សំណួរ និងចេម�យើ អំពី MTAS ក�ង� គណិតវ�ទ្
អំណ និងវសា�ស�េ�និទា ឃរដ 2014
េតើេតសម� េី ណសតូ ា ៃនជំនញអ់ប �រ គឺ?
ជ
េតស�មីេណសតូ ា ៃនជំនញអប (MTAS) គឺជកានួសេដយែផ�កេល ើបទដ� ជំនួសស្រមាសិស្សែដលកេម្សោយខាងខួរក្បោលធន� ់ ជែផ�កៃនកម�វ�ធីវយតៃម�មីេណស។
MTAS វស់ស�ង់ជំន អំណនគណិតវ�ទ និងវ�ទ្សា្ ែដល្រត�វបានភេ�កា�វ�ធីសិ អប់រ�ទូេ�។ ជំនញទាងេនះ បង�ញពីកា

ងឹ ុកដ៏ខ�
ទ ស់រប ែដលកេម្សោយខាងខួរ ធ�ន់ធ�រ

ប៉ុែន�កចិ កា
� ើម្បីវស់ស�ង់ជំនញទា្រស�ជមុខវ�ជ�េលកាតៃម�សំណួរ្រតិះរ�ះមីេណសូតា (MCA)។

េតើអគី� ឺជេគា MTAS?
MTAS

គឺជែផ�កមួយៃនេតស

ែដលបា�ក��ងកា

សា លាសហព័

ច្បោប់អប់រ�បឋមសិ

និងមធ្យមសិក

(ESEA)

MTAS

គឺជែផ�កមួយៃនកា ែដលឣចេកើតេឡើងក�� MCA។
សា
្រមាបត្រម�វកា សិស្សមួយចំនួ មិនឣចទទួលបាត�ភា
ម
មក្រមិតថ�ក់េដយសាេទ េហើយ MTAS ជួយធាថ
សាផ�ល់កាែណនថ�កគណិតវ�ទ្ អំណ និងវ�ទ្យោសា ែដលភាប់រ�មីេណសូតាក្រមិតថ�ក់របស់សិឲ្យបាមរម្យ
កម�វ�ធអី ប់រ�េដយខ��នរបស់កូនអ� (IEP) ឣបង�ពីត្រម�វការស្រមែណនំពិេសសទា ជំនញកា និងកា MTAS ្រត�វបាបេងេដើម្បវស់ស�ង់ពីដំេណើកាសិស្សេលើជកា

េតើនរណ្រត�វ្របឡងេ MTAS េនះ។
ESEA ត្រម�វឲ្យសិស្សអសក់ �ងសា

ក��ងកម�វធ� ីកា�ទូទា េតស�្រត� បា្យស្រមា ( 3–8 និង 10 ) គណិតវ�ទ្ ( 3–8 និង

11 ) និងវ�ទ្យោសា ( 5, 8 េហើយ្រត�វ្របឡងម�ងេ�ថ�ក់វ�ទ្)។
MTAS ឣចមា

សមរម្យស្រមាលាជមួ IEPs ែដលកេម្សខាខួរក្បធ�ន់ធ�រ។ សិស្សឣច្រ MTAS ក��ងអំណនគណិតវ�ទ និង/ឬវ�ទ្យោសា MCA។ ្រក�

IEP មារមចចិ ែដលសិស្សចូលរួមក��ងកា�ទូទា
លក�ខណ� ត្រម�វមាិទ�ិទទួកាវយតៃម�ជំនួ ផ�ល់កាែណនំេដើម្បីឲ្យ្ IEP ជួយពួកេគ េធ�ើកាែដល្រត�វ្ MTAS។ េមើលលក�ខណ� ត្រម�វមាិទ�ិទទួកាវយតៃម ជំនួស

េ�េលើេគហទំព័រ្រកសួងអប់រ មីេណសូតាប់ព័ត៌ាម ។ (ចូលេ�កា School Support > Test Administration > Minnesota
Tests។)

េតើេធ�ើយ៉ងដូេម�ចេដើម្បី្របឡងជប់េតស�?
សិស្ស្របឡងមិនជប់ឬធា MTAS ។ សិស្សនីមួយ ែដលទទួលពិនធ� ាក់ក��ងក្រមិតមួយៃនក្លទ�ផលបួន៖
•

មិនបំេពញតាបទដ�លទ�ផលជំនសួ
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•
•
•

បំេពញតាួសមួយែ
បំេពញតា
េលើសពីបទដ�នលទ�ផលជំនួ

MTAS នឹងមិន្រត�វបា ថេតើកូនរបស់អ�កឣចបន�េ� ថ�ក់បន�ប់បាែដរឬេទ។ MTAS ៃនអំណនថ�ទី10 និង MTAS ៃនគណិតវ�ទ្ថ�ក់ទ11 ឣចេ្រេដើម្បបំេពញតា
លទ�ផលជំនួសពួកេគបាវៃនកា
លក�ខណ� ត្រម�វៃការប��កា ្របសិនេបើសិស្សទទួលបា្រតឹម្រត�វត ឬេលើសពីបទដ�
របស់ពកួ េគេនះ ្របសិនេបើសិស្សមិនបា ឬបំេពញតាសបា ែផ�ក ្រក� IEP ឣចកំណត់ថពិន��ជប់សមរម្យស្រមា េមើលព័ត៌មាសេង�បរបស់មា បិតា
លក�ខណ� ត្រម�វកាកា ស្រមារវយតៃម�ប�។ (ចូលេ�កា Just for Parents >
Testing Information។)

េតើទ្រមង់ៃនកា?
MTAS គឺជកាវត� ែដល្រត�វបាគប់្រគងេដយ្រគ (ឬេដយបុគ�លិកៃមណ� លសិក្សោធិកាេផ្ស) េ�ក��ងកា領រកំណត់មួយទល់នឹងមួ កិចកា
�

សិក្

និងេធ�ើបទបង�
និងវស់ស�ង់ពីជំនញេលើអំណនគណិតវ និងវ�ទ្យោសាᇴ្រស�របស់កូ កិច�កាី MTAS ពិតជងយ្រស�លជងសំណួរេតស�ស MCA។ កិចកា
�
េដយមាមិ និង/ឬវត�េ� ដើម្បីេធ�ើឱ្យពួកេគងយ្រស�ល សិស្សឣចនឹងេឆ�ើយតបមកវ�ញតាៗ (ដូចជកាចង��លឬសម�ឹងេមើល) េដើម្បីបង�ញពីអ ែដលពួកេគដឹងអំពកី ិច�កា

េតើជនញអ�ីខ�ះែដល្រត�វវ
ំ
់ស�ង់េ
ស ក� MTAS?
េសចកពី� ណនលម�ិតពីេតស
៌
MTAS ស្រមាណនគណិត
េគហទំពរ័ ្រកសួងអប់រ�មីេណសូ។

(ចូលេ�កា

Specifications។)
កមវ� ធ� ជី នំ ួយឣចជួយសិស្សឱ្យសាᓈ�្រមង់ៃនកា

to

និងវ�ទ្យោសាᓈ្រស�ផ�ល់នូវព

Educator

ជក់លា MTAS។

Excellence

និងផ�ល់ឧទារណ៍ែដលមាេតស�។

>

Testing

អ�កឣចែស�ងកម�វ�ធីជំនួយស្រមាᓈប់

េមើលពីកាេ�េ

Resources

>

និងមុខវ�ជ�នីមួយៗស�ីពីកែន�ងវយតៃម�មីេណស

Test
បា

(www.mnstateassessments.org)។ េមើលពីកម�វធ� ីជនំ ួយស�ពី ី កែន�ងវយតៃម�មីេណសូ។

អំណ
អំណ MTAS រួមមា ែដលវស់ស�ង់នូវកា និង្របឌិ

របស់សិស្ស អត�បទស្រមង និងកិចកា
�
មកជមួយនឹងរូបភា និង/ឬវត��។

សិស្សែដលយកអំណ MTASឣចនឹងសា ឣនអត�បទស្រមង់ជមួយ្រគ�បេ ឬឣនអត�បទស្រមង់េដយខ��ន

គណិតវ�ទ្
គណិតវ�ទ្ MTAS រួមមាា

និងកា

េហតុផលគណិតវ�ទ្យោរបស់សិស កិច�កាមកជមួយនឹងគែខ្សបន�ត់រូប

និង/ឬវត��

(ដូចជរូបរងេផ្) ែដលជួយឱ្យសិស្សយល់ពីអ ែដលគា ឬនងកំពុងែត្រត�វបា

វ�ទ្យោសា
វ�ទ្យោសា MTAS រួមមា ែដលវស់ស�ង់ពីកានគំ និងដំេណើរវ�ទ្យោសា កិចកា
�
មកជមួយនឹងគំនូរែខ្សបន�ត និង/ឬវត�� (ដូចជឧបករណ៍េផ្ស)
េដើម្បីជួយសិស្សឱ្យយល់ពី ែដលគា់

MTAS Parent Fact Sheet_Khmer

េតើខឣ�ំ ចេមើលលទ�ផ MTAS ស្រមា សា និងមណ� លរបស់ខបា
�ំ េដយរេបៀប?
មណ� លសិក្សោធិការបា ែដលេធ�ើេតស� MTAS នឹងផ�ល់ព័តមា
៌ េនះេ�មា និងឣណព្យ របា

រេបៀប

ែដលកនូ របសអ់ ក� បា និងបង�ញពីក្រមិតលទ�ផលកូនរបស់អ�កេ MTAS។ សា틄ចេ្របើ្របាស់ព័ត៌មា និង្រក� IEP ក៏ឣ
េ្រជើសេរ�សេដើម្បីេ្របើព័ត៌មា
លទ�ផលសា និងមណ� លឣចរកបា�ក��ងទិន�ន័យស្រមា និងែផ�កអ�កអប់រ�ៃន មជ្ឈមណ�លទិន�ន័យេ�េលើេគហទំព័ររបស់្រកសួងអប់រ�មីេណសូ ចូលេ�កាន�ន ស្រមា
និងអ�កអប់រ�ៃន្រកសួងអប់រ�មីេណសូ ។ (ចូលេ�កា Data Center > Data for Parents and Educators។)

ស្រមា សូមទំនក់ទំនង
កា

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