
California Science Test 
Khmer Translated Test Directions Student Resource Sheet 

All Grades Science 
 

• This document provides the translations of the test directions. A biliterate student or adult can read 
these directions in conjunction with the California Science Test. 

• The document contains the English message observed on the computer screen followed by the 
translation. 

Message Translation  
Please Sign In សូមច ុះឈ ម្ ុះចូល៖ 
First Name: នាមខ្ល នួ ៖ 
SSID: SSID ៖ 
Session ID: ឈលខ្សម្គា ល់វគ្ាសិក្សា ៖ 
Please check that your 
information is entered 
correctly.  If you need 
help, ask your TA. 

សូមពិនិត្យឈមើលថារាល់ពត័្៌ម្គនរបស់អ្នក្សត្ត្វូបានបញ្ច លូត្ត្ឹមត្ត្វូ។  
ត្បសិនឈបើអ្នក្សត្ត្វូការជំនួយ សូមសាក្សសួរអ្នក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សត  (TA) របសអ់្នក្ស។ 

Your SSID is not entered 
correctly. Please try again 
or ask your TA. 

SSID របស់អ្នក្សមិនបានបញ្ច លូត្ត្ឹមត្ត្វូឈ ើយ។ សូមពាយាមមតងឈ ៀត្ 
ឬសួរអ្នក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សត របស់អ្នក្ស។ 

Your first name and SSID 
do not match current 
records. Please try again 
or ask your Test 
Administrator for help. 

នាមខ្ល នួ និង SSID របស់អ្នក្សមិនត្ត្វូគ្នន នឹងក្សំណត្់ត្ាបចច ុបបននឈ ។ 
សូមពាយាមមតងឈ ៀត្ ឬសួរអ្នក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សត របស់អ្នក្សសត្ម្គប់ជំនួយ។ 

You cannot take this test 
with this browser. អ្នក្សមិនអាចឈ វ្ ើឈត្សតជាមួយក្សមម វ ិ្ ីរ ក្សរក្ស (browser) ឈនុះបានឈ ។ 
To access this site, use 
Mozilla Firefox 52+, Safari 
7+, Chrome 59+, Internet 
Explorer 11, or the 
Secure Browser. 

ឈ ើមបីចូលឈៅឈគ្ហ ំព័រឈនុះ សូមឈត្បើក្សមម វ ិ្ ី Mozilla Firefox 52+, Safari 7+, 
Chrome 59+,  Internet Explorer 11 ឬក្សមម វ ិ្ ីរ ក្សរក្សស វត្ថ ិភាព (Secure 
Browser)។ 

If the information is 
correct, choose [Yes]. If 
not, choose [No]. 

ត្បសិនឈបើព័ត្៌ម្គនត្ត្ឹមត្ត្វូ សូមឈត្ជើសឈរ ើស [បា /ចាស (Yes)] ។ 
ត្បសិនឈបើមិនត្ត្ឹមត្ត្វូ សូមឈត្ជើសឈរ ើស [ឈ  (No)] ។ 

If you do not see the test 
you need to take, notify 
your Test Administrator 
and select Return to 
Login. 

ត្បសិនឈបើអ្នក្សមិនឈ ើញឈត្សត ដ លអ្នក្សត្ត្វូការឈ  
សូមជូន ំណឹងអ្នក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សត របស់អ្នក្សឈហើយឈត្ជើសឈរ ើស 
ត្ត្ ប់ឈៅច ុះឈ ម្ ុះចូលវញិ។ 

Review the following test 
settings. ពិនិត្យឈ ើងវញិនូវការកំ្សណត់្ឈត្សត  ូចខាងឈត្កាម។ 
Your Test Administrator 
needs to review your 
requested test and your 
test settings. This may 

អ្នក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សត របស់អ្នក្សត្ត្វូការពិនិត្យឈ ើងវញិនូវឈត្សត ដ លអ្នក្សបានឈសន ើស ំ 
និងការកំ្សណត្់ឈត្សត របស់អ្នក្ស។ អាចត្ត្វូចំណាយឈពលពីរបីនា ី។ 



Message Translation  
take a few minutes. 

Is This Your Test? ឈត្ើឈនុះជាឈត្សត របស់អ្នក្សដមនឈ ? 
If the test name and 
settings are correct, 
choose [Yes, Start My 
Test]. If not, choose [No]. 

ត្បសិនឈបើឈ ម្ ុះឈត្សត  និងការកំ្សណត្់ត្ត្ឹមត្ត្វូ សូមឈត្ជើសឈរ ើស [បា /ចាស 
ចាប់ឈ ត្ើមឈ វ្ ើឈត្សត របសខំុ្់្ (Yes, Start My Test)] ។ ត្បសិនឈបើមិនត្ត្ឹមត្ត្វូ 
សូមឈត្ជើសឈរ ើស [ឈ  (No)] ។ 

Sound and Video 
Playback Check ពិនិត្យការចាក្ស់សំឈ ង និងវ ើឈ អូ្ 
Make sure video and 
audio playback are 
working.  To play the 
sample video and sound, 
press the play button. 

ត្ត្វូត្បាក្ស ថាការចាក់្សវ ើឈ អូ្ និងអូ្ឌីយ ូ  ំឈណើរការ។  ឈ ើមបីចាក់្សវ ើឈ អូ្ 
និងសំឈ ងគំ្រ ូសូមច ចប ូត្ ងចាក់្ស។ 

If you were able to play 
the video and its sound, 
choose I could play the 
video and sound.  If not, 
choose I could not play 
the video or sound. 

ត្បសិនឈបើអ្នក្សអាចចាក់្សវ ើឈ អូ្ និងសំឈ ងរបស់វាបាន សូមឈត្ជើសឈរ ើស 
ខំុ្្អាចចាក់្សវ ើឈ អូ្និងសំឈ ងបាន (I could play the video and sound)។  
ត្បសិនឈបើមិនអាចឈ  សូមឈត្ជើសឈរ ើស ខំុ្្មិនអាចចាក់្សវ ើឈ អូ្ឬសំឈ ងបានឈ  (I 
could not play the video or sound)។ 

I could play the video and 
sound ខំុ្្អាចចាក់្សវ ើឈ អូ្និងសំឈ ងបាន 
I could not play the video 
or sound ខំុ្្មិនអាចចាក់្សវ ើឈ អូ្ឬសំឈ ងបានឈ  
Video Playback Problem បញ្ហា ចាក់្សវ ើឈ អូ្ 
You must be able to play 
video for this test.  Please 
tell your Test 
Administrator that your 
device has a video 
problem. 

អ្នក្សត្ត្វូដត្ចាក់្សវ ើឈ អូ្សត្ម្គប់ការឈ វ្ ើឈត្សត ឈនុះ។  
សូមត្បាប់អ្នក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សត របស់អ្នក្សថាឧបក្សរណ៍របស់អ្នក្សម្គនបញ្ហា វ ើឈ អូ្។ 

To try the video playback 
again, choose Try Again. 
If your Test Administrator 
tells you to log out, 
choose Log Out. 

ឈ ើមបីសាក្សលបងចាក់្សវ ើឈ អូ្មតងឈ ៀត្ សូមឈត្ជើសឈរ ើស សាក្សលបងមដងឈ ៀត្។ 
ត្បសិនឈបើអ្នក្សត្គ្ប់ត្គ្ងរបស់អ្នក្សត្បាប់អ្នក្សឱ្យចាក្សឈចញ (Log Out ) 
សូមឈត្ជើសឈរ ើស ចាក្សឈចញ (Log Out)។ 

Instructions and Help ឈសចក្សត ីដណនាំ និងជំនួយ 
Overview of the Test Site 
for the California Science 
Test  ិ ឋភាព ូឈៅនន ំព័រឈ វ្ ើឈត្សតសត្ម្គប់ឈត្សត វ ិាសាស្រសត រ ឋ California 
Return to Login ត្ត្ ប់ឈៅច ុះឈ ម្ ុះចូល 
Please wait for your TA to 
approve your request. If 
you need to cancel your 
request, select [Cancel 
Request]. 

សូមរង់ចាំអ្នក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សត របស់អ្នក្សឈ ើមបីអ្ន ញ្ហា ត្សំឈណើរបស់អ្នក្ស។ 
ត្បសិនឈបើអ្នក្សត្ត្វូការឈបាុះបង់សំឈណើរបស់អ្នក្ស សូមឈត្ជើសឈរ ើស [ឈបាុះបង់សឈំណើ 
(Cancel Request)] ។ 

Text-to-Speech Sound 
Check ពិនិត្យ អ្ត្ថប ឈៅជាសំឈ ងភាសានិយាយ (Text-to-Speech) 



Message Translation  
Make sure text-to-speech 
is working. ត្ត្វូត្បាក្ស ថាអ្ត្ថប ឈៅជាភាសានិយាយ ំឈណើរការ។ 
Press the speaker button. 
You should hear a voice 
speak the following 
sentence: "This text is 
being read aloud." 

ច ចប ូត្ ងឧបក្សរណ៍បំពងសំឈ ង។ 
អ្នក្សគួ្រឮសំឈ ងនិយាយ ូចឃ្លា  ូចខាងឈត្កាម៖ 
«អ្ត្ថប ឈនុះក្សំព ងត្ត្វូបានអានឮៗ។ (This text is being read aloud.)» 

If you heard the voice 
clearly, choose I heard 
the voice. If not, choose I 
did not hear the voice. To 
continue testing without 
checking text-to-speech, 
choose Skip TTS Check. 

ត្បសិនឈបើអ្នក្សបានឮសំឈ ងចាស់ សូមឈត្ជើសឈរ ើសខំុ្្បានឮសំឈ ង (I heard the 
voice)។ ត្បសិនឈបើមិនឮ សូមឈត្ជើសឈរ ើសខំុ្្មិនឮសំឈ ង (I did not hear the 
voice)។ 
ឈ ើមបីបនតឈ វ្ ើឈត្សត ឈោយមិនចាំបាច់ត្តួ្ត្ពិនិត្យអ្ត្ថប ឈៅភាសានិយាយ 
សូមឈត្ជើសឈរ ើស រលំងការពិនិត្យអ្ត្ថប ឈៅភាសានិយាយ (Skip TTS Check)។ 

Select the text you want 
to hear and click the 
green button to have it 
played. 

ឈត្ជើសឈរ ើសអ្ត្ថប ដ លអ្នក្សចង់សាដ ប់ឈហើយច ចប ូត្ ងពណ៌នបត្ងឈ ើមបីចាក្ស់សំឈ 

ង។ 
There are two types of 
test tools available: ម្គនឧបក្សរណ៍ឈត្សត ពីរត្បឈេ ៖ 
Global Tools: These tools 
appear in the global menu 
at the top of the test 
page. 

ឧបក្សរណ៍សក្សល (Global Tools)៖ ឧបក្សរណ៍ទងំឈនុះ 
ឈលចឈ ើងឈៅក្សន ុងម ៉ឺន យសក្សលឈៅដ ន្ក្សខាងឈលើនន ំព័រឈត្សត ។ 

Help (?) button ប ូត្ ងជំនួយ (?)  
To view the on-screen 
Test Instructions and 
Help window, select the 
questions mark (?) button 
in the upper-right corner. 

ឈ ើមបីឈមើលការដណនាំអំ្ពឈីត្សត  និងវ ើន ូជំនួយឈៅឈលើឈអ្ត្ក្សង់ 
សូមឈត្ជើសឈរ ើសប ូត្ ងសញ្ហា សួរ (?) ឈៅត្ជងុខាងសាត ំដ ន្ក្សខាងឈលើ។ 

You may select the 
question mark button to 
access this help guide at 
any time during your test. 

អ្នក្សអាចឈត្ជើសប ូត្ ងសញ្ហា សួរឈ ើមបីចូលឈមើលការដណនាំជំនួយឈនុះឈៅឈពលណាមួ

យអ្ំ ុងឈពលឈ វ្ ើឈត្សត ។ 
Calculator ក្សមម វ ិ្ ីគ្ណនា(Calculator) 
To use the on-screen 
calculator, select 
Calculator in the global 
menu. This tool is 
available for the following 
tests: 
Science 5, 8, and high 
school; Mathematics 6, 7, 
8, and 11. 

ឈ ើមបីឈត្បើការគ្ណនាឈៅឈលើឈអ្ត្ក្សង់ 
សូមឈត្ជើសឈរ ើសក្សមម វ ិ្ ីគ្ណនាក្សន ុងម ៉ឺន យសក្សល។ 
ឧបក្សរណ៍ឈនុះអាចឈត្បើបានសត្ម្គប់ការឈ វ្ ើឈត្សត  ូចខាងឈត្កាម៖  
 វ ិាសាស្រសតថាន ក់្ស ី 5, 8 និងវ ិាល័យ គ្ណិត្វ ិា ីថាន ក់្ស 6, 7, 8, និង  ី11 ។ 

Zoom buttons ប ូត្ ងពត្ងីក្សបត្ងួម (Zoom) 
To enlarge the text and 
images on a test page, 
select Zoom In.  Multiple 
zoom levels are available.  
To undo zooming, select 

ឈ ើមបីពត្ងីក្សអ្ត្ថប  និងរបូភាពឈៅឈលើ ំព័រឈត្សត  សូមឈត្ជើសឈរ ើសពត្ងីក្ស។  
ពត្ងីក្សបត្ងួមម្គនឈត្ចើនក្សត្មិត្។  ឈ ើមបីទញយក្សការបត្ងួមត្ត្ ប់មក្សវញិ 
សូមឈត្ជើសឈរ ើសបត្ងួម (Zoom Out)។ 



Message Translation  
Zoom Out. 

Context Menu Tools: 
These tools are for 
passages and questions.  
To use these tools, click 
the context menu. 

ឧបក្សរណ៍ម ៉ឺន យបរបិ  (Context Menu Tools)៖ 
ឧបក្សរណ៍ទងំឈនុះគ្៉ឺសត្ម្គប់ដត្អ្ត្ថប  និងសំណួរ។  ឈ ើមបីឈត្បើឧបក្សរណទ៍ងំឈនុះ 
សូមច ចម ៉ឺន យបរបិ ។ 

Expand buttons ប ូត្ ងពត្ងីក្ស (Expand) 
You can expand the 
passage section or the 
question section for 
easier readability. អ្នក្សអាចពត្ងីក្សដ ន្ក្សអ្ត្ថប  ឬដ ន្ក្សសំណួរឈ ើមបងីាយត្សួលអានបាន។ 
To expand the passage 
section, select the right 
arrow icon Right Arrow 
Icon below the global 
menu. To collapse the 
expanded passage 
section, select the left 
arrow icon Left Arrow 
Icon in the upper-right 
corner. 

ឈ ើមបីពត្ងីក្សដ ន្ក្សអ្ត្ថប  សូមឈត្ជើសឈរ ើសរបូតំ្ណាងសញ្ហា ត្ពួញខាងសាត ំ 
«របូតំ្ណាងសញ្ហា ត្ពួញខាងសាត ំ» ឈៅពីឈត្កាមម ៉ឺន យសក្សល។ 
ឈ ើមបីបត្ងួមដ ន្ក្សអ្ត្ថប ដ លបានពត្ងីក្ស 
សូមឈត្ជើសឈរ ើសរបូតំ្ណាងសញ្ហា ត្ពួញខាងឈវវង «របូត្ំណាងសញ្ហា ត្ពួញខាងឈវវង» 
ឈៅត្ជងុខាងសាត ំដ ន្ក្សខាងឈលើ។ 

To expand the question 
section, select the left 
arrow icon Left Arrow 
Icon below the global 
menu. To collapse the 
expanded question 
section, select the right 
arrow icon Right Arrow 
Icon in the upper-left 
corner. 

ឈ ើមបីពត្ងីក្សដ ន្ក្សសំណួរ សូមឈត្ជើសឈរ ើសរបូតំ្ណាងសញ្ហា ត្ពួញខាងឈវវង 
«របូតំ្ណាងសញ្ហា ត្ពួញខាងឈវវង» ឈៅឈត្កាមម ៉ឺន យសក្សល។ 
ឈ ើមបីបត្ងួមដ ន្ក្សសំណួរដ លបានពត្ងីក្ស សូមឈត្ជើសរបូតំ្ណាងសញ្ហា ត្ពួញខាងសាត ំ 
«របូតំ្ណាងសញ្ហា ត្ពួញខាងសាត ំ»  ឈៅត្ជងុខាងឈវវងដ ន្ក្សខាងឈលើ ។ 

Mark for Review ោក់្សសញ្ហា សម្គា លស់ត្ម្គប់ការពិនិត្យឈ ើងវញិ (Mark for Review) 
To mark a question for 
review, select Mark for 
Review from 
the context menu. The 
marked question number 
displays a flap in the 
upper-right corner, and a 
flag icon appears next to 
the number on the test 
page. 
The Questions drop-down 
list displays (marked) for 
the selected question. 

ឈ ើមបីោក្ស់សញ្ហា សម្គា លស់ំណួរសត្ម្គប់ការពិនិត្យឈ ើងវញិ 
សូមឈត្ជើសឈរ ើសោក់្សសញ្ហា សម្គា ល់សត្ម្គប់ការពិនិត្យឈ ើងវញិពីម ៉ឺន យបរបិ ។ 
ឈលខ្សំណួរដ លបានោក្ស់សញ្ហា សម្គា ល់បងាា ញសញ្ហា ឈៅត្ជងុខាងសាត ំដ ន្ក្សខាង

ឈលើឈហើយរបូតំ្ណាង ង់ជាត្ិបងាា ញឈៅជាប់ឈលខ្ឈៅឈលើ ំព័រឈ វ្ ើឈត្សត ។ 
បញ្ជ ីសំណួរ (ដ លបានោក្ស់សញ្ហា សម្គា ល់) 
បងាា ញសត្ម្គប់សំណួរដ លបានឈត្ជើសឈរ ើស។ 

Notepad ឈសៀវឈៅក្សត្់ចំណា ំ(Notepad) 



Message Translation  
To enter notes or 
comments for a question, 
select Notepad from 
the context menu. After 
you enter a note, a pencil 
icon appears next to the 
question number on the 
test page. 

ឈ ើមបីបញ្ច លូក្សំណត់្ចំណា ំឬមតិ្ឈយាបលស់ត្ម្គប់សំណួរណាមួយ 
សូមឈត្ជើសឈរ ើសឈសៀវឈៅក្សត្់ចំណា ំពីម ៉ឺន យបរបិ ។ 
បនាា ប់ពីអ្នក្សបញ្ច លូក្សំណត់្ចំណាណំាមួយ 
របូតំ្ណាងឈមម ន បងាា ញឈៅជាប់ឈលខ្សំណួរឈៅឈលើ ំព័រឈ វ្ ើឈត្សត ។ 

Strikethrough បនាា ត្់វូត្ (Strikethrough) 
For selected 
response questions, you 
can cross out an answer 
option to focus on the 
options you think might 
be correct. There are two 
options for using this tool: 
Option A: 1. To activate 
Strikethrough mode, open 
the context menu and 
select Strikethrough. 2. 
Select the answer options 
you wish to strike out. 3. 
To deactivate 
Strikethrough mode, 
press the Esc key or click 
outside the response 
area. Option B: 1. Right-
click an answer option 
and select Strikethrough. 

ចំឈ ុះសំណួរឈវា ើយត្បដ លអ្នក្សឈត្ជើសឈរ ើស 
អ្នក្សអាចវូត្ឈចាលជឈត្មើសចឈមា ើយឈ ើមបីឈតត ត្ឈៅឈលើជឈត្មើសដ លអ្នក្សគិ្ត្ថាត្ត្ឹ

មត្ត្វូ។ ម្គនជឈត្មើសពីរសត្ម្គប់ឈត្បើឧបក្សរណ៍ឈនុះ៖ ជឈត្មើស A ៖ 1. 
ឈ ើមបីឈបើក្សបនាា ត្់វូត្បាន 
សូមឈបើក្សម ៉ឺន យបរបិ ឈហើយឈត្ជើសឈរ ើសយក្សបនាា ត្់វូត្។  2. 
ឈត្ជើសឈរ ើសជឈត្មើសចឈមា ើយដ លអ្នក្សចង់វូត្ឈចាល។ 3. ឈ ើមបីបិ ម ូ បនាា ត្់វូត្ 
សូមច ចត្គ្នប់ច ច Esc ឬច ចខាងឈត្ៅតំ្បន់ឈវា ើយត្ប។ ជឈត្មើស B ៖ 1. 
ច ចក្សណដ ុ រខាងសាដ ំឈលើជឈត្មើសចឈមា ើយឈហើយឈត្ជើសឈរ ើសយក្សបនាា ត្់វូត្។ 

You cannot skip 
questions. You must 
answer all the questions 
on a page before you can 
go to the next page. You 
can mark a question for 
review and go back to it 
later to change the 
answer, if necessary. 

អ្នក្សមិនអាចរំលងសំណួរបានឈ ។ 
អ្នក្សត្ត្វូឈវា ើយសំណួរទងំអ្ស់ឈៅឈលើ ំព័រម នឈៅ ំព័របនាា ប់។ 
អ្នក្សអាចោក់្សសញ្ហា សម្គា ល់សំណួរសត្ម្គប់ការពិនិត្យឈ ើងវញិឈពលឈត្កាយឈ ើមបីតា

ស់បត រូចឈមា ើយត្បសិនឈបើចាំបាច់។ 
You can navigate to test 
pages by clicking 
the Back and Next button
s or by selecting an 
option from 
the Questions drop-down 
list in the upper-left 
corner. 

អ្នក្សអាចរ ក្សរក្សឈ ើមបីចូលឈៅ ំព័រឈ វ្ ើឈត្សត ឈោយច ចប ូត្ ងថយឈត្កាយ 
និងបនាា ប់ 
ឬឈោយឈត្ជើសឈរ ើសជឈត្មើសពីបញ្ជ សីំណួរឈៅត្ជងុខាងឈវវងដ ន្ក្សខាងឈលើ។ 

You must submit the test 
by selecting End 
Test after you finish 
answering all questions. 

អ្នក្សត្ត្វូបញ្ជ នូឈត្សត ឈោយឈត្ជើសឈរ ើស បញ្ចបឈ់ត្សត  (Test End) 
បនាា ប់ពីអ្នក្សបានឈវា ើយត្គ្ប់សំណួរទងំអ្ស់ឈហើយ។ 



Message Translation  
You can pause the test at 
any time. អ្នក្សអាចតា ក្សឈ វ្ ើឈត្សត ត្គ្ប់ឈពល។ 
If the test is paused for 
less than 20 minutes, you 
can review questions you 
already answered. 

ត្បសិនឈបើការឈ វ្ ើឈត្សត ត្ត្វូបានតា ក្សក្សន ុងរយៈឈពលត្ិចជាង 20 នា ី 
អ្នក្សអាចពិនិត្យឈ ើងវញិនូវសំណួរដ លអ្នក្សបានឈវា ើយរចួឈហើយ។ 

If the test is paused for 
more than 20 minutes, 
you cannot review 
questions you already 
answered. The only 
exception is if you pause 
on a page that has at 
least one unanswered 
question. 

ត្បសិនឈបើការឈ វ្ ើឈត្សត ត្ត្វូបានតា ក្សរយៈឈពលឈត្ចើនជាង 20 នា ី 
អ្នក្សមិនអាចពិនិត្យឈមើលឈ ើងវញិនូវសណួំរដ លអ្នក្សបានឈវា ើយឈ ើយ។ 
ក្សរណីឈលើក្សដលងដត្មួយគ្ត់្គ្៉ឺត្បសិនឈបើអ្នក្សតា ក្សឈៅឈលើ ំព័រណាមួយឈោយយា ង

ឈោចណាស់ម្គនសំណួរមួយមិនទន់បានឈវា ើយ។ 
When you resume the 
test, the first page with 
unanswered questions 
appears. 

ឈៅឈពលអ្នក្សបនតឈ វ្ ើឈត្សត  ឈនាុះ ំព័រ ី 1 
ដ លម្គនសំណួរមិនទន់ឈវា ើយនឹងឈលចឈ ើង។ 

If you are idle 
for 30 minutes, the test 
automatically pauses and 
logs you out. 

ត្បសិនឈបើអ្នក្សមិនឈ វ្ ើអ្វ ើទងំអ្ស់ក្សន ុងរយៈឈពល 30 នា ី 
ឈនាុះការឈ វ្ ើឈត្សតនឹងតា ក្ស និងចាក្សឈចញឈោយសវ ័យត្បវត្ត ិ។ 

All answers are saved 
immediately. You do not 
lose them when the test is 
paused. 

ចឈមា ើយទងំអ្ស់ត្ត្វូបានរក្សា  ក្សជាភាា មៗ។ 
អ្នក្សមិនបាត្់បង់ចឈមា ើយទងំឈនាុះឈ ឈៅឈពលដ លការឈ វ្ ើឈត្សត ត្ត្វូបានតា ក្ស។ 

To print a passage and all 
questions on the page, 
select Print Page in the 
global menu. 

ឈ ើមបីត្ពីនអ្ត្ថប  និងសំណួរទងំអ្ស់ឈៅឈលើ ពំ័រ 
សូមឈត្ជើសឈរ ើសត្ពីន ំព័រឈៅក្សន ុងម ៉ឺន យសក្សល។ 

Begin Test Now ចាប់ឈ ត្ើមឈត្សតឥ ូវឈនុះ 
To print a passage, 
select Print Passage in 
the global menu. ឈ ើមបីត្ពីនអ្ត្ថប  សូមឈត្ជើសឈរ ើសអ្ត្ថប ត្ពីនក្សន ុងម ៉ឺន យសក្សល។ 
To print a question, open 
the question's context 
menu and select Print 
Item. After sending the 
print request, a printer 
icon printer icon appears 
next to the question 
number. 

ឈ ើមបីត្ពីនសំណួរ សូមឈបើក្សម ៉ឺន យបរបិ របស់សំណួរឈហើយឈត្ជើសឈរ ើសត្ពីន។ 
បនាា ប់ពីបានឈ្ញើសំឈណើរត្ពីនរចួ សូមឈត្ជើសឈរ ើសរបូត្ំណាងម្គ ស ីនត្ពីន 
«របូតំ្ណាងម្គ ស ីនត្ពីន» បងាា ញឈៅជាប់ឈលខ្សណួំរ។ 

Back ថយឈត្កាយ 
Next បនាា ប់ 
Save រក្សា  ក្ស 
Pause តា ក្ស 
Periodic Table ារាងធាត្ គ្ីមី 
Formulas របូមនត  



Message Translation  
Line Reader បនាា ត្់អាន 
Zoom Out បត្ងួម 
Zoom In ពត្ងីក្ស 
Highlighter  ឧបក្សរណ៍គូ្សចំណា ំ 
End Test បញ្ចប់ឈត្សត  
Are you sure you want to 
pause the test? Ask your 
Test Administrator before 
pausing your test. 

ឈត្ើអ្នក្សត្បាក្ស ឈហើយថាអ្នក្សចង់តា ក្សការឈ វ្ ើឈត្សត ឈនុះ? សួរអ្នក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សត  
ម នឈពលតា ក្សការឈ វ្ ើឈត្សត របស់អ្នក្ស។ 

Are you sure you want to 
pause the test? If you 
pause your test for more 
than {0} minutes, you may 
be unable to make 
changes to questions that 
you have already 
answered. Ask your Test 
Administrator before 
pausing your test. 

ឈត្ើអ្នក្សត្បាក្ស ឈហើយថាអ្នក្សចង់តា ក្សការឈ វ្ ើឈត្សត ឈនុះ? 
ត្បសិនឈបើអ្នក្សតា ក្សការឈ វ្ ើឈត្សត របស់អ្នក្សឈត្ចើនជាង {0}  នា ី 
ឈនាុះអ្នក្សត្បដហលជាមិនអាចឈ វ្ ើការតា ស់បត រូសំណួរដ លអ្នក្សបានឈវា ើយឈ ើយ។ 
សួរអ្នក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សតម នឈពលតា ក្សការឈ វ្ ើឈត្សត របស់អ្នក្ស។ 

Are you sure you want to 
pause this test? To 
resume testing, you will 
have to log in again. 

ឈត្ើអ្នក្សត្បាក្ស ឈហើយថាអ្នក្សចង់តា ក្សការសាក្សលបងឈនុះ? ឈ ើមបីបនតការឈ វ្ ើឈត្សត  
អ្នក្សត្ត្វូច ុះឈ ម្ ុះចូលមតងឈ ៀត្។ 

Your test has been 
interrupted. To resume 
your test, check with your 
Test Administrator. 

ការឈ វ្ ើឈត្សត របស់អ្នក្សត្ត្វូរអាក់្សរអួ្ល។ ឈ ើមបីបនតការឈ វ្ ើឈត្សត របស់អ្នក្ស 
សូមពិនិត្យជាមួយអ្នក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សត របស់អ្នក្ស។ 

Some pages contain 
multiple questions. You 
may need to use the 
scroll bar to view all the 
questions on a page. 

 ំព័រខ្ាុះម្គនសំណួរឈត្ចើន។ 
អ្នក្សត្បដហលជាត្ត្វូឈត្បើរបារអូ្សឈ ើមបីឈមើលត្គ្ប់សំណួរទងំអ្ស់ឈៅឈលើ ពំ័រ។ 

To open the glossary, 
click a word or phrase 
that has a border around 
it. This tool is only 
available for certain 
words. 

ឈ ើមបីឈបើក្សសទា ន ត្ក្សម សូមច ចឈលើ ក្សយ ឬឃ្លា ដ លម្គនស  មជ ំវញិវា។ 
ឧបក្សរណ៍ឈនុះអាចឈត្បើបានសត្ម្គប់ដត្ ក្សយជាក្សល់ាក្ស់មួយចំនួនប  ឈណាណ ុះ។ 

You can only access your 
notes for a question on 
that question’s test page. អ្នក្សអាចចូលឈត្បើកំ្សណត្់ចំណារំបស់អ្នក្ស សត្ម្គប់សំណួរឈៅឈលើ ំព័រឈត្សតសណួំរ។ 
Are you sure you're done 
responding to this item? 
Once you leave this page 
you will not be able to 
change the response. 
Select [Yes] to commit 
your response and move 
to the next item or select 

ឈត្ើអ្នក្សត្បាក្ស ឈហើយថាអ្នក្សបានបញ្ចប់រាល់ការឈវា ើយត្បឈៅនឹងសំណួរទងំឈនុះ? 
ឈៅឈពលដ លអ្នក្សចាក្សឈចញពី ំព័រឈនុះ អ្នក្សមិនអាចបត រូការឈវា ើយត្បបានឈ ។ 
ឈត្ជើសឈរ ើស [បា /ចាស (Yes)] 
ឈ ើមបីបញ្ហជ ក្ស់ចឈមា ើយរបស់អ្នក្សឈហើយបនតឈៅសំណួរបនាា ប់ ឬឈត្ជើសឈរ ើស \ [ឈ  (No)] 
ឈ ើមបីបនតឈៅឈលើ ំព័រឈនុះឈ ៀត្ 



Message Translation  
[No] to stay on this page 

Complete this test 
segment and submit it. 
This will end this test 
session. You will not be 
able to view this test 
again.  

បំឈពញដ ន្ក្សឈ វ្ ើឈត្សត ឈនុះឈហើយច ចបញ្ជ នូ (Submit) វា។ 
ឈនាុះនឹងបញ្ចប់វគ្ា ឈ វ្ ើឈត្សត ឈនុះ។ 
អ្នក្សមិនអាចពិនិត្យឈមើលការឈ វ្ ើឈត្សត ឈនុះមតងឈ ៀត្បានឈ ។  

A response to the survey 
question(s) is required. ត្ត្មូវឱ្យម្គនការឈវា ើយត្បឈៅនឹងសំណួរសា ង់មត្ិ។ 
You have reached the 
end of the test. When you 
have finished checking 
your answers, click the 
[End Test] button. 

អ្នក្ស្ន ល់ការបញ្ចប់ននការឈ វ្ ើឈត្សត ។ 
ឈៅឈពលអ្នក្សបានបញ្ចបក់ារត្តួ្ត្ពិនិត្យចឈមា ើយរបស់អ្នក្ស សូមច ចប ូត្ ង 
[បញ្ចប់ឈត្សត  (End Test)] ។ 

You have reached the 
end of the test. អ្នក្ស្ន ល់ការបញ្ចប់ននការឈ វ្ ើឈត្សត ។ 
You are about to end this 
test. Click [Yes] to 
continue to the next page. 
Click [No] to keep working 
on your test. 

អ្នក្សឈរៀបនឹងបញ្ចប់ការឈ វ្ ើឈត្សត ឈនុះ។ សូមច ច [បា /ចាស (Yes)]  
ឈ ើមបីបនតឈៅ ំព័របនាា ប់។ ច ច [ឈ  (No)] ឈ ើមបីបនតឈ វ្ ើឈត្សត ។ 

Congratulations, you 
reached the end of the 
test! អ្បអ្រសា រ អ្នក្សបានបញ្ចប់ការឈ វ្ ើឈត្សត ឈនុះ! 
If you need to review your 
answers, select the 
question number you 
wish to review. A flag icon 
appears for any questions 
that you marked for 
review. 

ត្បសិនឈបើអ្នក្សត្ត្វូការពនិិត្យឈមើលចឈមា ើយរបស់អ្នក្ស 
សូមឈត្ជើសឈរ ើសឈលខ្សំណួរដ លអ្នក្សចង់ពិនិត្យឈ ើងវញិ។ 
របូតំ្ណាង ង់ជាត្ិឈលចឈ ើងសត្ម្គប់សណួំរណាមួយដ លអ្នក្សបានោក់្សសញ្ហា ស

ម្គា ល់សត្ម្គប់ការពិនិត្យឈ ើងវញិ។ 
Are you sure you're done 
reviewing this test? ឈត្ើអ្នក្សត្បាក្ស ឈហើយថាអ្នក្សបានពិនិត្យឈមើលការឈ វ្ ើឈត្សត ឈនុះរចួរាល់? 
You may now go back 
and review your entries, 
or click [Submit Test] if 
you are finished with this 
test. You cannot change 
entries after you submit 
this test. 

ឥ ូវឈនុះអ្នក្សអាចត្ត្ ប់មក្សវញិឈហើយពិនិត្យឈមើលចឈមា ើយរបស់អ្នក្ស ឬច ច 
[បញ្ជ នូឈត្សត  (Submit Test)] ត្បសិនឈបើអ្នក្សបានបញ្ចប់ការឈ វ្ ើឈត្សត ឈនុះ។ 
អ្នក្សមិនអាចតា ស់បត រូចឈមា ើយបានឈ បនាា ប់ពីអ្នក្សបានបញ្ជ នូការឈ វ្ ើឈត្សត ឈនុះ។ 

Please submit the test 
when you have finished. សូមបញ្ជ នូឈត្សត ឈៅឈពលដ លអ្នក្សបានបញ្ចប់។ 
Are you sure you want to 
submit the test? ឈត្ើអ្នក្សត្បាក្ស ឈហើយថាអ្នក្សចង់បញ្ជ នូឈត្សត ? 



Message Translation  
You must submit the test 
by selecting End 
Test after you finish 
answering all questions. 

អ្នក្សត្ត្វូបញ្ជ នូឈត្សត ឈោយឈត្ជើសឈរ ើស បញ្ចបឈ់ត្សត  (Test End) 
បនាា ប់ពីអ្នក្សបានឈវា ើយត្គ្ប់សំណួរទងំអ្ស់ឈហើយ។ 

Log Out ចាក្សឈចញ 
Welcome to the Training 
Test Site.  You can use 
this site to take practice 
and training tests.  Some 
questions require you to 
select one answer; others 
require you to type a 
short answer, draw a 
picture, or complete 
another type of open-
ended task. 

សូមសាវ គ្មន៍មក្សកាន់ ំព័រហវ ឹក្សោត្់ឈត្សត ។  អ្នក្សអាចឈត្បើ ំព័រឈនុះឈ ើមបីអ្ន វត្ត 
និងហវ ឹក្សោត្់ឈត្សត ។  សណួំរមួយចំនួនត្ត្មូវឱ្យអ្នក្សឈត្ជើសឈរ ើសចឈមា ើយមួយ 
សំណួរឈ្េងឈ ៀត្ត្ត្មូវឱ្យអ្នក្សវាយបញ្ច លូចឈមា ើយខ្ា ីៗ គូ្ររបូភាព 
ឬបំឈពញត្បឈេ សំណួរឈបើក្ស។ 

For Students: Uncheck 
the Guest User and 
Guest Session 
checkboxes. Enter your 
first name into the First 
Name box. Enter your 
SSID into the SSID box. 
Enter the Session ID that 
your TA gave you.  Click 
[Sign In].  
Guest Users: To log in to 
the Practice and Training 
Tests, simply select [Sign 
In], then navigate through 
the login screens.  

សត្ម្គប់សិសេ៖ ឈោុះ្ីក្សក្សន ុងត្បអ្ប់្ីក្សអ្នក្សឈត្បើជាឈេញៀវ (Guest User) 
និងវគ្ាសត្ម្គប់ឈេញៀវ (Guest Session) ។ បញ្ច លូនាមខ្ល នួរបស់អ្នក្សឈៅក្សន ុងត្បអ្ប់ 
នាមខ្ល នួ។ បញ្ច លូ SSID របស់អ្នក្សចូលក្សន ុងត្បអ្ប់ SSID ។ 
បញ្ច លូឈលខ្សម្គា ល់វគ្ាដ លអ្នក្សត្គ្ប់ត្គ្ងឈត្សត របស់អ្នក្សបាន ដ្ល់ឱ្យអ្នក្ស។  ច ច 
[ច ុះឈ ម្ ុះចូល (Sign In)]។  
អ្នក្សឈត្បើជាឈេញៀវ៖ ឈ ើមបីច ុះឈ ម្ ុះចូលអ្ន វត្ត និងហវ ឹក្សោត្់ឈត្សត  សូមឈត្ជើសឈរ ើស 
[ច ុះឈ ម្ ុះចូល (Sign In)] រចួបនតឈ វ្ ើាមការបងាា ញឈលើឈអ្ត្ក្សង់ច ុះឈ ម្ ុះចូល។  

Are you sure you want to 
log out? ឈត្ើអ្នក្សត្បាក្ស ឈហើយថាចង់ចាក្សឈចញ? 
 

 

 


