ຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາຕອບກ່ຽວກັບ MCA
ໃນວິຊາຄະນິດສາດ, ຫັດອ່ານ ແລະ ວິທະຍາສາດ
ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ 2014
MCA ແມ່ນຫຍັງ?
Minnesota Comprehensive Assessments (MCA ການປະເມີນຜົນແບບຄົບວົງຈອນຂອງມິນນີໂຊຕາ)
ແມ່ນການສອບເສັງຂອງຣັຖໃນວິຊາຄະນິດສາດ, ຫັດອ່ານ ແລະ ວິທະຍາສາດ ທີ່
ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ Elementary and Secondary Education Act (ESEA ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຂອງຣັຖບານກາງ).
ພວກມັນຈະໄດ້ປະຕິບັດທຸກໆປີເພື່ອວັດແທກຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນຕໍ່
Minnesota Academic Standards (ມາດຕະຖານທາງດ້ານການສຶກສາຂອງມິນນີໂຊຕາ)
ທີ່ກຳນົດສິ່ງທີ່ນັກຮຽນໃນຊັ້ນຮຽນໃດໜຶ່ງຄວນຈະຮູ້ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້.

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງໃຫ້ສອບເສັງພວກນີ້?
ພວກເຮົາໃຊ້ MCA ເພື່ອຄົ້ນພົບວ່າໂຮງຮຽນຈັດຫຼັກສູດໄດ້ດີຊ່ຳໃດ
ແລະໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ນັກຮຽນໃນ Minnesota Academic Standards (ມາດຕະຖານດ້ານການ
ສຶກສາຂອງມິນນີໂຊຕາ) ໃນວິຊາຄະນິດສາດ, ຫັດອ່ານ ແລະ ວິທະຍາສາດ.
ການປະເມີນຜົນວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ຫັດອ່ານ ຍັງຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ
ການປະເມີນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງໂຮງຮຽນໃນຣັຖບານກາງ.
ໂຮງຮຽນນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອປັບປຸງການສິດສອນ ແລະ
ການຮຽນຮູ້ຢູ່ຫ້ອງຮຽນ. ຄູສອນ ແລະອຳນວຍການ
ຊອກຫາຂົງເຂດທີ່ນັກຮຽນສາມາດຮຽນໄດ້ດີ
ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເພີ່ມຄວາມສາມາດທາງດ້ານແນວທາງໃນການສິດສອນ ເຫຼົ່າ
ນີ້. ພວກເຂົາຍັງສາມາດເບິ່ງຂົງເຂດທີ່ຈຳເປັນໃນການປັບປຸງ
ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເພີ່ມ ກຳນົດເວລາໃນການສິດສອນ ຫຼື ແກ້ໄຂວິທີການ
ສອນຂອງພວກເຂົາ.

ແມ່ນໃຜຕ້ອງສອບເສັງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້?
ຣັຖມິນນີໂຊຕາ ແລະ ESEA ຕ້ອງການໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນໃນໂຮງຮຽນຂອງຣັຖ
ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂປຣແກຣມ ການປະເມີນຜົນທົ່ວຣັຖ. ການສອບເສັງວິຊາຄະນິດສາດ
ແລະ ຫັດອ່ານ ແມ່ນມີໃຫ້ສຳລັບຊັ້ນຮຽນປີທີ 3-8 ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ
MCA Parent Fact Sheet_Lao

(ນັກຮຽນຢູ່ຊັ້ນຮຽນປີທີ 10 ສອບເສັງວິຊາຫັດອ່ານຂອງ MCA ແລະ ນັກຮຽນ
ໃນຊັ້ນຮຽນປີທີ 11 ສອບເສັງວິຊາຄະນິດສາດຂອງ MCA). ວິຊາວິທະຍາສາດຂອງ MCA
ແມ່ນສໍາລັບນັກຮຽນໃນ ຊັ້ນຮຽນປີທີ 5 ແລະ 8
ແລະນັກຮຽນທີ່ຢູ່ລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເມື່ອພວກເຂົາ
ເຂົ້າຮຽນວິຊາວິທະຍາສາດ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ຫຼື ຊີວະວິທະຍາ. ມີພຽງ
ແຕ່ສອງສາມກໍລະນີທີ່ຍົກເວັ້ນເທົ່ານັ້ນ,
ນັກຮຽນທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຣັຖບານ
ທີ່ຢູ່ຊັ້ນຮຽນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນສອບເສັງ MCA.
ນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນ Individualized Education Program (IEP - ໂປຣແກຣມການສຶກສາສະ
ເພາະບຸກຄົນ) ຫຼື ແຜນ 504 ອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບທີ່ພັກ.
ນັກຮຽນບາງຄົນອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບການສອບເສັງ MCA-Modified (MCA-ທີ່ດັດແປງ),
ຊຶ່ງເປັນການປະເມີນຜົນແບບທາງເລືອກອັນໜຶ່ງ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານຂອງການ
ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ໄດ້ຖືກດັດແປງໃນວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ຫັດອ່ານ. ນັກຮຽນ
ຄົນອື່ນທີ່ມີຄວາມພິການທາງການ ຮັບຮູ້ແບບຮຸນແຮງ ອາດຈະໄດ້ຮັບສິດສອບ
ເສັງ Minnesota Test of Academic Skills (MTAS - ການສອບເສັງທັກສະຄວາມສາມາດດ້ານການ
ສຶກສາຂອງມິນນີໂຊຕາ), ແມ່ນການປະເມີນຜົນແບບທາງເລືອກ ທີ່ອີງໃສ່
ມາດຕະຖານໃນການປະສົບຜົນສຳເລັດແບບທາງເລືອກໃນວິຊາຄະນິດສາດ, ຫັດອ່ານ ແລະ
ວິທະຍາສາດ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ Alternate Assessment

Eligibility Requirements (ເງື່ອນໄຂຂອງການໄດ້ຮັບສິດໃນການປະເມີນແບບທາງເລືອກ)
ທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ MDE. (ໄປທີ່ School Support (ການຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງຮຽນ) > Test
Administration (ບໍລິຫານການສອບເສັງ) > Minnesota Tests (ການສອບເສັງຂອງມິນນີໂຊ
ຕາ).

ນັກຮຽນສາມາດກະກຽມການສອບເສັງໄດ້ແນວໃດ?
ຄູ່ມື “ຄຳແນະນຳໃນການກະກຽມການສອບເສັງສຳລັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຄູ
ອາຈານ” ແມ່ນມີໄວ້ໃຫ້ຢູ່ ເວັບໄຊທ໌ຂອງ MDE
ໂດຍມີຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການກະກຽມທາງດ້ານເນື້ອໃນ,
ຍຸດທະສາດໃນການສອບເສັງທົ່ວໄປ ແລະ ການນຳໃຊ້ຈັກຄິດໄລ່. ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງຄູ່
ມືກະກຽມການສອບເສັງທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ MDE. (ເຂົ້າໄປຫາ Just for Parents (ສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເທົ່ານັ້ນ) > Testing Information (ຂໍ້ມູນຂອງການສອບເສັງ.)
ລາຍການຕົວຢ່າງຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຄຸ້ນເຄີຍກັບຮູບແບບຂອງການສອບເສັງ ແລະ
ໃຫ້ຕົວຢ່າງປະເພດຂອງ ຄໍາຖາມທີ່ຢູ່ໃນການສອບເສັງ.
ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍການຕົວຢ່າງສຳລັບແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນ ແລະ ວິຊາຮຽນຢູ່ຫ້ອງ
Minnesota Assessments (ການປະເມີນຜົນຂອງມິນນີໂຊຕາ) ທີ່ເວັບໄຊທ໌
(www.mnstateassessments.org). ເບິ່ງລາຍການຕົວຢ່າງຢູ່ຫ້ອງ Minnesota
Assessments.
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ຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະສອບເສັງຜ່ານ?
ນັກຮຽນທີ່ສອບເສັງບໍ່ຜ່ານ ຫຼື ເສັງຕົກ ວິຊາຫັດອ່ານ ແລະ ຄະນິດສາດ
ທີ່ຢູ່ໃນຊັ້ນຮຽນປີທີ 3–8 ຫຼື ສອບເສັງ ວິຊາວິທະຍາສາດໃນຊັ້ນຮຽນປີທີ 5,
8, ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນຢູ່ໃນ ລະຫວ່າງ
ໜຶ່ງໃນສີ່ຂອງລະດັບທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້-Does not Meet the Standards (ບໍ່ໄດ້
ຕາມເກນ ມາດຕະຖານ), Partially Meets the Standards (ໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜຶ່ງ), Meets the Standards (ໄດ້ຕາມເກນມາດຕະຖານ), ແລະ Exceeds the Standards (ໄດ້
ເກີນເກນມາດຕະຖານ).
ວິຊາຫັດອ່ານຂອງ MCA ໃນຊັ້ນຮຽນປີທີ 10 ແລະ ວິຊາຄະນິດສາດຂອງ MCA ໃນຊັ້ນ
ຮຽນປີທີ 11 ສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜົນການ
ຈົບການສຶກສາ. ຖ້າວ່ານັກຮຽນສາມາດເຮັດໄດ້ ຫຼື ໄດ້ເກີນເກນມາດຕະຖານ, ໝາຍ
ຄວາມວ່າ ພວກເຂົາປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜົນການຈົບການສຶກສາ
ສຳລັບວິຊານັ້ນໆ. ຖ້າມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂໃນການປະເມີນຜົນ
ການຈົບການສຶກສາ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ Graduation Assessment Requirements Parent Fact
Sheet (ຄູ່ມືຂອງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂໃນການປະເມີນຜົນການ
ຈົບການສຶກສາ) ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ MDE. (ເຂົ້າໄປຫາ Just for Parents (ສຳລັບພໍ່ແມ່
ຜູ້ປົກຄອງເທົ່ານັ້ນ) > Testing Information (ຂໍ້ມູນຂອງການສອບເສັງ.)

ການສອບເສັງຈະດຳເນີນໄປແນວໃດ?
ການສອບເສັງວິຊາວິທະຍາສາດຂອງ MCA ສຳລັບທຸກຊັ້ນຮຽນຈະດຳເນີນອອນລາຍນ໌
ເທົ່ານັ້ນ. ການສອບເສັງ ວິຊາຫັດອ່ານ ແລະ ຄະນິດສາດຂອງ MCA ສຳລັບທຸກຊັ້ນ
ຮຽນຈະຖືກດຳເນີນອອນລາຍນ໌ ຫຼື ສອບເສັງໃສ່ເຈ້ຍ, ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງແຕ່ລະ
ໂຮງຮຽນ.
ການສອບເສັງວິຊາຄະນິດສາດຂອງ MCA ໃນຊັ້ນຮຽນປີທີ 3-8 ແມ່ນດຳເນີນອອນລາຍ
ນ໌, ການສອບເສັງ ທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ທຸກຄັ້ງທີ່
ນັກຮຽນຕອບຄຳຖາມ, ຄຳຕອບຂອງລາວຈະຊ່ວຍກຳນົດຄໍາຖາມຕໍ່ໄປທີ່ນັກຮຽນຈະ
ຕອບ.

MCA ປະເມີນທັກສະຄວາມສາມາດອັນໃດແດ່?
MCA ວັດແທກການຮຽນຂອງນັກຮຽນຢູ່ໃນ Minnesota Academic Standards (ມາດຕະຖານ
ດ້ານການສຶກສາຂອງມິນນີໂຊຕາ). ເຂົ້າເບິ່ງ Minnesota Academic Standards
(ມາດຕະຖານທາງດ້ານການສຶກສາຂອງມິນນີໂຊຕາ) ຢູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ MDE. (ໄປທີ່
Educator Excellence (ຄວາມດີເລີດຂອງຜູ້ໃຫ້ການສຶກສາ) > Standards, Curriculum and
Instruction (ມາດຕະຖານ, ຫຼັກສູດ ແລະ ການສິດສອນ) > K-12 Academic Standards.
(ມາດຕະຖານຂອງການສຶກສາ K-12.))
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•

ວິຊາຫັດອ່ານຂອງ MCA ແມ່ນນອນຢູ່ໃນມາດຕະຖານການສຶກສາປີ 2010.

•

ວິຊາຄະນິດສາດຂອງ MCA ແມ່ນນອນຢູ່ໃນມາດຕະຖານດ້ານການສຶກສາປີ 2007.

•

ວິຊາວິທະຍາສາດຂອງ MCA ແມ່ນນອນຢູ່ໃນມາດຕະຖານດ້ານການສຶກສາປີ
2009.

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເບິ່ງຜົນສອບ MCA ຂອງລູກຫຼານ, ໂຮງຮຽນ ແລະ
ເມືອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?
ເມືອງທີ່ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານປະຈຳຢູ່ ຈະໄດ້ຮັບບົດລາຍງານຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ
ທີ່ໄດ້ສອບເສັງ MCA ແລະຈະສະໜອງຂໍ້ມູນນີ້ໃຫ້ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ.
ບົດລາຍງານນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄະແນນທົ່ວໄປຂອງລູກຫຼານທ່ານ ໃນແຕ່ລະວິຊາ,
ເຊັ່ນດຽວກັບຄະແນນໃນຂົງເຂດທັກສະຄວາມສາມາດສະເພາະ ໃນແຕ່ລະວິຊາ. ຍັງ
ລວມມີຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບລະດັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ, ສົມທຽບກັບຫຼາຍໆ
ກຸ່ມ ແລະສົມທຽບກັບການສະແດງອອກຂອງນັກຮຽນ ໃນປີຜ່ານມາ, ຖ້າວ່າສາມາດໃຊ້
ໄດ້.
ຜົນຂອງໂຮງຮຽນ ແລະເມືອງ ແມ່ນສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນໝວດ Data for Parents and
Educators (ຂໍ້ມູນສຳລັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການສຶກສາ) ຈາກ Data Center (ສູນ
ຂໍ້ມູນ) ທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ MDE. ເຂົ້າໄປທີ່ໝວດ Data for Parents and Educators
ຢູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ MDE. (ໄປທີ່ Data Center (ສູນຂໍ້ມູນ) > Data for Parents and
Educators (ຂໍ້ມູນສຳລັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການສຶກສາ).)

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາ:
Statewide Testing (ການສອບເສັງໃນທົ່ວຣັຖ)
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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