សំណួរ និងចេម�យើ អំពី MCA ក�ង� គណិតវ�ទ្ អំណ និងវ�ទ្យោសា
េ�និទាយរដ 2014
េតើ MCAs គឺជអ?
�
កា រវយតអំពីការយលដ់ មីេណសូត (MCAs) គឺជេតស�របស់រដ�ក��ងុម ខវ�ជ�គណិតវ� អំណ និងវ�ទ្យោសា ្រស�ែដលបំេពញតាមលក�ខណ�ត្រម�វៃនច្បោប់អប់រ និងវ�ទ្យោលសហព័ន�

(ESEA)។ េតស�ទាេនះ្រត�វបាល់ជេរៀងរល់ឆាវស់ស�ង់កាសិស្េធៀបនឹងបទដ�នសិក្សោមីេណសូតាលពីអ�ីែដលសិស្សក��ងថ�ក់ពិេសសគួរេ និងឣេធ�បា
ើ

េហតុអបា
�ី
យើងឲ្យេតស�ទា?
េយើងេ្រប MCAs េដើម្បីែស�ងយល់ថសាបារសបេ� និងបេ្រង�សិស្សេក�ង� បទដ�សិក្សោ្របចាេ�ក��ងែផ�កគណិតវ�ទ្ អំណ និងវ�ទ្យោសា កា រតៃម�គណិតវ�ទ្ និង
អំណនក៏្រត�វបា
ែស�ងរកចំណុចែដលសិស្សេធ�ើបា ដូេច�ះពួកគាវ�ធីសាែដលពួកគាបេ្រង�ជំនញទា
សាបើព័ត៌មាែកលម�កា និងកាក្សោក��ងថ េលា និងនយ
ពួកគាម្ ដូេច�ះពួកគាបេង�នើ េពលេវលា ឬែកែ្របការង�នរបស់ពួក

េតើនរណ្រត�វេធ�ើេតស�ទា?
រដ�មីេណសូត និង ESEA ត្រម�វឲ្យសិស្សទាេ�ក�ង� សារដ�ចូក��ងកម�វ�ធវយតៃម
ី
ទូទា្របេទស េតស�គណិតវ�ទ្ និងអំណនេ�ក��ងថ�ក់ 3 ដល់ទី 8 និងវ�ទ្យោល (សិស្សក��ងថ�ក់ 10

្របឡ MCA អំណ េហើយសិស្សេ�ក��ងថ�ក់ 11 MCA គណិតវ�ទ្)។ MCA វ�ទ្យោសា
និង

ឲ្យចំេពា� �ងថ 5 ទី 8 និងថ�ក់វ�ទ្យោល័យេពលពួកេគេ្រជើសយកមុខ ជីវៈវ�ជ

វ�ទ្យោសាជីវ�ត។ ការេលើកែលងមួយចំន សិស្សសាងអស់ក��ងថ�ក់ខ MCAs។
សិស្សែដលមាយឯង (IEP) ឬែផនកា

504

ឣចទទួលបាិ្រគប់្រគស្រមាកា�ក សិស្សមួយចំនួនឣចទទួលបា MCA-Modified

កា រវយតៃម�ជំនួសែផ�កេលើបទដ�នលទ�ផលែដលបា និងអំណន សិស្សេផ្សងេទៀតែកេម្ស ខាងខួរក្បោលធ�ន់ធ�រឣចទទួលបាេតស�មេ�េលើជំនញសិក (MTAS) កា
ជំ នួ ស េដយែផ� ក េលើ ប ទដ�នលទ�ផលជំនួែផ� ក គណិ ត វ� ទ្
និ ង វ� ទ្យោសា
វយតៃម
អំ ណ 
េមើលលក�ខណ�ត្រម�វែដលទទួលបាិទ�ិៃនកាព័ត៌មាែន�មេ�េលើេគហទំព័រ្រកសួងអប់រ�មីេណ។

(ចូលេ�កា

School

Support>Test

Adminitration>Minnesota Test។)

េតើសសិ ្សឣចេរៀបចំេធ�ើេតស� យ៉ងដូចេ?
ឯកសា

“កាើឲ្យមាតស�ស

និងកាស់មា

Information។)

និង្រគ”

គឺឣចរកបេលើេគហទំព័រ្រកសួងអប់រ�មីេណសូ

ពិនិត្យឯកសាេលើេគហទំព័រ្រកសួងអប់រមីេណសតូ

។

(ចូលេ�កា

េដយមាបែន�មអំពីការេរៀបចំខ�ឹម
Just

for

Parent>Testing

កមវ� �ធជី នំ ួយជួយសិស្សឲ្យសិស្ សសា េហើយផ�ល់ឧទារណ៍ៃន្របេភទសំែដលមាេ�េលើេត។ អ�កឣចរកកម�វ�ធីជំនួយស្រមា និងមុខវ�ជ�នីមួយៗេកែន�ងវយតៃម
(www.mnstateassessments.org)។ ពិនតិ ្យកម�វ�ធីជំនួយេ�កែន�ងវយតៃម�មីេណសូ

េតើេធ�ដូើ ចេម�ចេដើម្បីជប់េត?
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យុទ�សាទូេ�

មីេណសូត

សិស្សែដលធា និងគណិតវ�ទ្យោែដលមា� �ងថ 3 ដល់ទី 8 ឬេតស�វ�ទ្យោសាែដលមាេ�ថ�ក់ទ 5 ទី 8 និងវ�ទ្យោល័ សិស្សមាៗទទួលបាមួយក��ងចំេណក្រមិ

លទ�ផលបនួ — មិនបំេពញតា បំេពញតា នមួ បំេពញតាបទដ� និងេលើសពីបទដ�ន

MCA អំណនថ�ក់ 10 និង MCA គណិតវ�ទ្យោថទី 11 ឣច្រត�វេ្របេដើម្បបំេពញលក�ខណ� ត្រម�ៃនកា រវយតៃម�ប��រសិក្ស ្របសិនេបើសិស្សបា ឬេលើសពីបទដ� សិស្សទា
េនះបបំេពញលក�ខណ�ត្រម�ៃនកា រវយតៃម�ប��រសិក្សោរបស់ពួកស្រមា

ពិ និ ត្លក�ខណ� ត្រម�ៃនកា រវយតៃម� ប�� រសិ ក្សោ ព័ មាសេង�បមាតាបិតាេយ្រកសួអប់

រ� មី េណសូតាព័តមា
៌
ន�មស�
ែ លី កខ� ណ�ត្រម�ៃនកា រតៃម�ប�ប់� កា។ (ចូលេ�កា Just for Parents > Testing Information។)

េតើេតស�្រត�វបាគបដូចេម�ច?
ចំណត់ថ�ទាអស់ៃន MCA ្រត�បាតាុេណ ចំណត់ថ� MCA ស�ីពអី ំណននិងគណិតវ�ទ្យោអស់្រត�បាងតា ឬេលើ្រកដដូចបា
កំណតេ់ ដយសា균លា
MCAs គណិតវ�ទ្យោថ�ក 3-8 េ�តាអុិនធឺណតិ មាិស្សសំណួរចេម�ើយរបស់គាបន�ប់ែដលសិសនឹង្រត�វេឆ�ើយ

េតើជនំ ញអ�ីែដល្រត�វបា MCA?
MCAs

វស់ស�ង់ការបសស់ សិ ្សចំេពាសោមី

ពិនតិ ្យបទដ �នសិ្របច

មីេណសូតាេ�េលើេគហទំព្រកសួអប់រ�មេី ណសូត។

(ចូលេ�កា

Educator

Excellence > Standards, Curriculum and Instruction > K-12 Academic Standards។)
•

MCA អំណន្រត�វ្េ�តា 2010 ។

•

MCA គណិតវ�ទ្យោ្រត�វេ�តាសិក្សោឆ 2007 ។

•

MCA វ�ទ្យោសាᬨ�ស�្រត�វបា���លេ�កកាឆា 2009 ។

េតើខឣ�ំ ចេមើលលទ�ផ MCA ស្រមា សា និងមណ�លរបស់ខ�េ�ំ ដយរេបៀណ?
មណ�លសិក្សោធិនឹងទទួលរបាែដលទទួលបា
MCA
េហើយនឹងផ�ល់ព័តមា
៌ េនះេ�ឲ្មា
របាបង �ពីពិន�កនូ
វកមាមាអំពកី ្រមិលទ�ផល
ការេធៀបេ�នឹង្រក�មេផ្ស
របស់អក� ក�ង� មុខវ�ជ�នីមួយៗក៏ដូចជស្រមាជក់លាមុខវ�ជ�នីមួយ។
និងការេធៀបេ�នឹងកាសិស្
ក��ងឆាេ�េ�េពលែដលអនុវត�បា
លទ�ផលសា និងមណ�លមា�ក��ងទិន�នស្រមា និងែផ�កអ�កអប់រ�ៃនមជ្ឈមណ�ទិនន� ័យេ�េលើេគហទំពរ័ ្រកសួងអប់រមីេណសូតា ចូលេ�កាន�នស្រមា បិតអ�កអប់រ�ៃនេគហទំព័រ្រកសួ
អប់រម� ីេណសូត។ (ចូលទីកាទំព័រ Data Center > Data for Parents and Educators។)

ស្រមា សូមទាទ
កាទូទា

mde.testing@state.mn.us
្រកសួងអប់រ�មីេណសូ

1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
http://education.state.mn.us
ែខសីហា 2013
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