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គ្ោលគ្ៅភាសាអងគ់្លេសជាភាសាទីពរី (ESL) 



គ្ ើខ្ញចំាប់គ្្តើមរគ្បៀបណា? 
ជហំានទ ី1: ទទលួយកជនំយួ 
ទាក់ទងMary Calderon គ្ ើមបីគ្្វើការណា ់ជួបទទួលជនំួយ (សូម
គ្មើលខាងគ្រកាម)។ 
ជហំានទ ី2: ច ុះគ្ ម្ ុះ 
ច ុះគ្ ម្ ុះចូលគ្រៀនគ្ៅមហាវិទាល័យគ្ោយការបំគ្ពញពាកយគ្សនើស ំតាមរយុះ
អនឡាញ(online)គ្ៅ mjc.edu 
ជហំានទ ី3: ការគ្្វើគ្ សត 
យកការគ្្វើគ្ សត CASAS សរាប់កំណ ់ករមិ ថ្នន ក់ននកមមវិ្ីភាសា
អង់គ្លេសរាប់ជីវិ រស់គ្ៅរបចំានងៃនិងការងារគ្ ើមបីឱ្យ ឹងករមិ ថ្នន ក់របស់អន
ក។ គ្្វើគ្ សត ភាសាអង់គ្លេជាភាសាទពីីរ(ESL) របស់ Accuplacer 
គ្ ើមបីចូលគ្ៅកមមវិ្ីសិកាភាសាអង់គ្លេជាភាសាទីពីរ(ESL)។ ការគ្្វើគ្ សត
ទាំងគ្នុះបានគ្ោយឥ លិ  ំនល គ្ៅអាោរ Yosemite Hall បនទប់ 
147 (បរិគ្វណសាលាបប៉ែកខាងលិច, West Campus)។ 
ជហំានទ ី4: ច ុះគ្ ម្ ុះ 
ច ុះគ្ ម្ ុះចូលគ្រៀនតាមរយុះ www.mjc.edu ។ សូមច ចគ្ៅគ្លើតារាង
គ្ពលគ្វលាថ្នន ក់គ្រកាម ការសិកា (Accademics)។  បង់របាក់សរាប់
ថ្នន ក់តាមរយុះអនឡាញ (online) ឬ គ្ៅការិយាល័យជំនួញគ្ោយ្តល់
ខេួនគ្ៅកនញងបរិគ្វណសាលាបប៉ែកខាងគ្កើ  (East Campus)។ 
ជហំានទ ី5: រួចរាលគ់្ ើយ! 
អនកទិញគ្សៀវគ្ៅនិងចូលរួមកនញងថ្នន ក់! គ្សៀវគ្ៅរបសថ់្នន ក់ានោក់លក់កនញង
ហាងលក់គ្សៀវគ្ៅគ្ៅ MJC (បរិគ្វណសាលា បប៉ែកខាងគ្កើ , East 
Campus)។ 

គ្ ើកមមវិ្ទំីាងពរីគ្នុះខ សោន គ្ោយរគ្បៀបណា? 
•ភាសាអងគ់្លេសរាបជ់វីិ រស់គ្ៅនិងការងារ 

កមមវិ្ីគ្នុះបគ្រងៀនជំនាញភាសាអង់គ្លេសរាប់ជីវិ រស់គ្ៅ
របចំានងៃនិងការងារ។ ថ្នន ក់ទាំងគ្នុះបានរួមបញ្ចូល  ការសាត ប់ 
និយាយ អាន និងសរគ្សរឱ្យបានជំនាញ។ គ្វយាករណ៍ 
និងពាកយសពទក៍រ ូវបគ្រងៀន្ងប រ។ ថ្នន ក់គ្រៀន ទាំងគ្នុះាន
កំឡញង 8 សបាត  ៍គ្វលាគ្ពលរពឹកនិងនងៃ គ្ ើយនិង 16   
សបាត  ៍សំរាប់ថ្នន ក់គ្វលាគ្ពលយប់។ 

 
•សិកាភាសាអងគ់្លេ   

កមមវិ្ីគ្នុះបគ្រងៀនជំនាញភាសាអង់គ្លេសរាប់និសសិ ប ល
ចង់យកថ្នន ក់សិកា មហាវិទាល័យ។  ថ្នន ក់សិកាគ្នុះាន 
16   សបាត  ៍។  សិសសអាចយក ថ្នន ក់សិកា កនញង ការ
អាន/សរគ្សរប ងគ្សចកកី គ្វយាករណ៍និងការនិយាយ/សាត ប់ 
គ្ ើមបីបគ្ងកើនជំនាញការ សិកាភាសាអង់គ្លេ។   

សណួំរប លគ្រចើនប សរួ 
គ្ ើខ្ញំរ វូការឯកសារអវខីេុះ? 
រ ូវការប អ តសញ្ញា ណប័ណណ រូបភាពឬប័ណណសាន ក់គ្ៅគ្ ើមបីច ុះគ្ ម្ ុះ។  មហា
វិទាល័យនិង្តល់គ្លខអ តសញ្ញា ណសិសសគ្ៅគ្ពលប លអនកច ុះគ្ ម្ ុះ។ 
គ្ ើមបីគ្រៀនថ្នន ក់ប លោម នពិនទញ អនកមិនចាំបាច់រ ូវានការស់គ្ៅរសបចាប់គ្ទ។  
គ្ ើមបីគ្រៀនថ្នន ក់ ប លានពិនទញគ្ ើយនិងោក់ពាកយស ំជំនួយរបាក់គ្ ើមបីគ្រៀន 
អនករ ូវប ជាអនករសញករស់គ្ៅកនញងរ ឋកាលី វញ៉ែ  (California)។ 
 
គ្ ើថ្នន កទ់ាំងគ្នុះនងេប៉ែ នាម ន? 
ថ្នន ក់សិកាអង់គ្លេប លោម នពិនទញគ្ ើមបីជីវិ រស់គ្ៅនិងការងារមិនានបង់របាក់
គ្ទ ប៉ែ បនត រ ូវបង់ នមេ របាណ $19.00 កនញងមួយ ឆាសសរាប់ការជួយ
និសសិ និងស ខភាពរបស់និសសិ ។ 
 
ថ្នន ក់សិកាប លានពិនទញគ្ៅកនញងកមមវិ្ីសិកាភាសាអង់គ្លេជាភាសាទពីីរ
(ESL) ឬ កមមវិ្ីភាសា អង់គ្លេគ្ ើមបីជីវិ រស់គ្ៅនិងការងារ រ ូវបង់ នមេ 
$46.00 កនញងមួយ unit ($230.00 សំរាប់ថ្នន ក់ប លាន 5 units) 
ឬ $29.00 កនញងមួយឆាស របសិនគ្បើានកនរមគ្លើកបលងរបស់លណៈ
អភិបាល (BOG)។  ថ្នន ក់សិកាទាំងអស់ប លានពិនទញលឺជាថ្នន ក់ប ល
ាន 5 units។ ជនំួយ ិរញ្ាវ ថញក៍អាចាន្តល់ឱ្យបានប រ។ 
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