សំណួរ និងចម្លើយអំពីការបញ្ចប់ការសិក្សា
ភាពតម្្ូវម ើការម្បឡងវាយតម្្ល
មតើអខ្វី ះល ជាភាពតម្្វូ ម ើការម្បឡងវាយតម្្បល ញ្ចប់ការសិក្សា?
ម ើ្បីអាចទទួ បានសញ្ញាប័ម្តបញ្ញាក្ស់ការសិក្សាពីសាលាមរៀនសាធារណៈរ ឋ្ីមណសូតា សិសសទាំងអស់ម្តូវបំមពញឲ្យបានមៅតា្ភាពតម្្ូវម កាើ រម្បឡងវាយតម្្ល
បញ្ចប់ការសិក្សា ។ មោងតា្ ក្សខនតិក្សៈ្ីមណសូតា វគ្គទី 120B.30 ដ បានដក្សដម្ប ភាពតម្្ូវម កាើ រម្បឡងវាយតម្្បល ញ្ចប់ការសិក្សា ម្តូវបានផ្លលស់បតូរ ។
មានវិធីមសសងៗគ្នា ម ើ្បីបំមពញ ័ក្សខខ្័ណឌការម្បឡងវាយតម្្បល ញ្ចប់ការសិក្សា គ្ឺម្តូវអាម្ស័យម ើឆ្នាំដ សិសសចុះមមោ ះចូ មរៀន ំបូងក្សាុងថ្នាក្ស់ទី 8 ។
មាតាបិតា/អាណាពាបា សិសស គ្ួរទំនាក្ស់ទំនងជា្ួយសាលារបស់ក្សូនខ្លួន ម ើ្បីទទួ បានព័ត៌មានបដនែ្ ។
ជា្ួយនឹងការផ្លលស់បតូរចំមោះភាពតម្្ូវម ើការម្បឡងវាយតម្្លបញ្ចប់ការសិក្សា សាលានឹងបនតសត ់មសចក្សតី ំអិត និងព័ត៌មានបដនែ្ មៅម មើ គ្ហទំព័ររបស់ MDE តា្
ភាពជាក្ស់ដសតង ។ សូ្សំអាងម ើដសាក្សដ និោយអំពី “សម្មាប់មាតាបិតាសិសស” (Just for Parents) មៅម មើ គ្ហទំព័រ MDE សម្មាប់ព័ត៌មានដ មាន
បចចុបបនាភាពបំសុត ។ (សូ្ចូ អាន សម្មាប់មាតាបិតាសិសស (Just for Parents) > ព័ត៌មានអំពកាី រម្បឡង (Testing Information) ។)

មតើអខ្វី ះល ជាសលវូ សម្មាប់សមម្្ចបានតា្ភាពតម្្វូ ម ើការម្បឡងវាយតម្្បល ញ្ចប់ការសិក្សា?
សិសសថ្នាក្ស់ទី 12 និងសិសសមរៀនយូរឆ្នាំជាងមនះ ក្សាុងឆ្នាំសក្សិ ា 2014–2015 (ដ បានចុះមមោ ះចូ មរៀន ំបងូ ក្សាងុ ថ្នាក្ស់ទី 8 ក្សាុងអំឡុងឆ្នាំសក្សិ ា 2010–
2011 ឬ្ុនឆ្នាំសក្សិ ាមនះ)

សិសសទាំងអស់មនះ អាចបំមពញបានតា្ភាពតម្្ូវម កាើ រម្បឡងវាយតម្្បល ញ្ចប់ការសិក្សាម ្ើ ុខ្វិជាាអំណាន គ្ណិតវិទា និងដតងមសចក្សតី តា្រយៈការរួ្បញ្ចូ គ្នាម្ន
ជមម្្ើសបីណា្ួយដ បង្ហាញជូនខាងមម្កា្ រាបណាសិសសអាចបំមពញភាពតម្្វូ តា្ ័ក្សខខ្័ណឌរបស់្ុខ្វិជាានី្ួយៗរួចរា ម់ ហើយ ។
1.

សមម្្ចបានភាពម្តូវម កាើ រម្បម្បឡងវាយតម្្លបញ្ចបកា់ រសិក្សាតា្រយៈភាពតម្្ូវម ើការម្បឡងវាយតម្្បល ញ្ចប់ការសិក្សាសម្មាប់ទទួ
សញ្ញាប័ម្ត (Graduation-Required Assessments for Diploma - GRAD) ម ្ើ ុខ្វិជាាអំណាន
គ្ណិតវិទា និងដតងមសចក្សតី ដ រួ្មាន ៖


1

ិ ា សារម្បឡងអំណាន
ការទទួ បានពិនទុក្សាុងក្សម្្ិត អម្បមសើ ។ មបើសិសសទទួ បានពិនទុ អម្បមសើ (ពិនទុក្សាុងក្សម្្ិត ឬម ើសពីបទដ្ឋឋន) ម វើ ញ្ញ
ដបបទូ ំទូលាយរបស់រ ្ឋ ីមណសូតា (Reading Minnesota Comprehensive Assessment - MCA)
ថ្នាក្ស់ទី10 និង/ឬ ្ុខ្វិជាា គ្ណិតវិទា MCA ថ្នាក្ស់ទី 11 គ្ឺមានន័យថ្នសិសសបានបំមពញមៅតា្ភាពតម្្ូវសម្មាប់ការម្បឡងវាយតម្្លបញ្ចប់
ការសិក្សាចំមោះ្ុខ្វជាិ ា ទាំងមនាះរួចមហើយ ។
o ចំណុចមនះ ក្ស៏ ូចគ្នាសងដ រសម្មាប់សិសសដ ម្តូវម្បឡង MCA ដបបដក្សសម្្ួ (MCA-Modified) សម្មាស់សិសស
វិទា ័យ1 ឬការម្បឡងបំណិនការសិក្សារបស់រ ឋ្ីមណសូតា (Minnesota Test of Academic Skills MTAS) ជំនួសឲ្យវិញ្ញាសារ MCAs ។

ឆ្នាំសិក្សា 2013–2014 គ្ឺជាឆ្នាំសិក្សាចុងមម្កាយដ សាលាបានដ្ឋក្ស់ឲ្យម្បឡងវិញ្ញាសារ MCA ដបបដក្សសម្្ួ

(MCA-Modified) ។
Khmer





ការទទួ បានពិនទុជាប់ចំមោះការម្បឡងមឡើងវិញម ្ើ ុខ្វិជាាសំមណរដតងមសចក្សតី GRAD ឬ្ុខ្វិជាាអំណាន និងគ្ណិតវិទា GRAD ។
o ការម្បឡងវាយតម្្មល ដ្ឋយវិធីមសសងរបស់រ ឋ្ីមណសូតា ៖ ការសរមសរដតងមសចក្សតី អាចបំមពញបានសម្មាប់សិសសដ ម្តូវការ
ការម្បឡងវាយតម្្មល ដ្ឋយវិធមី សសង ម ើ្បីបំមពញបានតា្ ័ក្សខខ្ណ
័ ឌ ្ុខ្វិជាាដតងមសចក្សតី ។
ការសមម្្ចបានសលូវ GRAD មដ្ឋយវិធមី សសង ដ អាចរួ្បញ្ចូ នូវចំណុច្ួយចំនួន ូចខាងមម្កា្ ៖
o ទទួ បានពិនទុជាប់ចំមោះ្ុខ្វិជាានី្ួយៗ (សម្មាប់សិសសដ មៅក្សាុងក្ស្ោវិធី IEP ឬដសនការ 504)

ទទួ បានការម ើក្សដ ងជាសិសសអាក្សសិក្សាភាសាអង់មគ្លស (English learner - EL)
o ម្បឡងជាប់ចំមោះការវាយតម្្លគ្ណមនយយភាពមសសងមទៀតរបស់រ ឋ ដ បាន អនុ្័តិមដ្ឋយ MDE (ប ិការ)
o សមម្្ចបាននូវ ័ក្សខខ្ណ
័ ឌ សលូវមសសងរបស់្ុខ្វជាិ ា គ្ណិតវិទា គ្ឺសម្មាប់ដតសិសសដ បានចុះមមោ ះចូ មរៀន ំបូងមៅថ្នាក្ស់ទី 8 ក្សាុង
ឆ្នាំសិក្សា 2009-2010 (ដ ជាសិសសអាចមានអាយុមម្ចើនជាងសិសសថ្នាក្ស់ទី 12) ដតប៉ុមណាោះ
ឬ
សិសសទាំងអស់អាចម្បឡងវិញ្ញាសារ ACT ការម្បឡងគ្នលឹះ (WorkKeys) វិញ្ញាសារម្តីវសិ ័យអនាគ្ត ឬវិញ្ញាសារក្សងស្បទាវិជាាជីវៈមសវាក្ស្ោ
មោធា (Armed Services Vocational Aptitude Battery - ASVAB) ម ើ្បីបំមពញបាននូវ
័ក្សខខ្័ណឌវាយតម្្លបញ្ចប់ការសិក្សាម ើ្ុខ្វិជាាអំណាន គ្ណិតវិទា និង/ឬដតងមសចក្សតី ។
ឬ
្ណឌ សិក្សាម្សុក្ស ក្ស៏អាចយក្សពិនទុពីការម្បឡងមដ្ឋយវិធមី សសងណា្ួយ ដ ជាការរម្បឡងស្្ូ សម្មាប់បំមពញ ក្សខ័ណឌចំមោះការ
ម្បឡងវាយតម្្លបញ្ចប់ការសិក្សា ។
o

2.

3.

សិសសថ្នាក្ស់ទី 11 ក្សាុងឆ្នាំសិក្សា 2014–2015 (ដ បានចុះមមោ ះចូ មរៀន ំបូងមៅថ្នាក្ស់ទី 8 ក្សាុងឆ្នាំសិក្សា 2011–2012)

សិសសទាំងមនះនឹងអាចបំមពញបាននូវ ក្ស័ ខខ្័ណឌវាយតម្្បល ញ្ចប់ការសិក្សា តា្រយៈការម្បឡងវិញ្ញា សារដតងមសចក្សតី ACT បូក្សថ្នាក្ស់ទី11 (ACT Plus
Writing) មបើសស
ិ សរូបមនាះបានចូ ម្បឡងក្សាុនងមព មានការម្បឡងទូទាំងរ ឋនានិទាឃរ ូវ ឆ្នាំ 2015 ។
ិ ា សារសរមសរ ACT Plus ថ្នាក្ស់ទី 11 នានិទាឃរ ូវ ឆ្នាំ 2015 ក្ស៏សិសសមៅដតអាច
មទាះជាោ៉ ងណាក្ស៏មដ្ឋយ ម្បសិនមបើសិសស្ិនបានចូ រួ្ម្បឡងវញ្ញ
បំមពញបាននូវ ័ក្សខខ្ណ
័ ឌ វាយតម្្លបញ្ចប់ការសិក្សាម ្ើ ុខ្វិជាាអំណាន គ្ណិតវិទា និងដតងមសចក្សតី តា្រយៈការរួ្បញ្ចូ គ្នាណា្ួយម្នជមម្្ើសទាំងបី
ដ បានបង្ហាញខាងម ើ មម្កា្ចំណងមជើង “សិសសថ្នាក្ស់ទី 12 និងសិសសដ មានអាយុមម្ចើនជាងមនះ ក្សាុងឆ្នាំសិក្សា 2014–2015 ។” គ្ឺវាអាម្ស័យម ើ
សិសសមាាក្ស់ៗ និងម្គ្ួសាររបស់ពួក្សមគ្ ដ ម្តូវសមម្្ចថ្ន មតើការម្បឡង្ួយណាដ ស្រ្យបំសុតសម្មាប់ខ្លួន (វិញ្ញាសារដតងមសចក្សតី ACT បូក្សថ្នាក្ស់ទី11
(ACT Plus Writing) ដ ម្តូវម្បឡងទូទាំងរ ឋ ឬវិញ្ញាសារមសសងៗជាជមម្្ើស) ។
សិសសថ្នាក្ស់ទី 10 និងសិសសដ មានអាយុតិចជាងមនះ ក្សាុងឆ្នាំសក្សិ ា 2014–2015 (ដ បានចុះមមោ ះចូ មរៀន ំបងូ មៅថ្នាក្ស់ទី 8 ក្សាុងឆ្នាំសក្សិ ា 2012–
2013 និងឆ្នាំសិក្សាមម្កាយ្ក្សមទៀត)

សិសសទាំងមនះ នឹងអាចបំមពញបាននូវ ក្ស័ ខខ្័ណឌវាយតម្្បល ញ្ចប់ការសិក្សា តា្រយៈការចូ រួ្ក្សាុងការម្បឡងវាយតម្្លការង្ហរ និងការម្បឡងចូ ្ហាវិទា ័យ
ិ ា សារមនះ នឹងម្តូវដ្ឋក្ស់ឲ្យសិសសម្បឡងជាម ើក្ស ំបូងក្សាុងឆ្នាំសិក្សា 2014–2015 ៖
ជា ំណាក្ស់ៗ ដ វញ្ញ




ចូ ម្បឡងវិញ្ញាសារការង្ហរសម្មាប់សិសសថ្នាក្ស់ទី 8 និងការម្បឡងចូ មរៀនមៅ្ហាវិទា ័យ
ម្ព្ទាំង
ចូ ម្បឡងវិញ្ញាសារការង្ហរសម្មាប់សិសសថ្នាក្ស់ទី 10 និងការម្បឡងចូ មរៀនមៅ្ហាវិទា ័យ
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ម្ព្ទាំង
ចូ ម្បឡងវិញ្ញាសារសរមសរ ACT Plus ថ្នាក្ស់ទី 11 ដ ម្តូវម្បឡងទូទាំងរ ឋ

្ណឌ សិក្សាម្សក្សុ ម្តូវសត ឱ់ កាស ់សិសសទាំងអស់ឲ្យបានចូ រួ្ក្សាុងការម្បឡងវាយតម្្សល ម្មាប់វិសយ័ ការង្ហរ និងការមម្តៀ្ចូ សិក្សាមៅ្ហាវិទា ័យ ។ មទាះ
ជាោ៉ ងណាក្ស៏មដ្ឋយ វាអាចមាន្ូ មហតុ្ួយចំនួនតូចបញ្ញាក្ស់ពីមហតុស ដ សិសស្ិនចូ រួ្ម្បឡង ។ សិសសទាំងមនះ នឹង្ិនម្តូវបានសាលាប ិមសធ្ិនឲ្យ
សញ្ញាប័ម្ត មដ្ឋយសារ្ូ មហតុ្ិនបានចូ រួ្ការម្បឡងវាយតម្្ល វសិ ័យការង្ហរ និងការមម្តៀ្ចូ មរៀនមៅ្ហាវិទា យ័ មឡើយ ។




សិសសអាច្ិនបានចូ រួ្ម្បឡងក្សាុងការវាយតម្្ល មដ្ឋយសារកា មទសៈពិមសស (ឧទាហរណ៍ សិសសដ បានបតូរ្ក្សមរៀនមៅរ ឋ្ីមណសូតា
មម្កាយការម្បឡងវិសយ័ ការង្ហរ និងការមម្តៀ្ចូ មរៀនមៅ្ហាវទិ ា ័យម្តូវបានមធវើរួចពី្ុន្ក្សមហើយ) ។
ិ ា សារមនះ ។
មាតាបិតា/អាណាពាបា សិសស អាចសមម្្ចថ្នវា្ិនស្រ្យមឡើយដ ក្សូនរបស់ខ្លួនម្តូវចូ រួ្ក្សាុងការម្បឡងវញ្ញ
មាតាបិតា/អាណាពាបា សិសសម្តូវសត ់ការសមម្្ចចិតរត បស់ខ្លួន្ក្សឲ្យ្ណឌ សិក្សាម្សក្សុ ជាលាយ ័ក្សខណអ៍ ក្សសរ ។

ចំមោះសិសសដ សែិតក្សាុងក្ស្ោវធិ ីអប់រំតម្្វូ តា្ ក្សខណៈបុគ្គ (Individualized Education Program - IEP) មហើយជាសិសសដ មានសិទធិ
ម្បឡង បំណិនការសិក្សារបស់រ ឋ្ីមណសូតា (Minnesota Test of Academic Skills - MTAS) អាចចូ រួ្ម្បឡងវិញ្ញាសារអំណាន
MTAS ថ្នាក្ស់ទី 10 ឬវិញ្ញាសារ គ្ណិតវិទា MTAS ថ្នាក្ស់ទី 11 (ឬម្តូវម្បឡងម វើ ិញ្ញាសារទាំងពីរ) បាន ម ើ្បីបំមពញ ័ក្សខខ្័ណឌការវាយតម្្លបញ្ចបកា
់ រ
សិក្សា ។ សម្មាប់ព័ត៌មានបដនែ្ សូ្ចូ អានឯក្សសារការពិត MTAS សម្មាប់មាតាបិតាសិសស មៅក្សាុងមគ្ហទំពរ័ MDE ។ ពិនិតយម្ើ ឯក្សសារការពិត
MTAS សម្មាប់មាតាបិតាសិសស មៅក្សាុងមគ្ហទំព័រ MDE ។ (សូ្ចូ អាន សម្មាប់មាតាបិតាសិសស (Just for Parents) > ព័ត៌មានអំពីការម្បឡង
(Testing Information.)

ម ើ្បីទទួ បានព័ត៌មានបដនែ្ អំពីការអាចសមម្្ចបាននូវភាពតម្្ូវចំមោះការវាយតម្្លបញ្ចបកា់ រសិក្សា សូ្ទាក្ស់ទងជា្ួយនឹងសាលារបស់ក្សូនអាក្ស ។

សម្មាប់ព័ត៌មានបដនែ្ សូ្ទាក្ស់ទង្ក្សកាន់ ៖
Statewide Testing
mde.testing@state.mn.us
Minnesota Department of Education
1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
http://education.state.mn.us
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