សំណួរ និងចេម�យ� អំពី MCA-Modified ក�ង� គណិតវ�ទ្យោ និងអំណនក�ង� និទាឃរដូវឆា�ំ 2014
េត�អជ�ី MCA-Modified?
ការវយតៃម�ការយល់ដងឹ មីេណសូតាែដល្រត�វបានែកត្រម�វ (MCA-Modified) គឺជការវយតៃម�ជំនសួ ែផ�កេល�បទដ�នលទ�ផលែដលបានែកត្រម�វស្រមាប់្រក�មសិស្សទទួលការអប់រ�ពិេសសមានកំណត់ ែដលភាពកេម្សោយ

របស់ពកួ េគបានររំងពួកេគមិនឲ្យទទួលបានសមត�ភាព្រគប់្រគាន់តាមក្រមិតថ�ក់។ MCA-Modified គឺជែផ�កៃនកម�វ�ធីវយតៃម�មីេណសូតាក�ង� ឆា�សំ ិក្សោ 2013-2014។

MCA-Modified វស់សង� ជ់ ំនញគណិតវ�ទ្យោ និងអំណនែផ�កេល�បទដ�នតាមក្រមិតតាមថ�ក់។ ការវយតៃម�ងយ្រស�លជងការវយតៃម�ការយល់ដងឹ មីេណសូតាេទ (MCA) ែដលេធ��េដយយកចំននួ សិស្សទូេ�
និងការរ�ពឹងទុកស្រមាប់លទ�ផលែដលមិនសូវតឹងរុ�ង។

េត�េគាលបំណងរបស់ MCA-Modified គឺជអ�?ី
MCA-Modified គឺជេតស�មួយក��ងចំេណមេតស�ទាំងឡយែដលបានេ្របេ� �ក��ងការវស់ស�ងកា់ រ ទទួលខុស្រត�វសាលាសហព័ន�ៃនច្បោប់សព�ី ីការអប់រ�សាលាបឋមសិក្សោ និងមធ្យមសិក្សោ (ESEA) គឺជ
េតស�មយួ ក�ង� ចំេណមការវយតៃម�ជំនសួ ែដលឣចេធ��េ�កែន�ងរបស់ MCA។
សាលាទទួលខុស្រត�វចំេពាះការេឆ��យតបតាមត្រម�វការអប់រ�របស់សសិ ្ស្រគប់របូ ។ សិស្សមួយចំនួនមិន ឣចទទួលបាននូវសមត�ភាពេ�តាមក្រមតិ ថ�ក់េដយសារែតភាពកេម្សោយរបស់ពកួ េគេហ�យ MCA-Modified
ជួយធានថសាលាផ�ល់ការបេ្រង�នអំពគី ណិតវ�ទ្យោ និងអំណនែដលនឹងជួយសិស្សទាំង េនះេរៀនតាមក្រមតិ ថ�ក់។

េត�អក� ណ្រតវ� េធ�េ� តស�េនះ?
ESEA ្រត�វការសិស្សទាងំ អស់េ�ក�ង� សាលារដ�ចលូ រួមកម�វ�ធីវយតៃម�ទទាូ ំង្របេទស។ MCA-Modified ្រត�វបានផ�ល់ស្រមាប់ថ�ក់ជក់លាក់េ� (ថ�ក់ទ5ី –8 និងថ�ក់ទី 10) អំណន និងគណិតវ�ទ្យោ (ថ�ក់ទី 5–8
និងថ�ក់ទី 11)។
MCA-Modified ឣចសម្រសបស្រមាប់សិស្សមយួ ចំនួនជមួយនឹងកម�វ�ធអី ប់រ�េដយខ��ន (IEP)។ សិស្ស ឣចេធ�� MCA-Modified មុខវ�ជ�អំណន និង/ឬគណិតវ�ទ្យោជំនសួ ឲ្យ MCA។ ្រក�ម IEP ទទួលខុស
្រត�វចំេពាះការកំណត់អំពីរេបៀបែដលសិស្សចលូ រួមការេធ��េតស�ទូទាងំ ្របេទស។

លក�ខណ� ត្រម�វសិទទ�ិ ទួលបានការវយតៃម�ជនំ ួសផ�ល់ឲ្យឣណព្យោបាល្រក�ម IEP េដ�ម្បីជួយពួកេគ កំណត់អក� ែដលគួរេធ�� MCA-Modified េម�លលក�ខណ� ត្រម�វសិទ�ិទទួលបានការវយតៃម�ជនំ ួសេ�េល� េគហទំព័រ
្រកសួងអប់រម� ីេណសូតាស្រមាប់ព័តមា៌ នបែន�ម. (ចូលេ�កាន់ទពំ ័រ School Support > Test Administration > Minnesota Tests។)

េត�្រតវ� េធ�ដ� ចូ េម�ចេដ�ម្បជី ប់េតស�?
សិស្សែដលមិនបានជប់ ឬធា�ក់ MCA-Modified។ សិស្សមា�ក់ៗទទួលបានពិនធា� � ក់ក�ងក្រមតិ លទ�ផល មួយៃនក្រមិតលទ�ផលបួន៖
•

មិនបានបំេពញតាមបទដ�នលទ�ផលែដលបានែកែ្រប

•

បំេពញតាមបទដ�នលទ�ផលែដលបានែកែ្របមួយែផ�ក

•

បំេពញតាមបទដ�នលទ�ផលែដលបានែកែ្រប

•

េល�សពីបទដ�នលទ�ផលែដលបានែកែ្រប

MCA-Modified Parent Fact Sheet_Khmer

MCA-Modified នឹងមិន្រត�វបានេ្រប�េដ�ម្បីកណ
ំ ត់ថេត�កនូ របស់អ�កឣចបន�េ�ថ�ក់បន�ប់បានឬេទ។ MCA-Modified អំណនថ�ក់ទ1ី 0 និង MCA-Modified គណិតវ�ទ្យោថ�ក់ទី 11 ឣច្រត�វបានេ្រប�េដ�ម្បី
បំេពញតាមលក�ខណ� ត្រម�វអំពកាី រប��ប់ការសិក្សោ។

្របសិនេប�សសិ ្សទទួលបានពិន�្រតមឹ ្រត�វតាមបទ

ដ�ន

ឬេល�សពីបទដ�នលទ�ផលែដលបានែកែ្របពួកេគបានបំេពញតាមលក�ខណ�វយតៃម�អំពីការប��ប់

ការសិក្សោស្រមាប់មខុ វ�ជ�េនះ។

ពិនតិ ្យេម�លព័តមា៌ នសេង�បរបស់មាតាបិតាអំពីលក�ខណ� ត្រមវ� ៃនការវយ

តៃម�អពំ ីការប��ប់ការសិក្សោេ�េល�េគហទំព័រ្រកសួងអប់រម� ីេណសូតាស្រមាប់ពត័ ៌មានបែន�មអំពលី ក�ខណ� ត្រម�វៃនការវយតៃម�អំពកាី រប��ប់ការសិក្សោ. (ចូលេ�កាន់ទំព័រ Just for Parents > Testing
Information.)

េត�េតស�្រតវ� េរៀបចំដចូ េម�ច?
អំណន MCA-Modified េ�ថ�ក់ទី 5-8 និងទី10 និងគណិតវ�ទ្យោ MCA-Modified េ�ថ�ក់ទ5ី -8 និងទី11 ្រត�វបាន្រគប់្រគងតាមបណ�ញអុនិ ធឺណតិ ។
កម�វ�ធជី នំ ួយជួយឲ្យសិស្សសា�ល់ពទី ្រមង់េតស�និងផ�លឧ់ ទាហរណ៍ៃន្របេភទសំណួរែដលមានេ�េល�េតស�។

(www.mnstateassessments.org)។ េម�លកម�វធ� ីជនំ ួយស�ពី ីកែន�ងវយតៃម�្របចាំ មីេណសូតា.

អ�កឣចែសង� រកកម�វធ� ជី នំ ួយស្រមាប់ថ�ក់នងិ មុខវជ� � នីមយួ ៗ

េ�កែនង� វយតៃម�្របចាមំ ីេណសូតា

េត�ជនំ ញអ�ែី ដល្រតវ� បានវស់សង� េ់ ល� MCA-Modified?
ទាំង MCA និង MCA-Modified វស់សង� កា់ រអនុវត�របស់សសិ ្សស�ីពបី ទដ�នសិក្សោមីេណសូតា។ េម�លបទដ�នការសិក្សោ្របចាំមីេណសូតាេ�េល�េគហទំព័រ្រកសួងអប់រ�មីេណសូតា. (ចូលេ�កាន់ទពំ ័រ Educator
Excellence > Standards, Curriculum and Instruction > K-12 Academic Standards។) អំណន MCA-Modified ្រត�វ្រសបតាមបទដ�នសិក្សោឆា�2ំ 010។ គណិតវ�ទ្យោ MCAModified ្រត�វ្រសបតាមបទដ�នការសិក្សោឆា�ំ2007។

អំណន
អំណន MCA-Modified វស់សង� ់ការយល់ដងឹ របស់សិស្សៃនអត�បទស្រមង់្របឌិត ឬពិត។ ជទូេ� អត�បទស្រមង់ខ�ីជងេ�ក��ង MCA េហ�យអត�បទស្រមង់ភាគេ្រច�នស�ិតក��ងក្រមតិ ទាបែដលឣចឣន
បានស្រមាប់ថ�ក់នមី ួយៗ។ ចំណុចមួយចំននួ ្រត�វបានដក់ជ្រក�មជមួយែផ�កែដលពាក់ព័នអ� ត�បទ ស្រមង់ និងចំណុចេយងទូទាងំ អត�បទស្រមង់ទាំងមូលេ�ខាងចុង។

គណិតវ�ទ្យោ
សមា�រគណិតវ�ទ្យោ MCA-Modified ្រត�វបានអមមកជមួយ្រកាហ�កិ េ�េពលសមរម្យ។ បន�ក� ការឣន ្រត�វបានកាត់បន�យេហ�យការគាំ្រទការឣនលឺៗមានេ�ក��ងកុំព្យទ� ័រ។ រូបមន�្រត�វបានផ�ល់េ�ក��ង សមា�រ
ឬេ�ក�ង� តារងរូបមន�េដយែឡក។

េត�ខឣ�ំ ចេម�លលទ�ផល MCA-Modified ស្រមាប់កនូ របស់ខេ�ំ �សាលា និងមណ� ល បានេដយរេបៀបណ?
មណ� លសិក្សោធិការរបស់អក� នឹងទទួលបានរបាយការណ៍សសិ ្សមា�ក់ៗស្រមាប់កុមារនីមយួ ៗេហ�យនឹងផ�ល់ពត័ មា៌ នេនះេ�ឲ្យមាតាបិតា និងឣណព្យោបាល។ របាយការណ៍េនះបង�ញពិន�សរុបកូនរបស់ អ�កមុខវ�ជ�នីមយួ ៗ

្រពមទាំងពិន�ស្រមាប់ជំនញពិេសសក��ងមុខវ�ជ�នីមួយៗ។ សាលាឣចេ្របព� ័តមា៌ នេនះេដ�ម្បីជួយវយតៃម�្របសិទភា� ពៃនការបេ្រង�នេហ�យ្រក�ម IEP ក៏ឣចេ្រជ�សេរ�សេ្រប�្របាស់ព័តមា៌ ន េនះជការវស់សង� ដ់ ំេណ�រការការអប់រផ� ង
ែដរ។
លទ�ផលសាលា

និងមណ� លមានេ�ក�ង� ទិន�នយ័ ស្រមាប់មាតាបិតា

និងែផ�កអ�ករ�របស់មជ្ឈមណ� ល

ទិនន� ័យេ�េល�េគហទំព័រ្រកសួងអប់រ�មីេណសូតា។

អ�កអប់រ�របស់េគហទំព័រ្រកសួងអប់រ�មីេណសូតា. (ចូលេ�កាន់ទពំ ័រ Center > Data for Parents and Educators។)

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទាក់ទង៖
ការេធ��េតស�ទូទាងំ ្របេទស
mde.testing@state.mn.us
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ចូលេ�កាន់ទិនន� ័យស្រមាប់មាតាបិតា

និងែផ�ក

្រកសួងអប់រម� ីេណសូតា
1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
http://education.state.mn.us
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