សំណួរ និងចេម�យើ អំពលី ក�ខណ� ត្រម�វៃកា រវយតៃម�ប�ប់កា
�
េតើអជ�ី លក�ខណ�ត្រម�វកាវយតៃម�ប��ប់កា?
េដើម្បីមានសទ�ិទ
ិ បាស�� ប្រតពវ�ទ្យោល័យរ មីេណសូត សិស្ទា្រត�វបំេពលក�ខណ� ត្រម�វៃនកាវយតៃម�ប��ប់កា េយងតា មច្បោប�ថ់ ីក� 2013 លក�ខណ� ត្រម�វទាងបាផ�ស់ប��រ
ព័ត៌មាេនះផ�ល់ទិដ�ភាលក�ខណ� ត្រម�វៃនកាតៃម�ប��ប់កាេផ�តវយតៃមែដលចាប��ប់កាទទួលបាស�� ប្រ

(GRAD)

ជមេធ្យោបា ត្រម�វ មតា /ឣណព្្រត�ទាេ�សាកូនរបស់ពកួ គាមាបែន�ម។

េតើអជ�ី មេធ្យោបារម�វៃនកា?
មា យេ ឣ្រស័យេលើឆាសិស្សបាលេរៀនេលើកដំេ�ថ�ក់ទ 8 ។ មណ� លនឹងកំណត់មេធ្យោអ�ីែដលនឹង្រត�វបា និងេ្របើ្របេដើម្បបំេពញលក�ខណ� ត្រម�វ

សិស្សបាលេរៀនកថ�ក់ទ 8 េ�ឆា 2011-2012
សិស្សទាងេនះឣចបលក�ខណ� ត្រម�វៃនកាវយតៃម�ប��ប់ការសបំេពញលក�ខណ� ត្រម�របស់ GRAD ក��ងអំណ គណិតវ�ទ្ និងសំេណរនិពន� ែដលរួមមា
•

កានពិន��សម្រគប់្រគា ្របសិនេបើសិស្សមា្រគប់្រគ (ទទួលបាបទដ� ឬេលើសពីបទដ�) ចំេពាកាមីេណសូតេលើអណ
ំ ថ�ក់ទ 10
(MCA) និងគណិតវ�ទ្ថ�ក់ទ 11 MCA េនះពួកេបាលក�ខណ� ត្រម�ៃនកា រវយតៃម�ប��ប់កា រសិក្សោរបស់ពួកេគបាប់មុខវ�ជ�េន
o

វក៏អនុវត�ចំេពាេតស� MCA-Modified ឬេតស�មេី ណសូតាថ�កវ�ទ្យោលេលើជំនញសិក (MTAS) េ�ក��ង MCAs ផងែដរ។ េមើល
ព័ត៌មាសេង�បមាបិតនីមួយៗេ�េលើេគហទំព័ររបស់្រកសួអប់រ�មីេណសូតស្រមាព័តមា
៌
មស�ី MCA-Modified និង MTAS។ (ចូលេ�កា
Just for Parents > Testing Information។)

•

កាទទួលបានិ GRAD ឬេតស�អណ
ំ និងគណិតវ�ទ្ GRAD េធ�ើេឡើងវ�ញ។

•

កាមេធ្យោជំនួសៃន GRAD ឣចរួមមាដូចខាងេ
o

បំេពញតាលក�ខណ� ត្រម�វតាគណិតវ�ទ្ (ស្រមា 8 េ�ឆា 2009–2010 ែតប៉េុ ណ�)

o

ទទួលបាងខ (ស្រមា IEP ឬ ែផនកា 504)

o

ទទួលកា (EL)

o

ជប់កាវយតៃម�េលើកាដ�េផ្សងែដលបាអប់រ�មីេណសូត

ច្បោប់ថ�ីក៏អនុ��តឲ្យសិស្សទទួលកា ACT ស្រមាអនុ��តឲ្យចូលេរៀនេ�មវ�ទ្យោលផងែដរ កា រវយតៃម�ជំនញ WorkKeys កា ឬមណ� លអប់រ�ឥរ�យប
ស្រមា�ជីវៈក��ងេសវ្របដ (ឬ ASVAB) េដើម្បីបំេពញលក�ខណ ត្រម�វៃនកវតៃម�ប�ប់� កា គណិតវ�ទ្ និងការសរេស
មណ� លសិក្សោធិកានពួស ិន��ពីកា សមមូលេដើម្បីបំេពញលក�ខណ�ត្រម�វៃនវតៃម�ប�ប់� កាែដរ។
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សិស្សែដលបាុះេឈានថ 8 េ�ឆា 2012–2013 និងឆា
សិស្សទាងេនះនឹងបំេពញតា�ត្រម�វៃនកា�អំពីប��ប់កាតា�វ

និងមហាយ

ែដលជដំបូងនឹង្រត�វបាេធ�ើេ�ឆា �ំសិក

2014–2015។

្របព័ន�វយេលើតៃម�វ� ជ�ជ និងមហាវ�ទ្យោល័យនឹងមាបស់មហាយ និងមា ជីវៈថ�ក់ទ 8 និងថ�ក់ទ 10 និងកា រវយតៃម�ចូលេរៀនមហាវ�ទ្យោល័ 11 ។ សិស្សែដមិនទាេ្រត�
ខ��នសិក្សោស្រមា�ជ ឬមហាࠔវ�ទ្យោល័យែផ�កេលើការ�កចំេរ�នចំផលសិក្សោរវងថទី 8 និងថ�ក់ទ 10 ្រត�វ្របលងេដើម្បីចូលមហាᣰវ� មុនេពលេធ�កើ ា រវយតចូលេរៀនមហវ�ទ្ល័យេ�ថ�ក់ទ 11 ។
ពត័ ៌មាតេពលមាលទ�ផល។

េតើមា ្របសិនេបើសិស្សមា�ភា MCA េពលសា?
សិស្សែលមិនបា ឬធា�ក់េតស�អំ និងគណិតវ�ទ្យ សិស្សមាធា�ក��ងក្រមិតលទ�ផលមួយក��ងចំេណមក្រមិតលទ�ផល—មិនបា បំេពញតា
បំេពញតា និងេលើសពីបទដ�ន សិស្សែដមិនមាសមត�ភា្រគប់្រគា MCA

អំណ ឬ គណិតវ�ទ្

មិនបាកាប��ប់កានឹងមា នឱជេ្រចើក��ងកា

GRAD

MCA-Modified ឬ MTAS េហើយឣ្រសេហតុេនះ
ម�ងេទៀតតានធឺណ

អំឡ�ងេពលេធ�ើេតស�មង� េទៀត

េធ�ើកា រវយតមួយក��ង

ចំេណមកា구រវយតៃម�េផ្ស (ACT, WorkKeys, Compass ឬ ASVAB) ឬមា ឬទទួលពិនេ�� លើកា រវយតៃម�សមមូលែដល្រត�វបា
សិស្សែដលមិនបា GRAD សំេណរនិពន�នងឹ ឣចេធ�ើេតស�ម�ងេទៀតពីរដងក��ងមួយឆា ពិនិត្សាលមា់អ�

េតើកា GRAD អំណ និង GRAD គណិតវ�ទ្យោគឺជ?
កា GRAD អំណនមា និងមា 40 សំណួរ។ កា GRAD គណិតវ�ទ្យោែតមួយសំណួរេ្រជើសេរ� 40 សំណួរ។
កាទា ពិន��ជប់គិតចា 50 េឡើងេ�។

េតើកា GRAD គឺជអ�?
សិស្សសរេសរេ�េលើសន�ឹកកិច�កា សំេណររបស់សិស្សក��ងកា硬រេធ�ើេតស�េឡើងៃនសំេណរនិពន�

GRAD ្រត�វបា�កមា�ពិន��កង�� កា រវយត។

ពិន��ែដលឣចទទួលបា 1ដល់ 6៖ ពិន��ជប់គឺចា 3 េឡើងេ�។

េតើ ACT, WorkKeys, Compass, ASVAB ឬកា រវយតៃម�សមមូលែដលមបាស្រមមា?
ACT គឺជកាយតៃម�ស្រមារចូលេរៀនមហា WorkKeys គឺជកាវយតៃម�េលើៃនការ Compass គឺជកា��ងមហា និង
ASVAB គឺជមណ� លអប់រ�ឥរ�យបថស្រមា។ មួយក��ងចំេណមកាវយតៃម�ទា ឬក៏ពនិ ��មយួ ពីកា រវយតៃម�ជំ សមមូលឣច្រត�វេ្របើ្របា
តៃម�ប��ប់កា កា រវយតៃម�ទាមិន្រត�វបាេឡើងេដយ្រកសួងអប់រ�មីេណសូត ប៉ុែន�ជកាវយែដល្រត�វបានសា�ល់ថ�

េតើសសិ ្សឣចេ្រត�មេធ�ើេ GRAD េឡើងវ�ញបា?
ឯកសា

“កា�ើឲ្យមាតស�ស

និង្រគ”

គឺឣចរកបាេលើទំព័រ

្រកសួងអប់រ�មីេណសូ

េដយមាបែន�មអំពីការេរៀបចំខ�ឹម

និងកាបើ្របា ពិនិត្យឯកសាេ�េលើេគហទំព័រ្រកសួងអប់រ�ម ។ (ចូលេ�កង�� ស្រមាបិត> ព័តមា
៌ ៃនកា)
្របភពេផ្សងេទៀតែដលមាបេយជន៍គឺជកម�វ�ធីជំនួយ GRAD េហើយ GRAD អំណ និងគណិតវ�ទ្យោេធេតស�េឡើងវ�ញស្រមា
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យុទ�សា្រស�្របលង

1) កម�វ�ធជី នំ ួយជួយសិស្សឲ្យសា煈�ល់ទ្រមង

និងផ�លឧ់ ទា

្របេភទសំណួរជេ្រែដលមាេ�េលើេតស�

។

អ�កឣចែស�ងរកកម�វ�ធីជំនួយស្រមា

និងមុខវ�ជនីមួយៗេលើ

កែន�ងៃនកា រវយតៃម�របស់ មីេណសូត (www.mnstateassessments.org)។ ពិនតិ ្យកម�វ�ធជំនួយេលើកែន�ងៃនកា រវយតៃម�របស់រដ�មីេណ ។
2) កាសិស្ស បង�ញសិស្សពីរេបៀបសាតារយៈេតស�

រេបៀបេ្របឧបករណ៍ក��ងកាេធ�ើេតស�តាបណ�ញអុីនធឺណិតនិងរេេឆ�ើយសំណួរេតស�។

តៃម�របស់រដ�មីេណសូត ។ (ចូលេ�កា www.mnstateassessments.org
Resources.)

ស្រមា សូមទា
កាទូទា

mde.testing@state.mn.us
្រកសួងអប់រ�មីេណសូ
1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
http://education.state.mn.us

ែខសីហ ឆា 2013
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