ຄຳຖາມ ແລະຄຳຕອບກ່ຽວກັບ MTAS
ໃນວິຊາຄະນິດສາດ, ຫັດອ່ານແລະວິທະຍາສາດ
ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ 2014
MTAS ແມ່ນຫຍັງ?
Minnesota Test of Academic Skills (MTAS - ການສອບເສັງທັກສະຄວາມສາມາດດ້ານການ
ສຶກສາຂອງມິນນີໂຊຕາ) ແມ່ນການປະເມີນຜົນແບບທາງເລືອກອັນໜຶ່ງທີ່ອີງ
ໃສ່ມາດຕະຖານການປະສົບຜົນສຳເລັດແບບທາງເລືອກສຳລັບນັກຮຽນທີ່ມີ
ຄວາມພິການທາງດ້ານການຮັບຮູ້ແບບຮຸນແຮງທີ່ສຸດ. ມັນແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ໂຄງການປະເມີນຜົນຂອງມິນນີໂຊຕາ.
MTAS ວັດແທກທັກສະຄວາມສາມາດດ້ານ ວິຊາຫັດອ່ານ, ຄະນິດສາດ ແລະວິທະຍາສາດ
ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫຼັກສູດການສຶກສາແບບທົ່ວໄປ. ທັກສະເຫຼົ່ານີ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນຄວາມຄາດຫວັງສູງສຳລັບນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມພິການທາງດ້ານການຮັບຮູ້
ແບບຮຸນແຮງ, ແຕ່ວ່າໜ້າທີ່ສຳລັບການວັດແທກທັກສະຄວາມສາມາດເຫຼົ່ານີ້
ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍກ່ວາລາຍການຂອງ Minnesota Comprehensive
Assessments (MCA - ການປະເມີນຜົນແບບຄົບວົງຈອນຂອງມິນນີໂຊຕາ).

ຈຸດປະສົງຂອງ MTAS ແມ່ນຫຍັງ?
MTAS ແມ່ນໜຶ່ງໃນການສອບເສັງທີ່ໃຊ້ໃນການວັດແທກຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງ
ໂຮງຮຽນຣັຖບານກາງ ແລະ Elementary and Secondary Education Act (ESEA - ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະມັດທະຍົມ); ມັນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາ
ການປະເມີນຜົນແບບທາງເລືອກທີ່ໃຊ້ແທນ MCA.
ບັນດາໂຮງຮຽນແມ່ນມີໜ້າທີ່ໃຫ້ການສຶກສາຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສຶກສາ
ສຳລັບນັກຮຽນທຸກຄົນ. ນັກຮຽນບາງຄົນບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຄະແນນລະດັບດີຂອງ
ຊັ້ນຮຽນ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາເປັນຄົນພິການ, ແລະ MTAS ຊ່ວຍຮັບປະກັນ
ວ່າບັນດາໂຮງຮຽນສະໜອງການເຂົ້າເຖິງການສິດສອນຂອງ ວິຊາຄະນິດສາດ, ຫັດອ່ານ
MTAS Parent Fact Sheet_Lao

ແລະວິທະຍາສາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Minnesota Academic Standard (ມາດຕະຖານດ້ານການ
ສຶກສາຂອງມິນນີໂຊຕາ) ຢູ່ລະດັບຊັ້ນຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່
ເໝາະສົມ.
Individualized Educational Program (IEP - ໂປຣແກຣມການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ) ຂອງລູກ
ຫຼານຂອງທ່ານອາດຈະບົ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການສິດສອນແບບພິ
ເສດທາງດ້ານທັກສະການເຮັດວຽກ ແລະການສຶກສາ. MTAS ແມ່ນຖືກກຳນົດຂຶ້ນ
ເພື່ອວັດແທກຄວາມກ້າວໜ້າຂອງນັກຮຽນກ່ຽວກັບທັກສະຄວາມສາມາດທາງ
ດ້ານການສຶກສາ.

ແມ່ນໃຜຕ້ອງໄດ້ສອບເສັງສິ່ງນີ້?
ESEA ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນໃນໂຮງຮຽນຣັຖເຂົ້າຮ່ວມໃນໂປຣແກຣມການປະ
ເມີນຜົນທົ່ວຣັຖ. ການສອບເສັງແມ່ນມີໃຫ້ສຳລັບຊັ້ນຮຽນສະເພາະໃນວິຊາຫັດ
ອ່ານ (3–8 ແລະ 10), ຄະນິດສາດ (3–8 ແລະ 11) ແລະວິທະຍາສາດ (5, 8 ແລະ ເມື່ອພວກເຂົາ
ເຂົ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ).
MTAS ອາດຈະເໝາະສົມກັບນັກຮຽນຈຳນວນໜຶ່ງໃນໂປຣແກຣມ IEP ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່
ມີຄວາມພິການທາງດ້ານການຮັບຮູ້ຂັ້ນຮຸນແຮງທີ່ສຸດ. ນັກຮຽນສາມາດສອບ
ເສັງວິຊາຫັດອ່ານ, ຄະນິດສາດ ແລະ/ຫຼືວິທະຍາສາດຂອງ MTAS ແທນ MCA. ທີມ IEP
ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບກຳນົດວ່ານັກຮຽນຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການສອບເສັງທົ່ວຣັຖ
ໄດ້ແນວໃດ.

Alternate Assessment Eligibility Requirements (ເງື່ອນໄຂສິດທິຂອງການປະເມີນຜົນແບບ
ທາງເລືອກ) ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ທີມ IEP ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາກຳນົດວ່າແມ່ນໃຜເໝາະ
ສົມເຂົ້າສອບເສັງ MTAS. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງAlternate

Assessment Eligibility Requirements (ເງື່ອນໄຂຂອງການໄດ້ຮັບສິດໃນການປະເມີນຜົນ
ແບບທາງເລືອກ)ຢູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ MDE. (ໄປທີ່ School Support (ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ
ໂຮງຮຽນ) > Test Administration (ບໍລິຫານການສອບເສັງ) > Minnesota Tests. (ການສອບເສັງ
ຂອງມິນນີໂຊຕາ).)
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ຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຜ່ານການສອບເສັງ?
ນັກຮຽນທີ່ສອບເສັງ MTAS ບໍ່ຜ່ານຫຼື ເສັງຕົກ. ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນທີ່ໄດ້
ຮັບຄະແນນໜຶ່ງໃນສີ່ຂອງລະດັບທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ:
•

ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານການປະສົບຜົນສຳເລັດແບບທາງ
ເລືອກ

•

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານການປະສົບຜົນສຳເລັດແບບທາງ
ເລືອກສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ

•

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານການປະສົບຜົນສຳເລັດແບບທາງເລືອກ

•

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເກີນເກນມາດຕະຖານການປະສົບຜົນສຳເລັດແບບທາງເລືອກ

MTAS ຈະບໍ່ໃຊ້ເພື່ອກຳນົດວ່າລູກຫຼານຂອງທ່ານສາມາດສືບຕໍ່ຮຽນໃນ
ຊັ້ນຮຽນຕໍ່ໄປໄດ້ຫຼືບໍ່. ວິຊາຫັດອ່ານໃນຊັ້ນຮຽນປີທີ 10 ຂອງ MTAS
ແລະວິຊາຄະນິດສາດໃນຊັ້ນຮຽນປີທີ 11 ຂອງ MTAS ອາດຈະໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມ
ເງື່ອນໄຂຂອງການຈົບການສຶກສາ. ຖ້າວ່ານັກຮຽນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ຫຼື ໄດ້
ເກີນເກນມາດຕະຖານການປະສົບຜົນສຳເລັດແບບທາງເລືອກ, ໝາຍວ່າພວກເຂົາສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການປະເມີນຜົນຈົບການສຶກສາຂອງພວກເຂົາສໍາລັບ
ວິຊານັ້ນໆ. ຖ້າວ່ານັກຮຽນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຫຼືປະຕິບັດໄດ້ຕາມ
ເກນມາດຕະຖານຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ, ທີມ IEP ສາມາ
ດກຳນົດວ່າຄະແນນສອບເສັງຜ່ານຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນແມ່ນເໝາະສົມ. ເຂົ້າເບິ່ງ
Graduation Assessment Requirements Parent Fact Sheet (ຄູ່ມືຂອງພໍ່ແມ່ຜູ້
ປົກຄອງກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂໃນການປະເມີນຜົນການຈົບການສຶກສາ) ຢູ່ເວັບໄຊ
ທ໌ຂອງ MDE ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຂອງການປະເມີນຜົນ
ການຈົບການສຶກສາ. (ເຂົ້າໄປຫາ Just for Parents (ສຳລັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເທົ່າ
ນັ້ນ) > Testing Information (ຂໍ້ມູນຂອງການສອບເສັງ.)

ຮູບແບບຂອງການສອບເສັງແມ່ນແນວໃດ?
MTAS ແມ່ນການປະເມີນຜົນຂອງການສະແດງອອກທີ່ບໍລິຫານໂດຍຄູສອນຂອງ
ນັກຮຽນ (ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເມືອງອື່ນ) ແບບຕົວ-ຕໍ່-ຕົວ. ການສະແດງອອກ
ແມ່ນມີລັກສະນະວິຊາການຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ວັດແທກທັກສະຄວາມສາມາດຂອງລູກ
ຫຼານທ່ານໃນວິຊາຫັດອ່ານ, ຄະນິດສາດ ແລະວິທະຍາສາດ. ການສອບເສັງຂອງ MTAS
ແມ່ນງ່າຍກ່ວາການສອບເສັງຂອງ MCA ຫຼາຍ. ການສອບເສັງອາດຈະປະກອບດ້ວຍການ
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ອ່ານອອກສຽງແຮງ ແລະສະເໜີດ້ວຍຮູບພາບ, ສັນຍາລັກ ແລະ/ຫຼືວັດຖຸທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນ. ນັກຮຽນອາດຈະໂຕ້ຕອບດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ(
ເຊັ່ນການເວົ້າ, ຊີ້ຫຼືໃຊ້ການຈ້ອງດ້ວຍຕາ) ເພື່ອສະແດງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາ
ຮູ້ກ່ຽວກັບການສອບເສັງ.

ທັກສະຄວາມສາມາດອັນໃດແດ່ທີ່ໄດ້ປະເມີນໃນ MTAS?
ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະໃນການສອບເສັງສຳລັບວິຊາຫັດອ່ານ, ຄະນິດສາດ
ແລະວິທະຍາສາດຂອງ MTAS ແມ່ນສະໜອງຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບທັກສະຄວາມສາມາດ
ທີ່ຖືກປະເມີນຢູ່ໃນ MTAS. ເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງການສອບເສັງຢູ່
ເວັບໄຊທ໌ຂອງ MDE. (ໄປທີ່ Educator Excellence (ຄວາມດີເລີດຂອງຜູ້ໃຫ້ການ
ສຶກສາ) > Testing Resources (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງການສອບເສັງ) > Test Specifications
(ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງການສອບເສັງ).)
ລາຍການຕົວຢ່າງຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຄຸ້ນເຄີຍກັບຮູບແບບຂອງການສອບເສັງແລະໃຫ້
ຕົວຢ່າງປະເພດຂອງຄໍາຖາມທີ່ຢູ່ໃນການສອບເສັງ.
ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍການຕົວຢ່າງສຳລັບແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນແລະວິຊາຮຽນຢູ່ຫ້ອງ
Minnesota Assessments (ການປະເມີນຜົນຂອງມິນນີໂຊຕາ) ທີ່ເວັບໄຊທ໌
(www.mnstateassessments.org). ເບິ່ງລາຍການຕົວຢ່າງຢູ່ຫ້ອງ Minnesota
Assessments.

ວິຊາຫັດອ່ານ
ວິຊາຫັດອ່ານຂອງ MTAS ລວມມີການສອບເສັງເພື່ອວັດແທກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ
ນັກຮຽນໃນບົດເລື່ອງກ່ຽວກັບວັນນະຄະດີ ແລະບໍ່ກ່ຽວກັບວັນນະຄະດີແບບ
ສັ້ນໆ. ອາດຈະປະກອບມີ ຮູບພາບ, ສັນຍາລັກ ແລະ/ຫຼືວັດຖຸ ເຂົ້າຊ່ວຍອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກໃນບົດເລື່ອງຂອງການສອບເສັງ. ນັກຮຽນທີ່ສອບເສັງວິຊາຫັດອ່ານ
ຂອງ MTAS ອາດຈະຟັງບົດເລື່ອງ, ອ່ານບົດເລື່ອງຮ່ວມກັບຄູຫຼືອ່ານບົດ
ເລື່ອງດ້ວຍຕົວເອງ.

ວິຊາຄະນິດສາດ
ວິຊາຄະນິດສາດຂອງ MTAS ປະກອບດ້ວຍ ການສະແດງອອກໃນການສອບເສັງທີ່
ປະເມີນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກຮຽນກ່ຽວກັບທັກສະຄວາມສາມາດທາງດ້ານຄອມພິວເຕີ
ແລະ ເຫດຜົນທາງດ້ານຄະນິດສາດ. ການສອບ
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ເສັງອາດຈະມີອຸປະກອນເສີມທີ່ມີທັງຮູບແຕ້ມແບບເປັນເສັ້ນ, ຮູບພາບ
ແລະ/ຫຼືວັດຖຸ (ເຊັ່ນຮູບຮ່າງ) ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ລາວ
ຖືກບອກໃຫ້ເຮັດ.

ວິທະຍາສາດ
ວິຊາວິທະຍາສາດຂອງ MTAS ປະກອບດ້ວຍການສະແດງອອກໃນການສອບເສັງທີ່ປະເມີນ
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກຮຽນຕໍ່ຄວາມຄິດ ແລະຂະບວນການທາງດ້ານວິທະຍາສາດ.
ການສອບເສັງໃນການສະແດງອອກອາດຈະມີ ອຸປະກອນເສີມທີ່ມີທັງ ຮູບແຕ້ມແບບ
ເປັນເສັ້ນ, ຮູບພາບ ແລະ/ຫຼືວັດຖຸ (ເຊັ່ນອຸປະກອນ) ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນ
ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ລາວກຳລັງຖືກບອກໃຫ້ເຮັດ.

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຫັນຜົນສອບເສັງ MTAS ຂອງລູກຫຼານ, ໂຮງຮຽນ ແລະ
ເມືອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?
ເມືອງທີ່ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານປະຈຳຢູ່ຈະໄດ້ຮັບບົດລາຍງານຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ
ສຳລັບເດັກແຕ່ລະຄົນທີ່ສອບເສັງ MTAS ແລະຈະສະໜອງຂໍ້ມູນນີ້ໃຫ້ແກ່ພໍ່
ແມ່ ແລະຜູ້ປົກຄອງ. ບົດລາຍງານນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລູກຫຼານຂອງທ່ານ
ສອບເສັງແຕ່ລະວິຊາເປັນແນວໃດ ແລະສະແດງລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງລູກ
ຫຼານຂອງທ່ານໃນການສອບເສັງຂອງ MTAS. ໂຮງຮຽນອາດຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ ເພື່ອ
ຊ່ວຍໃນການປະເມີນປະສິດທິຜົນຂອງການສິດສອນ, ແລະທີມ IEP ສາມາດເລືອກນຳໃຊ້
ຂໍ້ມູນນີ້ ເພື່ອເປັນມາດຕະການໜຶ່ງຂອງຄວາມກ້າວໜ້າໃນການສຶກສາເຊັ່ນ
ກັນ.
ຜົນຂອງໂຮງຮຽນ ແລະເມືອງ ແມ່ນສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນໝວດ Data for Parents and
Educators (ຂໍ້ມູນສຳລັບພໍ່ແມ່ ແລະຜູ້ໃຫ້ການສຶກສາ) ຈາກ Data Center (ສູນ
ຂໍ້ມູນ) ທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ MDE. ເຂົ້າໄປທີ່ໝວດ Data for Parents and Educators
ຢູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ MDE. (ໄປທີ່Data Center (ສູນຂໍ້ມູນ) >Data for Parents and
Educators (ຂໍ້ມູນສຳລັບພໍ່ແມ່ ແລະຜູ້ໃຫ້ການສຶກສາ).)

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາ:
Statewide Testing (ການສອບເສັງໃນທົ່ວຣັຖ)
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