សំណួរ និងចម្លើយអំពី MCA
មៅក្នុង្ុខវជ្ជិ ា គណិតវទ្យិ ា អំនាន និងវទ្យិ ាសាស្រសត
មតើអជ្ជវី MCAs?
ការស្ររឡងវាយតម្្បល ររទ្យូលំទ្យូលាយររស់រដ្ឋ្ីមណសូតា (Minnesota Comprehensive Assessments - MCAs) គឺជ្ជការស្ររឡងររស់
រដ្ឋ ចំមោះ្ុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា អំណាន និងវិទ្យាសាស្រសត បដ្លរំមពញបាននូវល័ក្ខខ័ណឌតស្រ្ូវររស់សហព័នធ សតីអំពីការអរ់រំក្ស្រ្ិតរឋ្ និង្ធ្យ្សិក្ា
(Elementary and Secondary Education Act - ESEA) ។ វិញ្ញាសារមនះ ស្រតូវដាក្់ឲ្យសិសសស្ររឡងមរៀងរាល់ឆ្ននំ មដ្ើ្បីវាស់បវង
ស្តថភាពសិសសមដាយមធ្ៀរជ្ជ្ួយនឹងរទ្យដាឋនការសិក្ារដ្ឋ្ីមណសូតា បដ្លរញ្ញាក្់អំពីអវីបដ្លសិសសតា្ក្ស្រ្ិតថ្ននក្់ណា្ួយស្រតូវមចះ និងអាចមធ្វបាើ ន ។

ិ ា សារទាំងមនះឲ្យស្ររឡង?
មហតុអបាវី នជ្ជមយើងដាក្់វញ្ញ
មយើងមស្ររកាើ រស្ររឡង MCAs មដ្ើ្បីរក្ឲ្យម ញើ ថ្ន មតើសាលាមរៀរចំតស្រ្ង់ក្្មវធ្ិ ីសក្ិ ា និងមរៀរចំសិសសររស់ខលួនបានលអក្ស្រ្ិតណា មធ្ៀរជ្ជ្ួយនឹងរទ្យដាឋន
ការសិក្ាររស់រដ្ឋ្ីមណសូតា មលើ្ុខវិជ្ជា គណិតវិទ្យា អំណាន និងវិទ្យាសាស្រសត ។ ការស្ររឡងចំមោះ្ុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា និងអំណាន ក្៏ស្រតូវបានយក្្ក្មស្ររើផងបដ្រ
ចំមោះការវាស់បវងគណមនយយភាពសាលាររស់សហព័នធ ។
សាលាទាំងអស់យក្ព័ត៌មានមនះមៅមស្ររសើ ស្រមារ់មលើក្ក្្ពស់ការរមស្រងៀនររស់ស្រគូ និងការមរៀនររស់សិសស ។ មលាក្ស្រគូ អនក្ស្រគូ និងនាយក្សាលា ជ្ជអនក្រក្ម្ើលចំមោះអវី
បដ្លសិសសមរៀនបានលអ មដ្ើ្បីជួយពស្រងឹងរបនថ្អំពីរមរៀរបដ្លពួក្មគរមស្រងៀនរំណិនទាំងមនះ ។ ពួក្មគក្៏រក្ម្ើលផងបដ្រនូវចំណុចបដ្លស្រតូវបក្លំអ មដ្ើ្បីឲ្យពួក្មគអាច
រមងកើនមមាោងរមស្រងៀនសិសស ឬបក្សស្រ្ួលរមរៀររមស្រងៀនររស់ខលួន ។

ិ ា សារទាំងមនះ?
មតើសិសសណាបដ្លស្រតវូ ស្ររឡងវញ្ញ
រដ្ឋ្ីមណសូតា និង ESEA ក្ំណត់ថ្ន សិសសទាំងអស់បដ្លមរៀនមៅសាលាមរៀនសាធារណៈ ស្រតូវចូលស្ររឡងវិញ្ញាសារមនះ មៅក្នុងការស្ររឡងទ្យូទាំងរដ្ឋ ។ ចំមោះ
្ុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា និងអំណាន ស្រតូវដាក្់ ឲ្យសិសសស្ររឡងពីថ្ននក្់ទ្យី 3–8 និងមៅវទ្យិ ាល័យ (សិសសថ្ននក្់ទ្យី 10 ស្រតូវស្ររឡង្ុខវិជ្ជាអំណាន MCA មហើយសិសស
ថ្ននក្់ទ្យី 11 ស្រតូវស្ររឡង្ុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា MCA) ។ ចំមោះ្ុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្រសត MCA ស្រតូវដាក្់ឲ្យសិសសស្ររឡងមៅថ្ននក្់ទ្យី 5 និងថ្ននក្់ទ្យី 8 និងមៅវិទ្យាល័យ
មពលបដ្លពួក្មគស្រតូវមរៀន្ុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្រសតជីវិត និងជីវៈវិទ្យា ។ មដាយមានការមលើក្បលងតិចតួច សិសសសាលារដ្ឋទាំងអស់បដ្លមរៀនក្នុងក្ស្រ្ិតថ្ននក្់ដ្ូចបានមរៀររារ់
ពីខាងមលើ ស្រតូវបតស្ររឡងវិញ្ញាសារ MCAs ជ្ជដាច់ខាត ។
ចំមោះសិសសបដ្លសថិតក្នុងក្្មវិធ្ីសិក្ាតស្រ្ូវតា្លក្ខណៈរុគលគ (Individualized Education Program - IEP) ឬបផនការ 504
អាចមានសិទ្យធិទ្យទ្យួលបានការស្ររឡងបរររនធូររនថយ ។ ចំមោះសិសស្ួយចំនួនបដ្លមានរញ្ញាមខាយ អាចមានសិទ្យស្រធិ រឡង រំណិនសិក្ាររស់រដ្ឋ្មី ណសូតា
ិ ា សារ MTAS
(Minnesota Test of Academic Skills - MTAS) ជំនួសឲ្យការស្ររឡងវិញ្ញាសារ MCA ។ វញ្ញ
គឺជ្ជការវាយតម្្មល ដាយវិធ្ីមផសង មដាយសំអាងមលើរទ្យដាឋនស្តថភាពសិសសតា្បររសស្រ្ួល មលើ្ុខវិជ្ជា គណិតវិទ្យា អំណាន និងវិទ្យាសាស្រសត ។
ិ ា សារ MTAS មៅក្នុងមគហទ្យំពរ័ MDE សស្រមារ់ព័ត៌មានរបនថ្ ។ (ចូលមៅកាន់ គាំោរសាលា
សូ្អានទ្យំព័រសតីអំពី ល័ក្ខខ័ណឌបដ្លអាចមានសិទ្យធិស្ររឡងវញ្ញ
(School Support) > ការស្ររឡង (Test Administration) > ការស្ររឡងររស់រដ្ឋ្មី ណសូតា (Minnesota Tests) ។)
Khmer

មតើការស្ររឡងទាំងមនាះស្រតវូ មរៀរចំមឡើងមដាយរមរៀរណា?
ចំមោះវិញ្ញាសារ MCA ស្រគរ់ក្ស្រ្ិតថ្ននក្់សស្រមារ់្ុខវិជ្ជាអំណាន គណិតវិទ្យា និងវទ្យិ ាសាស្រសត ស្រតូវដាក្់ឲ្យសិសសស្ររឡងតា្រមរៀរអនឡាញបតរោុមណាោះ ។ បតក្៏មាន
ការស្ររឡងមដាយមស្ររើស្រក្ដាសបដ្រ សស្រមារ់សិសសបដ្លពិបាក្ស្ររឡងអនឡាញ ។
វិញ្ញាសារគណិតវិទ្យា MCAs ពីថ្ននក្់ទ្យី 3–8 គឺស្រតូវស្ររឡងអនឡាញ ការស្ររឡងបររបស្ររស្ររួល គឺបានន័យថ្ន ចម្លើយររស់ពួក្មគ នឹងជួយក្នុងការក្ំណត់អំពី
សំណួររនាារ់បដ្លសិសសស្រតូវម្លើយ ។

មតើសិសសស្រតវូ មស្រតៀ្ខលនួ យ៉ោ ងដ្ូចម្តចមដ្ើ្បីស្ររឡង?
ឯក្សារសស្រមារ់បចក្ជូនសតីអំពី “ដ្ំរូនាមនការមស្រតៀ្ខលួនស្ររឡងសស្រមារ់មាតារិតាសិសស និងស្រគ”ូ មានផាយមៅក្នុងមគហទ្យំពរ័ MDE
ិ ា សារ និងយុទ្យធសាស្រសកាត រស្ររឡងទ្យូមៅ ។ ពិនិតយម្ើលឯក្សារការមស្រតៀ្ខលួនស្ររឡង
បដ្លក្នុងមនាះមានព័តមា៌ នគនលឹះអំពីការមស្រតៀ្ខលួនចំមោះខលឹ្សារវញ្ញ
មៅក្នុងមគហទ្យំព័រ MDE ។ (សូ្ចូលអាន សស្រមារ់មាតារិតាសិសស (Just for Parents) > ព័ត៌មានអំពីការស្ររឡង (Testing Information.)
គំរូវិញ្ញាសារស្ររឡងអាចជួយសិសសឲ្យសាគ ល់បានចាស់ចំមោះស្រទ្យង់ស្រទាយសំណួរការស្ររឡង និងមាន ផតលជ់ ូនស្ររមេទ្យសំណួរជ្ជឧទាហរណ៍ បដ្លមានមៅក្នុង
វិញ្ញាសារស្ររឡង ។អនក្អាចរក្បាននូវវិញ្ញាសារគំរូសស្រមារ់ការស្ររឡងតា្ក្ស្រ្ិតថ្ននក្់ និង្ុខវិជ្ជានី្ួយៗមៅឯមគហំទ្យព័រ PearsonAccess
(www.pearsonaccess.com/mn) ។ ពិនិតយម្ើលវិញ្ញាសារគំរូមៅក្នុងមគហទ្យំពរ័ PearsonAccess ។ (ចូលមៅកាន់
PearsonAccess > Item Samplers ។)
ការរង្ហាត់សិសស មានរង្ហាញសិសសអំពវី ិធ្ីចលូ មៅកាន់ក្បនលងមផសងៗចំមោះការស្ររឡងអនឡាញ រមរៀរមស្ររឧើ រក្រណ៍ស្ររឡងអនឡាញ និងរមរៀរម្លើយ
សំណួរតា្ស្ររមេទ្យមផសងៗ ។ មរើក្ម្ើលការរង្ហាត់សិសសមៅក្នុងមគហទ្យំព័រ PearsonAccess ។ (ចូលមៅកាន់ PearsonAccess > ធ្នធាន
(Resources) > ធ្នធានសិសស (Student Resources) ។)

មតើស្រតវូ មធ្វយ៉
ើ ោ ងដ្ូចម្តចមទ្យើរអាចស្ររឡងជ្ជរ់?
សិសានុសិសសបដ្លស្ររឡង្ុខវិជ្ជាអំណាន គណិតវិទ្យា ឬវិទ្យាសាស្រសតគឺ្ិនជ្ជរ់ ឬ្ិនធាលក្់មទ្យ ។ សិសសមានក្់ៗទ្យទ្យួលបានពិនបាុ ដ្លសថិតក្នុងក្ស្រ្ិតណា្ួយក្នុងចំមណា្
រួនក្ស្រ្ិត — មស្រកា្ក្ស្រ្ិតរទ្យដាឋន សមស្រ្ចបានតា្ក្ស្រ្ិតរទ្យដាឋន្ួយបផនក្ សមស្រ្ចបានតា្រទ្យដាឋន និងមលើសពីក្ស្រ្ិតរទ្យដាឋន ។

ិ ា សារ MCA វាស់បវងមលើរណ
មតើវញ្ញ
ំ ិនអវខី ះល ?
វិញ្ញាសារ MCAs វាស់បវងស្តថភាពររស់សិសសចំមោះរទ្យដាឋនការសិក្ាររស់រដ្ឋ្ីមណសូតា ។ មរើក្ម្ើលរទ្យដាឋនការសិក្ាររស់រដ្ឋ្មី ណសូតាមៅក្នុងមគហទ្យំពរ័
MDE ។ (ចូលមៅកាន់ ឧតត្ភាពអនក្អរ់រំ (Educator Excellence) > រទ្យដាឋន ក្្មវិធ្ស
ី ិក្ា និងការរមស្រងៀន (Standards,
Curriculum and Instruction) > រទ្យដាឋនការសិក្ាថ្ននក្់្មតយយ-12 (K-12 Academic Standards) ។)




វិញ្ញាសារអំណាន MCA ស្រតូវបានតស្រ្ង់មៅតា្រទ្យដាឋនការសិក្ាឆ្ននំ 2010 ។
វិញ្ញាសារគណិតវិទ្យា MCA ស្រតូវបានតស្រ្ង់មៅតា្រទ្យដាឋនការសិក្ាឆ្ននំ 2007 ។
វិញ្ញាសារវិទ្យាសាស្រសត MCA ស្រតូវបានតស្រ្ង់មៅតា្រទ្យដាឋនការសិក្ាឆ្ននំ 2009 ។
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មតើខអាញុំ ចមរើក្ម្ើលលទ្យធផលការស្ររឡង MCA ររស់ក្នូ ខញុំ ររស់សាលា និងររស់្ណឌ លសិក្ាស្រសក្ុ បានមដាយវធ្ិ ណា
ី ?
្ណឌ លសិក្ាស្រសុក្ររស់អនក្ នឹងទ្យទ្យួលបានរបាយការណ៍ស្ររឡងររស់សិសស សស្រមារ់សិសសមានក្់ៗបដ្លចូលស្ររឡងវិញ្ញាសារ MCA មហើយ្ណឌ លសិក្ាស្រសុក្នឹង
ផតល់ព័ត៌មានមនះមៅឲ្យមាតារិតា និងអាណាពាបាលសិសស ។ មៅក្នុងរបាយការណ៍មនះរង្ហាញអំពីពិនាុសរុរររស់ក្ូនអនក្តា្្ុខវិជ្ជានី្ួយៗ
ក្៏ដ្ូចជ្ជពិនាុអំពីរំណិនជ្ជក្់លាក្់តា្ស្ររមេទ្យ ក្នុង្ុខវិជ្ជានី្ួយៗ ។ ក្នុងរបាយការណ៍មនះក្៏រួ្រញ្ចលូ ផងបដ្រនូវព័ត៌មានអំពក្ី ស្រ្ិតស្ថភាព ការមស្ររៀរមធ្ៀរពិនាុ
ជ្ជ្ួយសិសសស្រក្ុ្មផសងៗ និងជ្ជ្ួយនឹងក្ស្រ្ិតស្តថភាពសិសសបដ្លស្ររឡងកាលពីឆ្ននំ្ុនៗ តា្អវីបដ្លអាចមធ្ៀរបាន ។
លទ្យធផលស្ររឡងររស់សាលា និង្ណឌ លសិក្ាស្រសុក្មានផាយមៅក្នុងរ័ណោរបាយការណ៍រដ្ឋ្មី ណសូតា (Minnesota Report Card)
មៅក្នុងវគគ្ជឈ្ណឌ លទ្យិននន័យ (Data Center) ម្នមគហទ្យំព័រ MDE ។ ចូលមៅកាន់វគគរ័ណោរបាយការណ៍រដ្ឋ្មី ណសូតា (Minnesota Report
Card) ម្នមគហទ្យំព័រ MDE ។ (ចូលមៅកាន់្ជឈ្ណឌ លទ្យិននន័យ (Data Center) > រ័ណោរបាយការណ៍រដ្ឋ្ីមណសូតា (Minnesota
Report Card) ។)

សស្រមារ់ព័ត៌មានរបនថ្ សូ្ទាក្់ទ្យង្ក្កាន់ ៖
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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