សំណួរ និងចម្លើយអំពី MCA

មៅក្នុង្ុខវ ិជ្ជាគណិតវ ិទ្យា និងវ ិទ្យាសាស្រសត
មតើអីជ្ជ
វ MCA?
ការប្រឡងវាយតម្្លបររទ្យូលំទ្យូលាយររស់រដ្ឋ្ីមណសូតា (Minnesota Comprehensive Assessments - MCA)
គឺជ្ជការប្រឡងររស់រដ្ឋ ចំម

ោះ្ុខវ ិជ្ជាអំណាន គណិតវ ិទ្យា និងវ ិទ្យាសាស្រសត បដ្លប្តូវបានមប្រើមដ្ើ្បីរំមពញបាននូវ

ល័ក្ខខ័ណឌតប្្ូវររស់សហព័នធ និងនីតិរញ្ញ តិតរដ្ឋ។ វ ិញ្ញញសារមនោះ ប្តូវបានមរៀរចំមរៀងរាល់ឆ្នំ មដ្ើ្បីវាស់បវងស្តថភាព
សិសសមោយម ៀរជ្ជ្ួយនឹងរទ្យោឋនការសិក្ារដ្ឋ្ីមណសូតា បដ្លរញ្ញ
ា ក្់អំពីអីវបដ្លសិសសតា្ក្ប្្ិតថ្ននក្់ណា្ួយប្តូវមចោះ
និងអាចម ើវបាន ។

មហតុអីបា
វ នជ្ជមយើងោក្់វ ិញ្ញញសារទំងមនោះឲ្យប្រឡង?
មយើងមប្រើការប្រឡង MCA មដ្ើ្បីរក្ឲ្យម

ើញថ្ន មតើសាលាមរៀរចំតប្្ង់ ក្្មវ ិ ីសិក្ា និងមរៀរចំសិសសររស់ខួនបានលអ
ល

ក្ប្្ិតណា ម ៀរជ្ជ្ួ យនឹងរទ្យោឋនការសិក្ាររស់រដ្ឋ្ីមណសូតា មលើ្ុខវ ិជ្ជាអំណាន គណិតវ ិទ្យា និងវ ិទ្យាសាស្រសត ។
ការប្រឡងចំម

ោះ្ុខវ ិជ្ជាអំណាន និង គណិតវ ិទ្យា ក្៏ប្តូវបានយក្្ក្មប្រើផងបដ្រ ចំម

ោះការវាស់បវងគណមនយយភាព

សាលាររស់សហព័នធ និងសាលាររស់រដ្ឋ ។
សាលាទំងអស់យក្ព័ត៌មានមនោះមៅមប្រើសប្មារ់មលើក្ក្្ពស់ការរមប្ងៀនររស់ប្គូ និងការមរៀនររស់សិសស ។ មលាក្ប្គូ អនក្ប្គូ
និងនាយក្សាលា ជ្ជអនក្រក្ម្ើលចំម

ោះអវីបដ្លសិសសមរៀនបានលអ មដ្ើ្បីជួយពប្ងឹងរបនថ្អំពីរមរៀរបដ្លពួក្មគរមប្ងៀន

រំណិនទំងមនោះ ។ ពួក្មគក្៏ រក្ម្ើលផងបដ្រនូវចំណុចបដ្លប្តូវបក្លំអ មដ្ើ្បីឲ្យពួក្មគអាចរមងកើនមមា៉ោ ងរមប្ងៀនសិសស
ឬបក្សប្្ួលរមរៀររមប្ងៀនររស់ខួលន ។

មតើសស
ិ សណាបដ្លប្តូវប្រឡងវ ិញ្ញញសារទំងមនោះ?
សិសសទំងអស់បដ្លមរៀនមៅសាលាមរៀនសាធារណៈតប្្ូវឲ្យចូលប្រឡងវ ិញ្ញញសារមនោះ មៅក្នុងការប្រឡងទ្យូទំងរដ្ឋ ។ ចំម

ោះ

្ុខវ ិជ្ជាអំណាន និងគណិតវ ិទ្យា ប្តូវបានមរៀរចំសប្មារ់សិសសប្រឡងពីថ្ននក្់ទ្យី 3–8 និងមៅវ ិទ្យាល័យ (សិសសថ្ននក្់ទ្យី 10 ប្តូវ
ប្រឡង្ុខវ ិជ្ជាអំណាន MCA មហើយសិសសថ្ននក្់ ទ្យី 11 ប្តូវប្រឡង្ុខវ ិជ្ជាគណិតវ ិទ្យា MCA) ។ ចំម

ោះ្ុខវ ិជ្ជាវ ិទ្យាសាស្រសត

MCA ប្តូវបានមរៀរចំសប្មារ់សិសសប្រឡងមៅថ្ននក្់ទ្យី 5 និងថ្ននក្់ទ្យី 8 និងមៅវ ិទ្យាល័យ មពលបដ្លសិសសប្តូវមរៀន

្ុខវ ិជ្ជាវ ិទ្យាសាស្រសតជីវ ិត និងជីវៈវ ិទ្យា ។ មោយមានការមលើក្បលងតិចតួច សិសសសាលារដ្ឋទំងអស់បដ្លមរៀនក្នុងក្ប្្ិតថ្ននក្់
ដ្ូចបានមរៀររារ់ពីខាងមលើ ប្តូវបតប្រឡងវ ិញ្ញញសារ MCA ជ្ជោច់ខាត ។
ចំម

ោះសិសសបដ្លសថិតក្នុងក្្មវ ិ ីសិក្ាតប្្ូវតា្លក្ខណៈរុគល
គ (Individualized Education Program - IEP) ឬបផនការ

504 អាចមានសិទ្យិធទ្យទ្យួលបានការប្រឡងបរររនធូររនថយ ។ ចំម

ោះសិសស្ួយចំនួនបដ្លមានរញ្ញញមខាយ អាចមានសិទ្យិធ

ប្រឡង រំណិនសិក្ាររស់រដ្ឋ្ីមណសូតា (Minnesota Test of Academic Skills - MTAS) ជំនួសឲ្យការប្រឡងវ ិញ្ញញសារ

MCA ។ វ ិញ្ញញសារ MTAS គឺជ្ជការវាយតម្្លមោយវ ិ ីមផសង មោយសំអាងមលើរទ្យោឋនស្តថភាពសិសសតា្បររសប្្ួល

Khmer

មលើ្ុខវ ិជ្ជាអំណាន គណិតវ ិទ្យា និងវ ិទ្យាសាស្រសត ។ សូ្អានទ្យំព័រសតីអំពី ល័ក្ខខ័ណឌបដ្លអាចមានសិទ្យិប្ធ រឡងវ ិញ្ញញសារ

MTAS មៅក្នុងមគហទ្យំព័រ MDE សប្មារ់ព័ត៌មានរបនថ្ ។ (ចូលមៅកាន់ Districts, Schools and Educators >
Statewide Testing > Minnesota Tests ។)

មតើការប្រឡងទំងមនាោះប្តូវមរៀរចំមឡើងមោយរមរៀរណា?
ចំម

ោះវ ិញ្ញញសារ MCA ប្គរ់ក្ប្្ិតថ្ននក្់សប្មារ់្ុខវ ិជ្ជាអំណាន គណិតវ ិទ្យា និងវ ិទ្យាសាស្រសត ប្តូវោក្់ឲ្យសិសសប្រឡង

តា្រមរៀរអនឡាញបតរ៉ោុមណាណោះ ។ បតក្៏មានការប្រឡងមោយមប្រើប្ក្ោសបដ្រ សប្មារ់ សិសសបដ្លពិបាក្ប្រឡង
អនឡាញបដ្លរួ្មានអក្សរពុ្ព ំៗ និងអក្សរសប្មារ់ជនពិការបននក្។

MCA សប្មារ់អំណាន និងគណិតវ ិទ្យាតា្អនឡាញ គឺជ្ជវ ិញ្ញញបក្សប្្ួល គឺបានន័យថ្ន វ ិញ្ញញសារប្តូវបានមរៀរចំមឡើង
មដ្ើ្បីតប្្ូវមៅតា្សិសសមានក្់ៗ។



សប្មារ់ការប្រឡងអាន វ ិញ្ញញបក្សប្្ួលតា្ក្ប្្ិតឆ្លងកាត់ ដ្ូមចនោះការមឆ្លើយតរររស់សិសសចំម

ោះលំហាត់នានា

សប្មារ់ការឆ្លងកាត់្ួយ ក្ំណត់បាននូវប្ក្ុ្លំហាត់ និងការឆ្លងកាត់រនតរនាារ់មទ្យៀតបដ្លសិសសនឹងទ្យទ្យួលបាន។



សប្មារ់គណិតវ ិទ្យា រាល់មពលបដ្លសិសសមឆ្លើយសំណួរ ចម្លើយររស់ពួក្មគ នឹងជួយក្នុងការក្ំណត់អំពី
សំណួររនាារ់ បដ្លសិសសប្តូវមឆ្លើយ ។

មតើសស
ិ សប្តូវមប្តៀ្ខលួនយ៉ោ ងដ្ូចម្តចមដ្ើ្បីប្រឡង?
ឯក្សារសប្មារ់បចក្ជូនសតីអំពី “ដ្ំរូនាមនការមប្តៀ្ខលួនប្រឡងសប្មារ់មាតារិតាសិសស និងប្គូ” មានផាយមៅក្នុងមគហទ្យំព័រ

MDE បដ្លក្នុងមនាោះមានព័ត៌មានគនលឹោះអំពីការមប្តៀ្ខលួនចំម

ោះខលឹ្សារវ ិញ្ញញ សារ និងយុទ្យសា
ធ
ស្រសតការប្រឡងទ្យូមៅ ។

ពិនិតយម្ើលឯក្សារការមប្តៀ្ខលួនប្រឡង មៅក្នុងមគហទ្យំព័រ MDE ។ (សូ្ចូលអាន Students and Families > Statewide

Testing ។)

គំរវូ ិញ្ញញសារប្រឡងអាចជួយសិសសឲ្យសាគល់បានចាស់ចំម

ោះប្ទ្យង់ប្ទយវ ិញ្ញញសារប្រឡង និងប្រមនទ្យសំណួរបដ្លមៅ

មលើវ ិញ្ញញសារ។ ការរង្ហាត់សិសសសប្មារ់ការប្រឡងតា្អនឡាញផដល់ជូនព័ត៌មានអំពីការមប្រើប្បាស់ឧរក្រណ៍តា្អនឡាន
និងពណ៌នាការបសវងរក្ និងប្រមនទ្យគំរវូ ិញ្ញញសារប្រឡង។ ចូលមៅកាន់ទ្យំព័រគំរវូ ិញ្ញញសារប្រឡងមៅមលើមគហទ្យំព័រ MDE

សប្មារ់ព័ត៌មានសដីពីការចូលមប្រើគំរវូ ិញ្ញញសារប្រឡង និងម្មរៀនសប្មារ់សិសស ។ (ចូលមៅកាន់ Districts, Schools and

Educators > Statewide Testing > Item Samplers ។)

មតើប្តូវម ើយ
វ ៉ោ ងដ្ូចម្តចមទ្យើរអាចប្រឡងជ្ជរ់?
សិសានុសិសសបដ្លប្រឡង្ុខវ ិជ្ជាអំណាន គណិតវ ិទ្យា ឬវ ិទ្យាសាស្រសតគឺ្ិនជ្ជរ់ ឬ្ិនធាលក្់មទ្យ ។ មោយសារការប្រឡង
វាស់បវងស្តថភាពសិសសម ៀរមៅនឹងរទ្យោឋនការសិក្ាររស់រដ្ឋ្ីមណសូតា សិសសមានក្់ៗទ្យទ្យួលបានពិនុាបដ្លសថិតក្នុងក្ប្្ិត

ណា្ួយក្នុងចំមណា្រួនក្ប្្ិត — មប្កា្ក្ប្្ិតរទ្យោឋន សមប្្ចបានតា្ក្ប្្ិតរទ្យោឋន្ួយបផនក្ សមប្្ចបានតា្រទ្យោឋន
និងមលើសពីក្ប្្ិតរទ្យោឋន ។

Khmer

មតើវ ិញ្ញញសារ MCA វាស់បវងមលើរំណិនអវីខោះ
ល ?
វ ិញ្ញញសារ MCA វាស់បវងស្តថភាពររស់សិសសចំម

ោះរទ្យោឋនការសិក្ាររស់រដ្ឋ្ីមណសូតា ។ មរើក្ម្ើលរទ្យោឋន

ការសិក្ាររស់រដ្ឋ្ីមណសូតាមៅក្នុងមគហទ្យំព័រ MDE ។ (ចូលមៅកាន់ Districts, Schools and Educators > Academic

Standards K-12 ។)


វ ិញ្ញញសារអំណាន MCA ប្តូវបានតប្្ង់មៅតា្រទ្យោឋនការសិក្ាឆ្នំ 2010 ។



វ ិញ្ញញសារគណិតវ ិទ្យា MCA ប្តូវបានតប្្ង់មៅតា្រទ្យោឋនការសិក្ាឆ្នំ 2007 ។



វ ិញ្ញញសារវ ិទ្យាសាស្រសត MCA ប្តូវបានតប្្ង់មៅតា្រទ្យោឋនការសិក្ាឆ្នំ 2009 ។

មតើខំុអា
្ ចមរើក្ម្ើលលទ្យធផលការប្រឡង MCA ររស់ក្ូនខ្ំុ ររស់សាលា និងររស់្ណឌលសិក្ាស្សុក្
បានមោយវ ិ ីណា?

សាលាមរៀនររស់អនក្ នឹងទ្យទ្យួលបានរបាយការណ៍ប្រឡងររស់សិសសមានក្់ៗ មហើយសាលានឹងមផ្ើរបាយការណ៍ប្រឡង
ររស់ក្ូនអនក្ មៅឲ្យអនក្ ។ មៅក្នុងរបាយការណ៍មនោះរង្ហាញអំពីពិនុាសរុរររស់ក្ូនអនក្តា្្ុខវ ិជ្ជានី្ួយៗ

ក្៏ដ្ូចជ្ជពិនុអំ
ា ពីរំណិនជ្ជក្់លាក្់តា្ប្រមនទ្យ ក្នុង្ុខវ ិជ្ជានី្ួយៗ ។ ក្នុងរបាយការណ៍មនោះក្៏រ្
ួ រញ្ូច លផងបដ្រនូវព័ត៌មានអំពី
ក្ប្្ិតស្ថភាព ការមប្រៀរម ៀរពិនុាជ្ជ្ួយសិសសប្ក្ុ្មផសងៗ និងជ្ជ្ួយនឹងក្ប្្ិតស្តថភាព
សិសសបដ្លប្រឡងកាលពីឆ្នំ្ុនៗ តា្អវីបដ្លអាចម ៀរបាន ។

លទ្យធផលប្រឡងររស់សាលា និង្ណឌលសិក្ាស្សុក្មានផាយមៅក្នុងរ័ណណរបាយការណ៍រដ្ឋ្ីមណសូតា

(Minnesota Report Card) មៅក្នុងវគគ្ជឈ្ណឌលទ្យិននន័យ (Data Center) ម្នមគហទ្យំព័រ MDE ។

ចូលមៅកាន់វគគរ័ណណរបាយការណ៍រដ្ឋ្ីមណសូតា (Minnesota Report Card) ម្នមគហទ្យំព័រ MDE ។ (ចូលមៅកាន់

Data Center > Minnesota Report Card ។)

សប្មារ់ព័ត៌មានរបនថ្ សូ្ទក្់ទ្យង្ក្កាន់ ៖

Statewide Testing
mde.testing@state.mn.us
Minnesota Department of Education
1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
http://education.state.mn.us
បខក្ញ្ញញ ឆ្នំ 2016
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