ល់ និ ង្របប់ េឈមះអកខរ្រកមជអក រធំ និ ងអក រ
តូ ចទំងអស់។

ស្តង់

រែដលមនភពងយ្រសួលស្រមប់ម

បិ

ែដលដក្រសង់ពីេ
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រមុខវ ិជជសនលរួ
ូ មស្រមប់ថនក់មេត្តយយ

ស្តង់

គណិតវ ិទយ សំខន់ៗែដលកំពុង្រតូវបនបេ្រង

ទំងេនះគឺ ជបំ ណិន

នេនថនក់ មេត្តយយ។ ស្រមប់ បញជីទំង្រសុងស្ដីពីសង
្ត ់

កលីហ័រ្វ ញ៉ សូមេមើ ល

ិ
វុប

រមុ ខវ ិជជសនូលរួមរបស់រដ្ឋ

យរបស់្រកសួងអប់ រ ំរដ្ឋកលីហ័រ្វ ញ៉ (http://www.cde.ca.gov/re/cc/)។

មនសកមមភពកញចប់ ៃនេសៀវេភស្រមប់ មុខវ ិជជេគលស្រមប់ សង
្ត ់

រមុខវ ិជជសនលរួ
ូ ម

ស្តង់
K.CC.1

ប់ ដល់ 100 ម្ដងមួ យ និ ងម្ដងដប់ ។

K.CC.2

ប់ េទមុ ខ េ
លំេ

K.CC.3

ជទូេទ

មនន័យថ កូនរបស់អក
ន

ច…

ប់ ដល់ 100 ម្ដងមួ យ និ ងម្ដងដប់ ។

យចប់ េផ្ដើមពីេលខែដលបនផ្ដល់ឲយេនកនុងលំ

ប់

ប់ េទមុ ខ េ

យចប់ េផ្ដើមពីេលខែដលបនផ្ដល់ឲយ។

យែដលបនដឹ ង (ជំ នួសឲយករ្រតូវែតចប់ េផ្ដើមពី 1)។

សរេសរេលខពី 0 ដល់ 20។ តំ
ទំង

ងេលខ

មួ យៃនវតថុ

សរេសរេលខចប់ ពី 0 ដល់ 20។ សរេសរេលខ

យជមួ យនឹ ងតួ េលខសំេណរពី 0-20 (ជមួ យនឹ ងេលខ 0

ែដលតំ
K.CC.4

រមុ ខវ ិជជសនូលរួមនី មួយៗ ដូ ចមន យេឈមះេនខងេ្រកម។

ងឲយករមិ ន ប់វតថុ

ែដលមនចំ នួនចប់ ពី 0 ដល់ 20។

មួ យស្រមប់ ្រកុមវតថុ

មួ យ)។

យល់អំពីទំនក់ ទំនងរ ងចំ នួន និ ងបរ ិមណ ភជប់ ចំនួន ប់ េទនឹ ង

េរៀបេលខ

មលំ

ប់ លំេ

យ។

ចំ នួន
េរៀប។
a.

េនេពល ប់ វតថុ ្របប់ េឈមះចំ នួន

ស្តង់

រេ

យ

ក់ វតថុនី មួយៗេទ

មលំ

ប់ លំេ

យ

មគូ ែដលមន

េឈមះចំ នួនមួ យ និ ងែតមួ យ និ ងេឈមះចំ នួននី មួយៗ
b.

ែដលមនវតថុមួ យ និ ងែតមួ យ។

យល់ថ េឈមះចំ នួនចុ ងេ្រកយែដលបននិ យយ

្របប់ អំពីចំនួនវតថុែដលបន ប់ ។ ចំ នួនៃនវតថុគឺដូចគន
េទះបី ជ ្រតូវបនេរៀបចំ យ៉ង
លំ
c.

ប់ លំេ

យ

ក៏ េ

ឬ ប់

ម

យ។

យល់ថ េឈមះចំ នួនបន្តបនទប់ នីមួយៗគឺ សំេ
បរ ិមណ

េទេលើ

មួ យែដលធំ ជង។

ប់ ចំេពះសំណួរឲយេឆ្លើយ "ប៉ុ នមន?" អំ ពីវតថុែដលេសមើនឹង 20 ែដល

K.CC.5

្រតូវបនេរៀបចំ េនកនុងជួ រមួ យ លំ

ប់ ជួរ ងចតុ េកណ ឬ ងជ

ប់ ចំនួនវតថុចេន្លះពី 1 េទ 20។

រង្វង់ ឬេសមើនឹងវតថុ 10 ែដលមន ងជករព្រងយ្រតង់ េនះបន្តិច

្រតង់ េនះបន្តិចផ្ដល់ចំនួន

មួ យចប់ ពី 1–20

េនះ។
K.CC.6

កំ ណត់ ថចំ នួនវតថុេនកនុង្រកុមមួ យគឺ េ្រចើ នជង តិ ចជង ឬេសមើនឹង
ចំ នួនវតថុេនកនុង្រកុមមួ យេផ ងេទៀត ឧ. េ

យេ្របើ យុទធ

និ ង ប់ ។ 1
K.OA.1

តំ

ងឲយវ ិធី បូក និ ងវ ិធី ដកេ

ផទល់មត់ សំនួនេ

្រស្តផូផគ
គ ង

យវតថុ ្រមមៃដ រូបភពកនុងចិ ត្ត គំ នូរ

2 សំេឡង (ឧ. ករទះៃដ) សែម្ដងអំ ពី
K.NBT.1

ប់ វតថុែដលេ្រចើ ន

ថ នភព ករពនយល់េ

យ

បំ ែបកនី មួយៗេ

្រកុមមួ យេផ ងេទៀតឬយ៉ ង

។

េ្របើ វតថុ ្រមមៃដ និ ងរូបភពេដើ មបីជួយបង្ហញវ ិធី បូក និ ងវ ិធី ដក។

រស័ពទ ឬសមី ករ។

ផ្ដំុ និ ងបំ ែបកចំ នួនចប់ ពី ១១ ដល់ ១៩ េទជមួ យដប់ ដង និ ងមួ យ

មួ យដងខ្លះ ឧ. េ

្របប់ ថេតើ វតថុេនកនុង្រកុមមួ យគឺ េ្រចើ នជង តិ ចជង ឬេសមើនឹងវតថុេនកនុង

យេ្របើ វតថុ និ ងគំ នូរ និ ងកត់ ្រ

ករផ្ដំុ និ ងករ

យគំ នូរ និ ងសមី ករមួ យ (ឧ. 18 = 10 + 8) យល់

្ដ កពី មួយដប់ ដង មួ យដង ពី រដង បី ដង បួ ន
ថចំ នួនទំងេនះគឺ ផំុម

េ្របើ វតថុ គំ នូរ ឬសមី ករេដើ មបីបង្ហញចំ នួនមួ យដប់ ដង និ ងមួ យមួ យដង។

ដង ្របំដង ្របំមួយដង ្របំពីរដង ្របំបីដង ឬ្របំបួនដង។

K.MD.2

េ្រប បេធៀបេ

យផទល់នូវវតថុពី រជមួ យនឹ ងលកខណៈរង្វស់ែដល

និ យមេ្របើ ្របស់ េដើ មបីឲយដឹ ងថេតើ វតថុ

មួ យមនលកខណៈ "េ្រចើ ន

េ្រប បេធៀបថេតើ វតថុពី រ្រសេដៀងគន ឬខុ សែប្លកគនដូ ចេម្ដចខ្លះ។ (េ្រចើ នជង
តិ ចជង ខពស់ជង ទបជង)

ជង"/"តិ ចជង" និ ងពណ៌នអំ ពីភពខុ សែប្លកគន។ ឧទហរណ៍
េ្រប បេធៀបេ
កុ មរ

K.MD.3

យផទល់នូវកមពស់ៃនកុ មរពី រនក់ និ ងពណ៌នថេតើ

មនក់ ខស
ព ់ជង/ទបជង។

ចត់ ថនក់ វតថុេទជ្របេភទែដលបនផ្ដល់ឲយ
្របេភទនី មួយៗ និ ងតេ្រម ប្របេភទេ

ស្តង់

រែដលមនភពងយ្រសួលស្រមប់ម

បិ

ប់ចំនួនវតថុេនកនុង

យ ប់ ។ 3

ែដលដក្រសង់ពីេ

េរៀបវតថុចូ លេទ

ម្របេភទ។
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