ຄໍາຖາມແລະຄຳຕອບກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ
ຂອງການປະເມີນຜົນການຈົບການສຶກສາ
ເງື່ອນໄຂຂອງການປະເມີນຜົນການຈົບການສຶກສາແມ່ນຫຍັງ?
ເພື່ອມີສິດຮັບອະນຸປຣິນຍາຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍຂອງຣັຖເມືອງມິນ
ນີໂຊຕາ, ນັກຮຽນທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການປະເມີນຜົນການຈົບ
ການສຶກສາໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍໃໝ່ປະຈຳປີ 2013, ເງື່ອນໄຂ
ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ. ເອກະສານສະບັບນີ້ຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບການ
ປ່ຽນແປງທາງດ້ານເງື່ອນໄຂຂອງການປະເມີນຜົນການຈົບການສຶກສາໂດຍລວມ ແລະ
ເນັ້ນໃສ່Graduation-Required Assessment for Diploma (GRAD - ການປະເມີນການຈົບການ
ສຶກສາ-ທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບອະນຸປຣິນຍາ) ຊຶ່ງເປັນ
ແນວທາງໜຶ່ງຂອງການປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ
ເຕີມພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງຄວນຈະຕິດຕໍ່ຫາໂຮງຮຽນຂອງລູກຫຼານທ່ານ.

ຈະມີແນວທາງໃດແດ່ຈຶ່ງຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການ
ປະເມີນຜົນການຈົບການສຶກສາຂອງຣັຖ?
ແນວທາງທີ່ຈະປະຕິບັດໄດ້ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່ານັກຮຽນໄດ້
ລົງທະບຽນຮຽນຄັ້ງທຳອິດໃນຊັ້ນຮຽນປີທີ 8 ຢູ່ປີໃດ. ບັນດາເມືອງຈະເປັນຜູ້
ກຳນົດວ່າຈະສະເໜີ ແລະນຳໃຊ້ແນວທາງໃດ ຈຶ່ງຈະໃຫ້ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ.

ນັກຮຽນໄດ້ລົງທະບຽນຮຽນໃນຊັ້ນຮຽນປີທີ 8 ໃນໄລຍະປີ 2011–2012
ນັກຮຽນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການປະເມີນຜົນການຈົບ
ການສຶກສາໂດຍການປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ GRAD ໃນວິຊາຫັດອ່ານ,
ຄະນິດສາດ ແລະຫັດຂຽນ, ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:
•

ການໄດ້ຄະແນນລະດັບເກັ່ງ. ຖ້ານັກຮຽນໄດ້ຄະແນນລະດັບເກັ່ງ (ບັນລຸຕາມ
ເງື່ອນໄຂຫຼື ເກີນມາດຕະຖານ) ຢູ່ຊັ້ນຮຽນປີທີ 10 ວິຊາຫັດອ່ານຂອງ
Minnesota Comprehensive Assessment (MCA - ການປະເມີນແບບຄົບວົງ
ຈອນຂອງມິນນີໂຊຕາ) ແລະຊັ້ນຮຽນປີທີ 11 ວິຊາຄະນິດສາດຂອງ MCA,
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ໝາຍວ່າພວກເຂົາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການປະເມີນການຈົບ
ການສຶກສາຂອງພວກເຂົາສຳລັບວິຊານັ້ນໆ.
o

ສິ່ງດັ່ງກ່າວຍັງສາມາດໃຊ້ກັບນັກຮຽນຜູ້ທີ່ໄດ້ສອບເສັງ MCAModified (MCA-ທີ່ດັດແປງ) ຫຼື Minnesota Test of Academic Skills (MTAS
- ທົດສອບຄວາມສາມາດທາງດ້ານການສຶກສາຂອງມິນນີໂຊຕາ) ແທນ MCA.
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ)
ແລະ MTASທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ຢູ່ Parent Fact Sheet
(ຄູ່ມືສຳລັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ) ທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ MDE.(ເຂົ້າ
ໄປຫາ Just for Parents (ສຳລັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເທົ່ານັ້ນ) >Testing
Information (ຂໍ້ມູນຂອງການສອບເສັງ).)

•

ໄດ້ຄະແນນສອບເສັງຜ່ານວິຊາຫັດຂຽນຂອງ GRAD ຫຼື ສອບເສັງຄືນວິຊາຫັດ
ອ່ານ ແລະ ຄະນິດສາດຂອງ GRAD.

•

ປະຕິບັດໄດ້ຕາມຮູບແບບທາງເລືອກຂອງ GRAD, ອາດຈະລວມມີດັ່ງຕໍ່ໄປ
ນີ້:
o

ປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂແບບວິທີທາງເລືອກວິຊາຄະນິດສາດ
(ສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນຮຽນປີທີ 8 ໃນໄລຍະປີ 2009–2010 ເທົ່ານັ້ນ)

o

ໄດ້ຮັບຄະແນນຜ່ານສະເພາະບຸກຄົນ (ສຳລັບນັກຮຽນ IEP ຫຼື ແຜນ 504)

o

ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກນັກຮຽນພາສາອັງກິດ (EL)

o

ສອບຜ່ານການປະເມີນຄວາມສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈາກຣັຖອື່ນທີ່ໄດ້
ຮັບຮອງໂດຍ MDE

ກົດໝາຍໃໝ່ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າປະເມີນຜົນ ACT ເພື່ອເຂົ້າຮຽນ
ວິທະຍາໄລ; ການປະເມີນທັກສະໃນການເຮັດວຽກຂອງ WorkKeys, ການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ
ວິທະຍາໄລ Compass, ຫຼື Armed Services Vocational Aptitude Battery (ຫຼື ASVAB ອາວຸດດ້ານຄວາມສະຫຼາດໃນການຮຽນຮູ້ເພື່ອປະກອບອາຊີບຂອງການບໍລິການ
ປະກອບອາວຸດ) ເພື່ອໃຫ້ປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການປະເມີນຜົນການຈົບ
ການສຶກສາໃນວິຊາຫັດອ່ານ, ຄະນິດສາດ ແລະຫັດຂຽນ.
ເມືອງທີ່ໂຮງຮຽນປະຈຳຢູ່ ອາດຈະແທນຄະແນນຈາກທາງເລືອກໃດໜຶ່ງ, ຊຶ່ງເປັນ
ການປະເມີນຜົນແບບທຽບເທົ່າເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການຈົບການ
ສຶກສາ.
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ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນຮຽນໃນຊັ້ນຮຽນປີທີ 8 ໃນປີ 2012-2013
ແລະ ນັບຈາກນັ້ນໄປ
ນັກຮຽນເຫຼົ່ານີ້ຈະປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜົນການຈົບການ
ສຶກສາ ໂດຍຜ່ານລະບົບການປະເມີນວິຊາຊີບ ແລະວິທະຍາໄລ, ຊຶ່ງຈະຖືກຈັດໃຫ້
ສອບເສັງຢູ່ໃນປີ 2014–2015. ລະບົບຂອງ Career and College Assessment (ການປະເມີນ
ຜົນວິຊາຊີບ ແລະວິທະຍາໄລ) ຈະປະກອບດ້ວຍ Career and College Assessment ໃນຊັ້ນ
ຮຽນປີທີ 8 ແລະ 10 ແລະ College Entrance Assessment (ການປະເມີນການເຂົ້າ
ຮຽນວິທະຍາໄລ) ຢູ່ໃນຊັ້ນຮຽນປີທີ 11. ນັກຮຽນທີ່ຍັງບໍ່
ທັນມີການສຶກສາທີ່ພ້ອມຈະປະກອບອາຊີບຫຼື ເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລ ເຊິ່ງອີງ
ໃສ່ການພັດທະນາຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນການປະສົບຜົນສຳເລັດທາງດ້ານ
ວິຊາຄວາມຮູ້ລະຫວ່າງຊັ້ນຮຽນປີທີ 8 ຫາຊັ້ນຮຽນປີທີ 10 ຕ້ອງໄດ້ສອບ
ເສັງທົດສອບເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລກ່ອນຈະໄດ້ຮັບການປະເມີນເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລໃນ
ຊັ້ນຮຽນປີທີ 11. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະເມີນເຫຼົ່ານີ້
ຈະສະໜອງໃຫ້ເມື່ອພ້ອມແລ້ວ.

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້ານັກຮຽນຜູ້ໜຶ່ງບໍ່ສາມາດສອບເສັງໄດ້ຄະ
ແນນເກັ່ງຢູ່ໃນການສອບເສັງ MCA ຄັ້ງທຳອິດຂອງລາວ?
ນັກຮຽນທີ່ບໍ່ສາມາດສອບເສັງຜ່ານຫຼືຕົກການສອບເສັງປະເມີນວິຊາຫັດອ່ານ
ແລະຄະນິດສາດ. ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນຢູ່ໃນລະຫວ່າງໜຶ່ງໃນສີ່
ຂອງລະດັບທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້-ບໍ່ໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ, ໄດ້ຕາມເກນມາ
ດຕະຖານສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ, ໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ, ແລະໄດ້ເກີນເກນມາດຕະຖານ.
ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດສອບເສັງໄດ້ຄະແນນເກັ່ງໃນວິຊາຫັດອ່ານ ຫຼືຄະນິດ
ສາດຂອງ MCA, MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ) ຫຼື MTAS ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງ
ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການປະເມີນຜົນການຈົບການສຶກສາຈະມີ
ໂອກາດໃນການສອບເສັງ GRAD ຄືນຫຼາຍເທື່ອທາງອອນລາຍນ໌ ໃນຊ່ວງຂອງການສອບ
ເສັງຄືນ, ໃຫ້ສອບເສັງໜຶ່ງໃນບັນດາການສອບເສັງເຫຼົ່ານີ້ (ACT, WorkKeys,
Compass ຫຼື ASVAB) ຫຼືມີຫຼືໄດ້ຮັບຄະແນນໃນການປະເມີນແບບທຽບເທົ່າທີ່
ເມືອງເປັນຜູ້ກຳນົດໃຫ້.
ນັກຮຽນທີ່ສອບເສັງບໍ່ຜ່ານວິຊາຫັດຂຽນຂອງ GRAD ຈະສາມາດສອບເສັງຄືນສອງ
ຄັ້ງຕໍ່ປີ. ໃຫ້ກວດສອບກັບທາງໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນຂອງທ່ານສຳລັບຕົວເລືອກໃນ
ການສອບເສັງຄືນທີ່ມີໃຫ້ຢູ່ເມືອງຂອງທ່ານ.
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ການສອບເສັງຄືນວິຊາຫັດອ່ານຂອງ GRAD ແລະຄະນິດສາດຂອງ GRAD
ແມ່ນຫຍັງ?
ການສອບເສັງຄືນວິຊາຫັດອ່ານຂອງ GRAD ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອຫາ ແລະຄຳຖາມ
ປາລະໄນ 40 ຂໍ້. ການສອບເສັງຄືນວິຊາຄະນິດສາດຂອງ GRAD ອັນດຽວປະກອບດ້ວຍຄຳ
ຖາມປາລະໄນ 40 ຂໍ້. ການສອບເສັງທັງສອງປະເພດນີ້ແມ່ນດຳເນີນທາງອອນລາຍນ໌. ຄະ
ແນນຜ່ານແມ່ນໄດ້ 50 ຂຶ້ນໄປ.

ການສອບເສັງຄືນວິຊາຫັດຂຽນຂອງ GRAD ແມ່ນຫຍັງ?
ນັກຮຽນຂຽນໄດ້ໄວ. ບົດເລື່ອງຂອງນັກຮຽນທີ່ສອບເສັງຄືນວິຊາຫັດອ່ານຂອງ
GRAD ແມ່ນໃຫ້ຄະແນນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຊຶ່ງນຳໃຊ້
ຫຼັກການຂໍ້ຄວນປະພຶດໂດຍລວມ. ຊ່ວງຄະແນນທີ່ເປັນໄປໄດ້ແມ່ນ 1 ຫາ 6: ຄະແນນ
ຜ່ານແມ່ນໄດ້ 3 ຫລືສູງກວ່າ.

ACT, WorkKeys, Compass, ASVAB ຫຼື District-Determined Equivalent
Assessments (ການປະເມີນແບບທຽບເທົ່າທີ່ເມືອງ-ເປັນຜູ້ກຳນົດ)
ແມ່ນຫຍັງ?
ACT ແມ່ນການປະເມີນສຳລັບເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລ, WorkKeys ແມ່ນການປະເມີນທັກ
ສະການເຮັດວຽກ, Compass ແມ່ນການສອບເສັງເຂົ້າວິທະຍາໄລ ແລະ ASVAB ແມ່ນ
Armed Services Vocational Aptitude Battery (ອາວຸດດ້ານຄວາມສະຫຼາດໃນການຮຽນຮູ້
ປະກອບອາຊີບຂອງການບໍລິການປະກອບອາວຸດ). ໜຶ່ງໃນບັນດາການປະເມີນ
ຜົນເຫຼົ່ານີ້ຫຼືຄະແນນຈາກການປະເມີນແບບທາງເລືອກ, ແບບທຽບເທົ່າສາມາດ
ໃຊ້ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການປະເມີນຜົນການຈົບການສຶກສາ. ການປະເມີນຜົນ
ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Minnesota Department of Education (ພະແນກສຶກສາ
ຂອງມິນນີໂຊຕາ) ແຕ່ວ່າແມ່ນການປະເມີນຜົນຂອງການຮັບຮູ້ລະດັບຊາດ.

ນັກຮຽນສາມາດກະກຽມສອບເສັງ GRAD ຄືນໄດ້ແນວໃດ?
ຄູ່ມື “ຄຳແນະນຳໃນການກະກຽມການສອບເສັງສຳລັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະຄູ
ອາຈານ” ແມ່ນມີໄວ້ໃຫ້ຢູ່ເວັບໄຊທ໌ MDE
ໂດຍມີຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການກະກຽມທາງດ້ານເນື້ອໃນ,
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ຍຸດທະສາດໃນການສອບເສັງທົ່ວໄປແລະການນຳໃຊ້ຈັກຄິດໄລ່. ເບິ່ງຄູ່ມື
ກະກຽມການສອບເສັງຢູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ MDE. (ເຂົ້າໄປຫາJust for Parents (ສຳລັບພໍ່
ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ)> Testing Information.(ຂໍ້ມູນຂອງການສອບເສັງ.)
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນທີ່ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດແມ່ນຕົວຢ່າງລາຍການຂອງ GRAD
ແລະໂປຣແກຣມການສິດສອນພິເສດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ສອບເສັງຄືນວິຊາຫັດອ່ານ
ແລະຄະນິດສາດຂອງ GRAD.
1) ລາຍການຕົວຢ່າງຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຄຸ້ນເຄີຍກັບຮູບແບບຂອງການສອບເສັງແ
ລະໃຫ້ຕົວຢ່າງປະເພດຂອງຄໍາຖາມທີ່ຢູ່ໃນການສອບເສັງ.
ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍການຕົວຢ່າງສຳລັບແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນແລະວິຊາຮຽນຢູ່
ຫ້ອງ Minnesota Assessments (ການປະເມີນຜົນຂອງມິນນີໂຊຕາ)
ທີ່ເວັບໄຊທ໌(www.mnstateassessments.org).
ເບິ່ງລາຍການຕົວຢ່າງຢູ່ຫ້ອງ Minnesota Assessments
(ການປະເມີນຜົນຂອງມິນນີໂຊຕາ).
2) ໂປຣແກຣມການສິດສອນພິເສດຂອງນັກຮຽນສະແດງໃຫ້ນັກຮຽນເຫັນວ່ານັກຮຽນ
ຈະສາມາດຊອກແນວທາງຈັດການກັບບົດສອບເສັງໄດ້ແນວໃດ,
ຈະສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການສອບເສັງທາງອອນລາຍນ໌ໄດ້ແນວໃດແລະສາມາດຕອບ
ຄຳຖາມຂອງບົດສອບເສັງໄດ້ແນວໃດ.
ເບິ່ງໂປຣແກຣມການສິດສອນພິເສດຂອງນັກຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງ Minnesota
Assessment (ການປະເມີນຜົນຂອງມິນນີໂຊຕາ). (ໄປທີ່
www.mnstateassessments.org > Resources (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ) > Student Resources (
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງນັກຮຽນ).

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາ:
Statewide Testing (ການສອບເສັງທົ່ວຣັຖ)
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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