ໃນການສອບເສັ ງປະເມີນຜົນໃນທົ່ ວຣ ັຖມີຫຍ ັງແດ່ທີ່ນ ັກຮຽນຊ ນມ
ັ ້ ັດທະຍ ົມ
ຕອນປາຍຈະສອບເສັ ງໃນປີ ນ?
ີ້
ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມ ນີສະແດງໃຫ້
້
ເຫັ ນ ການສອບເສັ ງປະເມີນຜ ົນໃນທົ່ ວຣ ຖ
ັ ສະເພາະນ ັກຮຽນໃນຊ ນຮຽນປີ
ັ້
ທີ 9, ປີທີ 10, ປີທີ
11, ແລະ ປີທີ 12 ເຊິ່ ງຈະໄດ້ຮ ັບການສອບເສັ ງໃນປີ 2013-2014. ການປະເມີນຜ ົນການສອບເສັ ງເຫຼ່ ົ ານີແມ
້ ່ນເພື່ ອ 1) ວ ັດ
ແທກຜ ົນສ ໍາເລັ ດຂອງນ ັກຮຽນ, 2) ໝ ນໃຈຕໍ່
ັ້
ຄວາມເຊື່ ອໝ ນຂອງໂຮງຮຽນ
ັ້
ແລະ ເມືອງ 3) ເຮັດໃຫ້ນ ັກຮຽນໄດ້ຕາມເງອ
ື່ ນໄຂ
ຂອງການປະເມີນຜນ
ົ ການສອບເສັ ງຈ ົບຊ ນຂອງຣ
ັ້
ັຖ. ເມືອງອາດຈະມີການສອບເສັງປະເມີນຜ ົນເພີ່ ມເຕີມ, ດງັ່ ນ ນ
ັ ້ ພໍ່ ແມ ່/ຜູ້
ປົກຄອງຄວນຈະຕິດຕໍ່ ຫາໂຮງຮຽນຂອງລູກຫຼ ານຂອງພວກເຂົາ ເພື່ ອຂໍຂໍມ
້ ນ
ູ ເພີ່ ມເຕີມ. ຂໍສ
້ ັງເກດ: ເຖິງວ່າ MCA ມີຢໃນ
ູ່
ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມ ນີ,້ ນ ັກຮຽນທີ່ ຢູ່ ໃນໂປຣແກຣມການສຶກສາສ່ວນບຸກຄ ົນ (Individualized Education Program –
IEP) ອາດຈະໄດ້ຮ ັບການສອບເສັ ງປະເມີນຜ ົນປະເພດອື່ ນ (MCA-ທີ່ ຖືກດ ັດແປງ ແລະ MTAS) ແທນການສອບເສັ ງປະ
ເມີນຜ ົນ MCA. ສ ໍາລ ັບຂໍມ
້ ນ
ູ ເພີ່ ມເຕີມ, ກະລຸນາເຂົ ້ າ ເບິ່ ງ ເອກະສານໃຫ້ຂໍມ
້ ນ
ູ ຂອງພໍ່ ແມ ່ກ່ຽວ ກ ັບການສອບເສັ ງປະເມີນຜ ົນ
ເຫຼ່ ົ ານີຢ
້ ທ
ູ່ ີ່ ເວັ ບໄຊທ໌ ຂອງ MDE.
ນ ັກຮຽນຕ້ອງສາມາດບ ັນລຸໄດ້ຕາມເງອ
ື່ ນໄຂຂອງການສອບເສັ ງຈ ົບຊ ນໃນວິ
ັ້
ຊາຫ ັດອ່ານ, ຄະນິດສາດ, ແລະ ຫ ັດຂຽນ ເພື່ ອຈະ
ໄດ້ຮ ັບໃບຢັງຢື
້ ນຈ ົບຊ ນມ
ັ ້ ດທະຍ
ັ
ົມຕອນປາຍ ຈາກໂຮງຮຽນມດທະຍ
ັ
ົມຕອນປາຍຂອງຣ ັຖມິນນີໂຊຕາ. ເຖິງຢ່ າງໃດກໍ່ ຕາມ,
ການອອກກ ົດໝາຍທີ່ ໄດ້ຜ ່ານໄປແລ້ວ ໃນປີ 2013 ໄດ້ປ່ ຽນແປງເງື່ ອນໄຂເຫຼ່ ົ ານີດ
້ ງັ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັ ນລຸ່ມ ນີ:້


ນ ັກຮຽນທີ່ ປະຈຸບ ັນໄດ້ລ ົງທະບຽນໃນຊນຮຽນປີ
ັ້
ທີ 9 ແລະ 10 ຈະໄດ້ຮ ັບການສອບເສັງປະເມີນຜ ົນຊຸດໃໝ່ ເພື່ ອໃຫ້
ສາມາດບ ັນລຸໄດ້ຕາມເງອ
ື່ ນໄຂຂອງການປະເມນ
ີ ຜ ົນການສອບເສັງຈບຊ
ົ ນ
ັ ້ ທີ່ ຈະສະໜອງຂໍມ
້ ນ
ູ ກ່ຽວກ ັບ ຄວາມ
ກຽມພ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການເຂົ ້ າຮຽນວິທະຍາໄລ. ການສອບເສັ ງປະເມີນຜ ົນເຫຼ່ ົ ານີຈະໄດ້
້
ເລີ່ ມປະຕິບ ັດໃນ
ຕ ນປີ
ົ້
2014-2015 ແລະ ຕາຕະລາງຈະໄດ້ຮ ັບການປ ັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງ .



ນ ັກຮຽນທີ່ ປະຈຸບ ັນກາລ
ໍ ັງລ ົງທະບຽນໃນຊ ນຮຽນປີ
ັ້
ທີ 11 ແລະ 12 ມີທາງເລືອກຈານວນໜຶ່
ໍ
ງໃນການສອບເສັງປະ
ເມີນຜ ົນ ເພື່ ອໃຫ້ໄດ້ຕາມເງື່ ອນໄຂຂອງການສອບເສັ ງປະເມນ
ີ ຜ ົນການຈບການສຶ
ົ
ກສາ ດງັ່ ທີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັ ນດງັ່ ລຸ່ມ ນີ.້



ສ ໍາລ ັບຂໍມ
້ ນ
ູ ເພີ່ ມເຕີມ, ຈງົ່ ເຂົາ້ ໄປເບິ່ ງໜ້າເອກະສານຂໍມ
້ ນ
ູ ຂອງພໍ່ ແມ ່ຜູ້ ປກ
ົ ຄອງ ກ່ຽວກ ັບເງື່ ອນໄຂໃນການປະເມີນຜ ົນ
ການສອບເສັ ງຈ ົບຊ ນ
ັ ້ (Graduation Assessment Requirements Parent Fact Sheet) ຢູ່ ເວັບໄຊທ໌ຂອງ
MDE.
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ການສອບເສັ ງປະເມນ
ີ ຜົນທົ່ ວຣ ັຖທີ່ ຈະຈ ັດຂຶນ
້ ໃນປີ 2013-2014
ຊ ນຮຽນປີ
ັ້
ທີ 9

ຊ ນຮຽນປີ
ັ້
ທີ 10

ຊ ນຮຽນປີ
ັ້
ທີ 11

ຊ ນຮຽນປີ
ັ້
ທີ 12

(ຊ ນຮຽນປີ
ັ້
2017)

(ຊ ນຮຽນປີ
ັ້
2016)

(ຊ ນຮຽນປີ
ັ້
2015)

(ຊ ນຮຽນປີ
ັ້
2014)

ສອບເສັ ງວິຊາຄະນິດສາດຂອງ MCA

ສອບເສັ ງວິຊາ
ວິທະຍາສາດຂອງ
MCA ເພື່ ອທ ົດສອບ
ຄວາມເຊື່ ອ ໝັນ
້
(ສອບເສັ ງຄ ງດຽວໃນ
ັ້
ຊ ນມ
ັ ້ ດທະຍ
ັ
ົມຕອນ
ປາຍ ເມອ
ື່ ຮຽນ
ຫຼ ັກສູດວິຊາ
ວິທະຍາສາດສິ່ ງທີ່ ມ ີ
ຊີວດ
ິ /ຊີວະສາດ)

ບໍ່ ມີການສອບເສັງປະ
ເມີນຜ ົນການຈ ົບການ
ສຶກສາ

ສອບເສັ ງວິຊາຫ ັດ

ເພື່ ອທົດສອບຄວາມເຊື່ ອໝ ນ
ັ ້ ແລະ

ສອບເສັ ງວິຊາວິທະຍາສາດຂອງ MCA

ສອບເສັ ງວິຊາວິທະຍາສາດຂອງ MCA

ເພື່ ອທົດສອບຄວາມເຊື່ ອໝ ນ
ັ ້ (ຖ້າຍ ັງບໍ່

ເພື່ ອທົດສອບຄວາມເຊື່ ອໝ ນ
ັ ້ (ຖ້າຍ ັງບໍ່

ທັນໄດ້ສອບເສັ ງແລ້ວ )

ທັນສອບເສັ ງແລ້ວ)

ອ່ານຂອງ MCA

ບ ັນລຸໄດ້ຕາມເງ ອ
ື່ ນໄຂໃນການປະເມີນ

ເພື່ ອທົດສອບຄວາມ
ເຊື່ ອໝັນ
້ ແລະ
ສອບເສັ ງວິຊາ

ບ ັນລຸໄດ້ຕາມເງື່ ອນໄຂຂອງການປະເມີນ

ການຈ ົບການສຶກສາໃນວິຊາຫ ັດອ່ານ,

ການສອບເສັງຈ ົບຊ ນໃນວິ
ັ້
ຊາຫ ັດອ່ານ,

ຄະນິດສາດ, ແລະ ຫ ັດຂຽນ:

ຄະນິດສາດ, ແລະ ຫ ັດຂຽນ:

ວິທະຍາສາດ MCA
ເພື່ ອທົດສອບຄວາມ



ເຊື່ ອໝັນ
້ (ຖ້າຍ ັງບໍ່

ມີຄວາມສາມາດທາງດ ້ານ

ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານ

MCA ຫຼື ຜ່ານ ການສອບເສັ ງ

MCA ຫຼື ຜ່ານການສອບເສັ ງ

ຄືນຂອງ GRAD, ຫຼື

ຄືນຂອງ GRAD, ຫຼື

ທັນສອບເສັ ງແລ້ວ)





ສອບເສັງຫຼື ໄດ້ສອບເສັ ງ

ສອບເສັ ງຫຼື ໄດ້ສອບເສັ ງ

ACT/WorkKeys/

ບໍ່ ມີການສອບເສັງປະ

ACT/WorkKeys/

ປະສ ົບຜ ົນສ ໍາເລັ ດ/ASVAB,

ເມີນຜ ົນການຈ ົບການ

ປະສ ົບຜ ົນສ ໍາເລັ ດ/ASVAB,

ຫຼື



ສຶກສາ

ຫຼື




ໄດ້ຮ ັບຄະແນນຈາກເມືອງທີ່

ໄດ້ຮ ັບຄະແນນຈາກເມືອງທີ່

ການ
ໍ ົດວ່າເປັນການປະເມີນ

ການ
ໍ ົດວ່າເປັນການປະເມີນ

ຜ ົນແບບທຽບເທົ່ າ.

ຜນ
ົ ແບບທຽບເທົ່ າ.
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