
មណ្ឌ លសិក ធិករយូនីៃហ្វដ៍អូកឡិនដ៍ បង្ហ ញថ 

មគគុេទទសក៍ស្ដង់ រមុខវជិជ សនលូរមួស្រមប់ម បិ កនុងនមជៃដគូ ថន ក់មេត្តយយ 
 
មណ្ឌ លសិក ធិករយូនីៃហ្វដ៍អូកឡិនដ៍ េជឿេទេលើសំណំុមួយៃនជំេនឿសនូលអំពី្រគួ រែដលេយើងបេ្រមើជូនជេរៀង ល់ៃថង។  
 
ជំេនឿេគល #1  ម បិ ទំងអស់មនក្តី្រសៃមស្រមប់កូនរបស់ខ្លួន និងចង់ឲយពួកេគល្អ 
ជំេនឿេគល #2  ភពជៃដគូរជមួយ្រគួ រគឺមន រសំខន់ចំេពះសមិទធិផលៃនករសិក   
ជំេនឿេគល #3 ម បិ ទំងអស់ ចគំ្រទករសិក របស់កូនរបស់ពួកេគបន 
ជំេនឿេគល #4  ករទទួលខុស្រតូវកនុងករបេងកើតភពជៃដគូររ ង  និងផទះ ែផ្អកជចំបងេលើបុគគលិក  ជពិេសសថន ក់ដឹកនំ ។ 
 
ពីេ្រពះេយើង្របកន់យកនូវជំេនឿេគលេលើករចូលរមួរបស់្រគួ រ េយើងបនបេងកើតសមភ រ និងធនធនេដើមបីធនថ 
្រគួ រទំងអស់យល់អំពីស្តង់ រមុខវជិជ សនលូ និង ចគំ្រទករសិក េនកនុងផទះ។ ធនធនទំងេនះរមួមន កញច ប់ៃនេសៀវេភស្រមប់មុខវជិជ េគលទំងអស់ 
(Common Core Backpack) ែដលទំងេនះគឺជសកមមភពែដលម បិ ចេ្របើេនផទះ េដើមបីព្រងឹងស្តង់ រៃនមុខវជិជ េគលទំងេនះ។   
 

េតើអ្វីគឺស្តង់ រមុខវជិជ សនលូ?  េហតុអ្វី្រតូវករមុខវជិជ សនលូ 
កលពីមុន រដ្ឋនិមួយៗមនក្រមិតស្តង់ រអប់ររំបស់ខ្លួន។ 
ចំណុចេនះបនបងកឲយមនករ ភន់្រចលំ 
និងក្តីបរមមណ៍អំពីថេតើសិស របស់េយើងេ្រត មខ្លួនស្រមប់ចូល 
ម វទិយល័យ និង ជីពករងរេនកនុងេពលបញច ប់ករសិក ពីវទិយល័យ 
ឬអត់។ រដ្ឋ កលីហ្វ័រញ៉ បនអនុម័តនូវស្តង់ រមុខវជិជ សនូលេនកនុងឆន ំ 2010 ។ 
 

ស្តង់ រមុខវជិជ សនូលរបស់រដ្ឋ (CCSS) 
គឺជកររពឹំងទុកៃនករសិក មួយេនកនុងសិលបះ ភ អង់េគ្លស 
និងគណិតវទិយ ែដលបនបេងកើតេឡើងេដើមបីេ្រត មសិស ថន ក់ទី12 (K-12) 
ឲយចូលេរៀនម វទិយល័យ និងេជគជ័យ ជីពករងរ។ CCSS 
បង្ហ ញឲយដឹងអំពីអ្វីែដល ្រតូវបនរពឹំងពីសិស  េន មក្រមិតនិមួយៗ 
េ យឲយសិស  ម បិ  ្រគូបេ្រង ន និង អនក្រគប់្រគង  
សថិតេនកនុងទី ំងែតមួយដូចគន  ខណៈេពលកំពុងេធ្វើករេឆព ះេទរក 
េគលេ រមួគន ។  

ស្តង់ រមុខវជិជ សនូលរបស់រដ្ឋគឺមន រសំខន់ពីេ្រពះមុខវជិជ ទំងេនះនឹងជួយ
កុមរទំងអស់ មិនថពួកេគជនរ េនះេទ 
សុទធែតេរៀនជំនញដូចគន ស្រមប់េតៀមចូល ម វទិយល័យ 
និង ជីពករងរ។ ពួកេគបេងកើតកររពឹំងទុកចបស់ ស់មួយស្រមប់ 
អ្វីែដលកូនរបស់អនកគួរដឹង និង ចេធ្វើ េនកនុងែផនកសំខន់េផ ងៗ៖ អកខរកមម 
(ករ ន សរេសរ និយយ និង ្ត ប់េលើ្រគប់ែផនកៃនមុខវជិជ ) និងគណិតវទិយ។  
 

្របសិនអនកដឹងកររពឹំងទុកទំងេនះគឺជអ្វី 
េ្រកយមកអនក ចជួយកូនរបស់អនកេរៀបចំខ្លួន 
ពីេ្រពះេ កអនកគឺជ្រគូដំបូងរបស់កូនេ កអនក។  
 

សិស របស់េយើងគឺជអនកវទិយ ្រស្ត អនក្រ វ្រជវ អនក្រគប់្រគង 
និងអនករចនប្លង់ 
នេពលអនគត។ ពួកេគគឺជអនកេ ះ្រ យបញ្ហ  និងសហករ។ 
មុខវជិជ សនូលេ្រត ម េធ្វើឲយពួកេគ្របកួត្របែជងជមួយ 
មិនែមន្រតឹមែតមិត្តភ័្រក្តជនជតិ េមរកិកំងេនកនុងរដ្ឋេផ ងេទៀតបុ៉េ ្ណ ះេទ 
បុ៉ែន្តជមួយសិស ែដលមកពីប ្ត ្របេទសននេលើពិភពេ ក។  

 
េតើ្រគួ រ ចគំ្រទេជគជ័យរបស់ េ យរេបៀប ? 
ភពជៃដគូរជមួយ្រគួ រគឺមន រសំខន់ស្រមប់េជគជ័យៃនករសិក ។ និយយយ៉ង មញញ មិន ចអប់រសិំស ែតមន ក់ឯងបនេទ។ 
េតើ្រគួ រ ចេធ្វើជៃដគូរជមួយ បនេ យរេបៀប ? 
 

1. ដឹងពីអ្វីែដលកូនរបស់អនកគួរេរៀនេនថន ក់មេត្តយយ 
2. សួរ្រគូថេតើកូនរបស់អនកមនទទួលជំនញែដលបនបេ្រង នេហើយឬេន 
3. សួរថេតើេ កអនក ចគំ្រទករសិក េនផទះេ យរេបៀប ។ សួររកសកមមភពពីកញច ប់ៃនេសៀវេភស្រមប់មុខវជិជ េគលទំងអស់ (Common Core 

Backpack) ែដលគឺជសកមមភព ែដលម បិ េ្របើេនផទះជមួយកូន េដើមបីទទួលបនចំេណះដឹងពីស្តង់ រមុខវជិជ សនូលទំងេនះ។  
4. ន ន ន។ សូមឲយកូនរបស់េ កអនក នជេរៀង ល់ៃថង និងសួរសំណួរេទពួកេគ។ េ្រកយមកេទៀត ឲយពួកេគេទ នអតថបទេដើមបីេឆ្លើយសំណួរ 



“េតើអនកដឹងេ យរេបៀប ? 
5. ្រតូវ្របកដថ កូនរបស់េ កអនកគឺកំពុង នេសៀវេភែដលមិនែមនជ្របេ មេ ក្របឌិត ជញឹកញប់។   

 
  
 



ស្តង់ រមុខវជិជ សនលូរមួស្រមប់ថន ក់មេត្តយយ 
 

េនះគឺជបំណិន សិលបះភ អង់េគ្លស សំខន់មួយចំនួនែដល្រតូវយកមកបេ្រង នេនកនុងថន ក់មេត្តយយ។ ស្រមប់ ងស្តង់ រមុខវជិជ សនូលរដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉ 
សូមចូលេទ 
េគហទំព័រ្រកសួងអប់ររំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉ (http://www.cde.ca.gov/re/cc/). 
  
 

មនសកមមភពពីកញច ប់ៃនេសៀវេភស្រមប់មុខវជិជ េគល ស្រមប់ស្តង់ រមុខវជិជ សនូលនិមួយែដលមនេរៀប ប់កនុងបញជ ីខងេ្រកមៈ 
  

ស្តង់ រមុខវជិជ សនលូរមួ ជទូេទ មនន័យថ កូនរបស់អនក ច… 
RL.K.1  េ យមនប្រមប់ និងករគំ្រទ សួរ និងេឆ្លើយសំណួរអំពី

េសចក្ដីលម្អិតសំខន់ៗេនកនុងអតថបទ។  
្របប់អំពីនរ  អ្វី កែន្លង  េពល  និងរេបៀប  េ្រកយពីបន ្ដ ប់
េរឿងចប់។   

RL.K.2  េ យមនប្រមប់ និងករគំ្រទ និទនេរឿង្រសេដៀងគន េឡើង
វញិ រមួទំងេសចក្ដីលម្អិតផងែដរ។ 

និទនេរឿង មួយេឡើងវញិ។ 

RL.K.3  េ យមនប្រមប់ និងករគំ្រទ រកតួអងគ ទស នីយភព និង
្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗេនកនុងេរឿង មួយ។  

្របប់អំពីតួអងគ ទស នីយភព និងអ្វីែដលបនេកើតេឡើងេនកនុងេរឿង មួយ។  

RI.K.2  េ យមនប្រមប់ និងករគំ្រទ រក្របធនបទសំខន់ និង
្របប់េឡើងវញិនូវេសចក្ដីលម្អិតសំខន់ៗរបស់អតថបទ។ 

្របប់អំពី្របធនបទសំខន់ និងេសចក្ដីលម្អិតេនកនុងេសៀវេភែដលមិនែមនជ
េរឿង្របេ មេ ក្របឌិត។  

RL.K.5  គ ល់្របេភទអតថបទ មញញៗ (ឧ. េសៀវេភេរឿង កំ ពយ)។  ្របប់អំពីភពខុសគន រ ងេសៀវេភេរឿង និងកំ ពយ។  

RL.K.6  េ យមនប្រមប់ និងករគំ្រទ ្របប់េឈម ះអនកនិពនធ និងជង
គំនូរេនកនុងេរឿង និងកំណត់អំពីតួនទីៃនបុគគលមន ក់ៗេនកនុង
ករនិទនេរឿងេនះ។ 

្របប់អំពីនរ ជអនកនិពនធ និងនរ ជជងគំនូរ។ េគ ច្របប់អំពីករងរ
របស់បុគគលទំងេនះ។   

RI.K.5  រកគ្រមបខងមុខ គ្រមបខងេ្រកយ និងទំព័រចំណងេជើងៃន
េសៀវេភ មួយ។  

ែស្វងរកគ្រមបខងមុខ គ្រមបខងេ្រកយ និងទំព័រចំណងេជើងេនកនុងេសៀវេភ
មួយ។ 

RI.K.6  ្របប់េឈម ះអនកនិពនធ និងជងគំនូរេនកនុងអតថបទ មួយ និង
កំណត់អំពីតួនទីៃនបុគគលមន ក់ៗេនកនុងករបង្ហ ញគំនិត ឬ
ព័ត៌មនេនកនុងអតថបទ។ 

ខញុំ ច្របប់អំពីនរ ជអនកនិពនធ និងនរ ជជងគំនូរ។ េគ ច្របប់អំពី
ករងររបស់បុគគលទំងេនះ។  

RL.K.7  េ យមនប្រមប់ និងករគំ្រទ ពណ៌នអំពីទំនក់ទំនងរ ង
របូគំនូរ និងេរឿងែដលមនរបូគំនូរទំងេនះ (ឧ. េតើរបូគំនូរេនះ
ពណ៌នអំពីកល មួយេនកនុងេរឿង)។  

េ្របើរបូគំនូរេដើមបីជួយដល់ករនិទនេរឿង។  

RF.K.1  
  

បង្ហ ញឲយេឃើញនូវករយល់ដឹងអំពីករេរៀបចំ និងលកខណៈ
មូល ្ឋ ន្រគឹះៃនឯក រេបះពុមព។ 

a. នពកយពីេឆ្វងេទ ្ដ ំ ពីេលើចុះេ្រកម និងមួយ
ទំព័រម្ដងៗ  

b. គ ល់ថ ពកយនិយយមនតំ ងេនកនុងភ
សរេសរ មរយៈលំ ប់លំេ យៃនអក រ
ជក់ ក់។  

c. យល់ថ ពកយខណ្ឌ ែចកពីគន េនកនុងឯក រ
េបះពុមព។  

d. គ ល់ និង្របប់េឈម ះអកខរ្រកមជអក រធំ និងអក រ
តូចទំងអស់។  

េ្របើលកខណៈមូល ្ឋ ន្រគឹះៃនអតថបទេដើមបីជួយដល់ពួកេគកនុងករ ន។  
( នពីេឆ្វងេទ ្ដ ំ នពីេលើចុះេ្រកម ដកឃ្ល េនចេន្ល ះពកយនីមួយៗ)  

គ ល់ និង្របប់េឈម ះអក រធំ និងអក រតូចទំងអស់។   
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ស្តង់ រមុខវជិជ សនលូរមួស្រមប់ថន ក់មេត្តយយ 
 

ទំងេនះគឺជបំណិន គណិតវទិយ សំខន់ៗែដលកំពុង្រតូវបនបេ្រង នេនថន ក់មេត្តយយ។ ស្រមប់បញជ ីទំង្រសុងស្ដីពីស្តង់ រមុខវជិជ សនូលរមួរបស់រដ្ឋ

កលីហ្វ័រញ៉ សូមេមើល 
វុបិ យរបស់្រកសួងអប់ររំដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉ (http://www.cde.ca.gov/re/cc/)។   
  

មនសកមមភពកញច ប់ៃនេសៀវេភស្រមប់មុខវជិជ េគលស្រមប់ស្តង់ រមុខវជិជ សនូលរមួនីមួយៗ ដូចមន យេឈម ះេនខងេ្រកម។    

ស្តង់ រមុខវជិជ សនលូរមួ ជទូេទ មនន័យថ កូនរបស់អនក ច… 
K.CC.1  ប់ដល់ 100 ម្ដងមួយ និងម្ដងដប់។  ប់ដល់ 100 ម្ដងមួយ និងម្ដងដប់។   
K.CC.2  ប់េទមុខ េ យចប់េផ្ដើមពីេលខែដលបនផ្ដល់ឲយេនកនុងលំ ប់

លំេ យែដលបនដឹង (ជំនួសឲយករ្រតូវែតចប់េផ្ដើមពី 1)។  
ប់េទមុខ េ យចប់េផ្ដើមពីេលខែដលបនផ្ដល់ឲយ។   

K.CC.3  
  

សរេសរេលខពី 0 ដល់ 20។ តំ ងេលខ មួយៃនវតថុ
ទំង យជមួយនឹងតួេលខសំេណរពី 0-20 (ជមួយនឹងេលខ 0 
ែដលតំ ងឲយករមិន ប់វតថុ មួយ)។  

សរេសរេលខចប់ពី 0 ដល់ 20។ សរេសរេលខ មួយស្រមប់្រកុមវតថុ
ែដលមនចំនួនចប់ពី 0 ដល់ 20។   

K.CC.4  យល់អំពីទំនក់ទំនងរ ងចំនួន និងបរមិណ ភជ ប់ចំនួន ប់េទនឹង
ចំនួន 
េរៀប។  

a. េនេពល ប់វតថុ ្របប់េឈម ះចំនួន មលំ ប់លំេ យ
ស្តង់ រ េ យ ក់វតថុនីមួយៗេទ មគូែដលមន
េឈម ះចំនួនមួយ និងែតមួយ និងេឈម ះចំនួននីមួយៗ
ែដលមនវតថុមួយ និងែតមួយ។  

b. យល់ថ េឈម ះចំនួនចុងេ្រកយែដលបននិយយ 
្របប់អំពីចំនួនវតថុែដលបន ប់។ ចំនួនៃនវតថុគឺដូចគន  
េទះបីជ ្រតូវបនេរៀបចំយ៉ង  ឬ ប់ ម
លំ ប់លំេ យ ក៏េ យ។  

c. យល់ថ េឈម ះចំនួនបន្តបនទ ប់នីមួយៗគឺសំេ េទេលើ
បរមិណ មួយែដលធំជង។ 

េរៀបេលខ មលំ ប់លំេ យ។   

K.CC.5  ប់ចំេពះសំណួរឲយេឆ្លើយ "បុ៉នម ន?" អំពីវតថុែដលេសមើនឹង 20 ែដល
្រតូវបនេរៀបចំេនកនុងជួរមួយ លំ ប់ជួរ ងចតុេកណ ឬ ងជ
រង្វង់ ឬេសមើនឹងវតថុ 10 ែដលមន ងជករព្រងយ្រតង់េនះបន្តិច
្រតង់េនះបន្តិចផ្ដល់ចំនួន មួយចប់ពី 1–20 ប់វតថុែដលេ្រចើន
េនះ។  

ប់ចំនួនវតថុចេន្ល ះពី 1 េទ 20។   

K.CC.6  កំណត់ថចំនួនវតថុេនកនុង្រកុមមួយគឺេ្រចើនជង តិចជង ឬេសមើនឹង
ចំនួនវតថុេនកនុង្រកុមមួយេផ ងេទៀត ឧ. េ យេ្របើយុទធ ្រស្តផគូផគង 
និង ប់។ 1  

្របប់ថេតើ វតថុេនកនុង្រកុមមួយគឺេ្រចើនជង តិចជង ឬេសមើនឹងវតថុេនកនុង
្រកុមមួយេផ ងេទៀតឬយ៉ង ។  

K.OA.1  តំ ងឲយវធីិបូក និងវធីិដកេ យវតថុ ្រមមៃដ របូភពកនុងចិត្ត គំនូរ 
2 សំេឡង (ឧ. ករទះៃដ) សែម្ដងអំពី ថ នភព ករពនយល់េ យ
ផទ ល់មត់ សំនួនេ រស័ពទ ឬសមីករ។  

េ្របើវតថុ ្រមមៃដ និងរបូភពេដើមបីជួយបង្ហ ញវធីិបូក និងវធីិដក។ 

K.NBT.1  ផ្ដុំ និងបំែបកចំនួនចប់ពី ១១ ដល់ ១៩ េទជមួយដប់ដង និងមួយ 
មួយដងខ្លះ ឧ. េ យេ្របើវតថុ និងគំនូរ និងកត់្រ ករផ្ដុំ និងករ
បំែបកនីមួយៗេ យគំនូរ និងសមីករមួយ (ឧ. 18 = 10 + 8) យល់
ថចំនួនទំងេនះគឺផ្ដុំមកពីមួយដប់ដង មួយដង ពីរដង បីដង បួន

េ្របើវតថុ គំនូរ ឬសមីករេដើមបីបង្ហ ញចំនួនមួយដប់ដង និងមួយមួយដង។   



ដង ្របំដង ្របំមួយដង ្របំពីរដង ្របំបីដង ឬ្របំបួនដង។  

K.MD.2  េ្រប បេធៀបេ យផទ ល់នូវវតថុពីរជមួយនឹងលកខណៈរង្វ ស់ែដល
និយមេ្របើ្របស់ េដើមបីឲយដឹងថេតើវតថុ មួយមនលកខណៈ "េ្រចើន
ជង"/"តិចជង" និងពណ៌នអំពីភពខុសែប្លកគន ។ ឧទហរណ៍ 
េ្រប បេធៀបេ យផទ ល់នូវកមពស់ៃនកុមរពីរនក់ និងពណ៌នថេតើ
កុមរ មន ក់ខពស់ជង/ទបជង។  

េ្រប បេធៀបថេតើវតថុពីរ្រសេដៀងគន  ឬខុសែប្លកគន ដូចេម្ដចខ្លះ។ (េ្រចើនជង 
តិចជង ខពស់ជង ទបជង) 

K.MD.3  ចត់ថន ក់វតថុេទជ្របេភទែដលបនផ្ដល់ឲយ ប់ចំនួនវតថុេនកនុង
្របេភទនីមួយៗ និងតេ្រម ប្របេភទេ យ ប់។ 3  

េរៀបវតថុចូលេទ ម្របេភទ។ 
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