សំណួរ និងចម្លើយអំពី MTAS
មៅក្នុង្ុខវជ្ជិ ា គណិតវទ្យិ ា អំនាន និងវទ្យិ ាសាស្រសត
មតើ MTAS ជ្ជអវ?ី
ការស្ររឡងវាស់វវងស្តថភាពសិក្ាររស់រដ្ឋ្ីមណសូតា (Minnesota Test of Academic Skills - MTAS) គឺជ្ជការស្ររឡងវាយតម្្មល ោយ
វិធីមសេង មោយអាស្រសយ័ ម រើ ទ្យោឋ នភាពមជ្ជគជ័យម ើការសិក្ា សស្រារ់សិសេវដ្ ានពិការភាពខាងរញ្ញាសាា រតីក្នុងក្ស្រ្ិតធងន់ ។ វិគឺជ្ជវសនក្្ួយម្នក្្ាវិធស្រី រឡង
ររស់រដ្ឋ្ីមណសូតា ។
វិញ្ញាសារ MTAS វាស់វវងរំណិនអំណាន គណិតវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រសត វដ្ ភាារ់មៅកាន់ក្្ាវិធសី ិក្ាចំមណះដ្ឹងទ្យូមៅ ។ រំណិនទាំងមនះ
តំណាងឲ្យការសងឃឹ្ខពស់ររស់សិសេវដ្ ានពិការភាពរញ្ញាសាា រតីធងនធ់ ងរ វតសំណួរវដ្ មស្ររមើ ដ្ើ្បីវាស់វវងរំណិនទាំងមនះ ានភាពងាយស្រសួ មស្រចើន
ជ្ជងសំណួរក្នុងវិញ្ញាសារស្ររឡងវាយតម្្វល ររទ្យូ ំទ្យូលាយររស់រដ្ឋ្ីមណសូតា (Minnesota Comprehensive Assessments - MCA) ។

មតើអជ្ជវី មោ រំណងររស់ MTAS?
MTAS គឺជ្ជការស្ររឡង្ួយ

ក្នុងការស្ររឡងទាំងឡាយវដ្ មស្ររើក្នុងការវាស់វវងគណមនយយភាពសាលាសហព័នធ ចំមោះស្រក្្សិក្ាធិការឋ្ និង្ធយ្សិក្ា
(Elementary and Secondary Education Act - ESEA) វដ្ អាចស្រតូវមធវើមឡើងជំនួសឲ្យ MCA ។
សាលាទាំងអស់ ានទ្យទ្យួ ខុសស្រតវូ ក្នុងការជួយឲ្យសិសានុសិសេ សមស្រ្ចបាននូវតស្រ្ូវការការសិក្ាររស់ខលួន ។ ានសិសេ្ួយចំនួន្ិនអាចសមស្រ្ចបានពិនទុក្នុង
ក្ស្រ្ិត អ មោយសារពិការភាពររស់ខលួន មហើយ MTAS ជ្ជអនក្ជួយក្នុងការធានាថា សាលាជួយពួក្មគឲ្យអាចបានចូ មរៀន្ុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា អំណាន
និងវិទ្យាសាស្រសត វដ្ សារភាារ់មៅនឹងរទ្យោឋ នការសិក្ាររស់រដ្ឋ្ីមណសូតា តា្ក្ស្រ្ិតថានក្់ររស់ពួក្មគ មៅតា្វិសា ភាពវដ្ ស្រ្យ ។
ក្្ាវិធីអរ់រំតស្រ្វូ តា្ ក្ខណៈរុគគ ររស់ក្ូនអនក្ (Individualized Educational Program - IEP) អាចរងាាញនូវតស្រ្ូវការសស្រារ់ការ
រមស្រងៀនពិមសស ទាំងការរមស្រងៀនសស្រារ់រំណិនផ្ទទ ់ខលួន និងរំណិនការសិក្ា ។ MTAS ស្រតូវបានមរៀរចំមឡើងសស្រារ់វាស់វវងភាពរីក្ចមស្រ្ើនររស់សិសេ ចំមោះ
រំណិនការសិក្ា ។

ិ ា សារមនះ?
មតើនរណាស្រតវូ ស្ររឡងវញ្ញ
សិសេទាំងអស់វដ្ មរៀនមៅសាលាមរៀនរដ្ឋ ស្រតូវវតស្ររឡងក្នុងក្្ាវធិ ីវាយតម្្សល ្តថភាពសិសេទ្យូទាំងរដ្ឋ ។ ការស្ររឡងទាំងអស់ ស្រតូវមធវើមឡើង
សស្រារ់ក្ស្រ្ិតថានក្់ជ្ជក្់លាក្់្ួយ មៅម ើ្ខុ វិជ្ជាអំណាន (សស្រារ់ថានក្់ទ្យី 3–8 និងថានក្់ទ្យី 10) គណិតវិទ្យា (សស្រារ់ថានក្់ទ្យី3–8 ថានក្់ទ្យី 11) និងវិទ្យាសាស្រសត
(សស្រារ់ថានក្់ទ្យ5
ី , ទ្យី8 និង្តងមៅវិទ្យា យ័ ) ។
ESEA ក្ំណត់ថា

មៅក្នុងក្្ាវិធី IEPs វដ្ ានពិការភាពរញ្ញាសាា រតីធងន់ធងរ ។ សិសេអាចស្រតូវស្ររឡង MTAS ម ើ
្ុខវិជ្ជាអំណាន គណិតវិទ្យា និង/ឬវិទ្យាសាស្រសត ជំនួសឲ្យវិញ្ញាសារ MCA ។ ស្រក្្ុ IEP គឺជ្ជអនក្ទ្យទ្យួ ខុសស្រតវូ ចំមោះការក្ំណត់ថាមតើសិសេរូរមនាះស្រតូវ
ចូ រួ្ការស្ររឡងទ្យូទាំងរដ្ឋមោយវិធីណា ។
MTAS អាចានភាពស្រ្យសស្រារ់សិសេណា្ួយវដ្
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័ក្ខខ័ណឌចំមោះសិទ្យធិស្ររឡង MTAS សត ់ជូននូវ្គគុមទ្យទសក្៍ចមំ ោះស្រក្ុ្ IEP មដ្ើ្បីជួយពួក្មគក្នុងការក្ំណត់ថាមតើនរណាគួរស្ររឡង MTAS ។
ិ ា សារ MTAS មៅក្នុងមគហទ្យំព័រ MDE សស្រារ់ព័ត៌ានរវនថ្ ។ (ចូ មៅកាន់ ោំោរសាលា
សូ្អានទ្យំព័រសតីអំពី ័ក្ខខ័ណឌវដ្ អាចានសិទ្យធិស្ររឡងវញ្ញ
(School Support) > ការស្ររឡង (Test Administration) > ការស្ររឡងររស់រដ្ឋ្មី ណសូតា (Minnesota Tests) ។)

មតើ ស្រតវូ មធវយ៉
ើ ា ងដ្ូចម្តចមទ្យើរអាចស្ររឡងជ្ជរ់?
ំ ត់ថា ក្ូនររស់អនក្
ចំមោះការស្ររឡងវិញ្ញាសារ MTAS គឺ្ិនក្ំណត់ឲ្យសិសេជ្ជរ់ ឬធាលក្់មឡើយ មហើយ ទ្យធស ការស្ររឡងមនះ ក្៏នឹង្ិនស្រតូវយក្មៅមស្ររមើ ដ្ើ្បីក្ណ
អាចមឡើងថានក្់ឬ្ិនអាចមនាះមទ្យ ។ សិសេាន ក្់ៗស្រតូវទ្យទ្យួ បានពិនទុក្នុងក្ស្រ្ិត្ួយ ក្នងុ ក្ស្រ្ិតវាស់វវងស្តថភាពវដ្ វចក្ជ្ជរួនក្ស្រ្ិត ៖





មស្រកា្រទ្យោឋ នវាស់វវងស្តថភាពតា្វិធមី សេង
សមស្រ្ចបាន្ួយវសនក្ចំមោះរទ្យោឋ នវាស់វវងស្តថភាពតា្វិធមី សេង
សមស្រ្ចបានតា្រទ្យោឋ នវាស់វវងស្តថភាពតា្វិធមី សេង
សមស្រ្ចបានម ើសក្ស្រ្ិតរទ្យោឋ នវាស់វវងស្តថភាពតា្វិធមី សេង

ិ ា សារអំណាន MTAS សស្រារ់ថានក្់ទ្យី 10 និងគណិតវទ្យិ ា MTAS ថានក្់ទ្យី 11 អាចស្រតូវយក្មៅសស្រារ់គិតអំពភាី ពតស្រ្ូវចំមោះការរញ្ចរ់
ទ្យធស ស្ររឡងវញ្ញ
ការសិក្ាររស់សិសេ ។ សូ្ទាក្់ទ្យងសាលាររស់ក្ូនអនក្ សស្រារ់ព័ត៌ានរវនថ្ ។

មតើការស្ររឡងានស្រទ្យង់ស្រទាយវររណា?
វិញ្ញាសារ MTAS គឺជ្ជការស្ររឡងវាស់វវងស្តថភាពសិសេ វដ្ មរៀរចំមោយស្រគូស្ររចាំថានក្់ (ឬនិមយ៉ ជិក្ដ្ម្ទ្យមទ្យៀតររស់្ណឌ សិក្ាស្រសក្ុ ) ក្នុងរមរៀរ
ស្រគូ្ួយសិសេាន ក្់ ។ ក្ិចចការសស្រារ់វាស់វវងស្តថភាពសិសេ គឺរងាាញយ៉ា ងចាស់ថាវាជ្ជការវាស់វវងស្តថភាពការសិក្ា មហើយសស្រារ់វាស់វវងរំណិនអំណាន
គណិតវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រសរត រស់ក្ូនអនក្ ។ ក្ិចចការសស្រារ់សិសេក្នុងវិញ្ញាសារ MTAS គឺានភាពងាយស្រសួ ខាលំងជ្ជងសំណួរក្នុងវិញ្ញាសារ MCA ។
ក្ិចចការទាំងអស់វដ្ ោក្់ឲ្យសិសេមធវើ អាចស្រតូវស្រគូអានខាលំងៗឲ្យសាត រ់មោយានរងាាញរូរភាព សញ្ញា និង/ឬវតថុនានា មដ្ើ្បីមធវឲ្ើ យសិសេងាយយ ់ ។
សិសេអាចម្លើយតរសំណួរមោយវិធីមសេងៗ្ួយចំនួន (ដ្ូចជ្ជ ការនិយ៉យ ការចងអុ ឬការមស្ររើវននក្ស្លងឹ ) មដ្ើ្បីរងាាញចំមោះអវីវដ្ ខលួនចង់ម្លើយ ។

ិ ា សារ MTAS វាស់វវងរំណិនអវខី ះល ?
មតើវញ្ញ
ទ្យំរង់វិញ្ញាសារស្ររឡង MTAS ចំមោះ្ុខវិជ្ជាអំណាន គណិតវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រសត សត ់នូវពត៌ានដ្៏ជ្ជក្់លាក្់អំពីរំណិនវដ្ ស្រតូវបានវាស់សទងក្់ នុងវិញ្ញាសារ
MTAS ។ មរើក្ម្ើ ទ្យំរង់វិញ្ញាសារស្ររឡងមៅក្នុងមគទ្យំព័រ MDE ។ (ចូ មៅកាន់ ឧតត្ភាពអនក្អរ់រំ (Educator Excellence) >
ិ ា សារស្ររឡង (Test Specifications) ។)
ធនធានស្ររឡង (Testing Resources) > ទ្យំរង់វញ្ញ
គំរូវិញ្ញាសារស្ររឡងអាចជួយសិសេឲ្យសាគ ់បានចាស់ចំមោះស្រទ្យង់ស្រទាយសំណួរការស្ររឡង និងាន សត ជ់ ូនស្ររមនទ្យសំណួរជ្ជឧទាហរណ៍ វដ្ ានមៅក្នុង
វិញ្ញាសារស្ររឡង ។អនក្អាចរក្បាននូវវិញ្ញាសារគំរូសស្រារ់ការស្ររឡងតា្ក្ស្រ្ិតថានក្់ និង្ុខវិជ្ជានី្ួយៗមៅឯមគហំទ្យព័រ PearsonAccess
(www.pearsonaccess.com/mn) ។ ពិនិតយម្ើ វិញ្ញាសារគំរូមៅក្នុងមគហទ្យំពរ័ PearsonAccess ។
(ចូ មៅកាន់ PearsonAccess > Item Samplers ។)
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អំណាន
្ុខវិជ្ជាអំណាន MTAS រួ្រញ្ចូ ក្ិចចការអនុវតតវដ្ វាស់វវងការយ ដ្់ ឹងររស់សិសេចំមោះអតថរទ្យវគគខលីៗអំពីមរឿងស្ររឌិត និងមរឿង្ិនស្ររឌិត ។ អតថរទ្យវគគខលីៗ
និងក្ិចចការអាចស្រតូវានភាារ់្ក្ជ្ជ្ួយនូវរូរភាព រូរសញ្ញា និង/ឬរូរវតថនាុ នា ។ ចំមោះសិសេវដ្ ស្រតូវស្ររឡងវិញ្ញាសារអំណាន MTAS អាចសាត រ់អតថរទ្យវគគខលីៗ
អានអតថរទ្យខលីៗជ្ជ្ួយស្រគូ ឬអានអតថរទ្យខលីៗមនាះមោយខលួនឯង ។

គណិតវទ្យិ ា
វិញ្ញាសារគណិតវិទ្យា MTAS រួ្រញ្ចូ ក្ិចចការអនុវតត វដ្ វាស់វវងអំពកាី រយ ់ររស់សិសេចំមោះរំណិនគណនា និងការមស្ររើមហតុស គណិតវិទ្យា ។ ក្ិចចការ
ទាំងមនាះអាចានភាារ់្ក្ជ្ជ្ួយនូវវខេរនាទត់ រូរភាព និង/ឬរូរវតថុនានា (ដ្ូចជ្ជរូរជ្ជមរៀងមសេងៗ) វដ្ អាចជួយសិសេឲ្យយ ់បាននូវអវីវដ្ វិញ្ញាសារតស្រ្ូវឲ្យ
ពួក្មគមធវើ ។

វទ្យិ ាសាស្រសត
វិញ្ញាសារវិទ្យាសាស្រសត MTAS រួ្រញ្ចូ ក្ិចចការអនុវតត វដ្ វាស់វវងការយ រ់ រស់សិសេអំពីទ្យសេនៈវិទ្យាសាស្រសត និងដ្ំមណើរការវិទ្យាសាស្រសត ។ ក្ិចចការអនុវតតអាច
ស្រតូវានគំនូររនាទត់ រូរភាព និង/ឬវតថុនានាសស្រារ់ោំស្រទ្យ (ដ្ូចជ្ជ ឧរក្រណ៍) មដ្ើ្បីជួយសិសេឲ្យយ បា់ ននូវអវីវដ្ វិញ្ញាសារតស្រ្ូវឲ្យពួក្មគមធវើ ។

មតើខអាញុំ ចម្ើ ទ្យធស ការស្ររឡង MTAS ររស់ក្នូ ខញបាុំ ន ររស់សាលា និង្ណឌ សិក្ាស្រសក្ុ មោយរមរៀរណា?
្ណឌ សិក្ាស្រសុក្ររស់អនក្ នឹងទ្យទ្យួ បានរបាយការណ៍ររស់សិសេាន ក្់ៗ សស្រារ់សិសេស្រគរ់រូរវដ្ ស្ររឡង MTAS មហើយមគនឹងសត ់ព័ត៌ានមនះដ្ ា់ តារិតា
និងអាណាពាបា សិសេ ។ របាយការណ៍មនះរងាាញពី ទ្យធស ររស់ក្ូនអនក្តា្ ំហាត់/ក្ិចចការនី្ួយៗ មហើយរងាាញអំពីក្ស្រ្ិតមជ្ជគជ័យររស់ក្ូនអនក្ចំមោះ
MTAS ។ សាលាអាចយក្ព័ត៌ានមនះមៅមស្ររើ សស្រារ់ជួយវាយតម្្លពស្រី រសិទ្យភា
ធិ ពម្នការរមស្រងៀន មហើយស្រក្ុ្ IEP ក្៏អាចយក្ព័ត៌ានមនះ្ក្មស្ររើជ្ជក្តាត្ួយ
សស្រារ់វាស់វវងពីការរីក្ចមស្រ្ើនម្នការសិក្ា ។
ទ្យធស ស្ររឡងររស់សាលា និង្ណឌ សិក្ាស្រសក្ុ ានសាយមៅក្នុងរ័ណណរបាយការណ៍រដ្ឋ្មី ណសូតា (Minnesota Report Card)
មៅក្នុងវគគ្ជឈ្ណឌ ទ្យិននន័យ (Data Center) ម្នមគហទ្យំព័រ MDE ។ ចូ មៅកាន់វគគរ័ណណរបាយការណ៍រដ្ឋ្មី ណសូតា (Minnesota Report
Card) ម្នមគហទ្យំព័រ MDE ។ (ចូ មៅកាន់្ជឈ្ណឌ ទ្យិននន័យ (Data Center) > រ័ណណរបាយការណ៍រដ្ឋ្ីមណសូតា (Minnesota
Report Card) ។)

សស្រារ់ព័ត៌ានរវនថ្ 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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