សំណួរ និងចម្លើយអំពី MTAS

មៅក្នុង្ុខវ ិជ្ជាអំណានគណិតវ ិទ្យា និងវ ិទ្យាសាស្រសត
មតើ MTAS ជ្ជអវី?
ការប្រឡងវាស់វវងស្តថភាពសិក្ាររស់រដ្ឋ្ីមណសូតា (Minnesota Test of Academic Skills - MTAS) គឺជ្ជការ
ប្រឡងវាយតម្្លមោយវ ិធីមសេង មោយអាស្ស័យម

ើរទ្យោឋនភាពមជ្ជគជ័យម

ើការសិក្ា សប្ារ់សិសេវដ្

ខាងរញ្ញាសាារតីក្ុនងក្ប្្ិតធងន់ ។ វ ិគឺជ្ជវសនក្្ួយម្នក្្ាវ ិធីប្រឡងររស់រដ្ឋ្ីមណសូតា ។
វ ិញ្ញាសារ MTAS វាស់វវងរំណិនអំណាន គណិតវ ិទ្យា និងវ ិទ្យាសាស្រសត វដ្
រំណិនទំងមនេះ តំណាងឲ្យការសងឃឹ្ខពស់ររស់សិសេវដ្
វវងរំណិនទំងមនេះ ានភាពងាយស្សួ

ានពិការភាព

ភាារ់មៅកាន់ក្្ាវ ិធីសិក្ាចំមណេះដ្ឹងទ្យូមៅ ។

ានពិការភាពរញ្ញាសាារតីធន
ង ់ធងរ វតសំណួរវដ្

មប្ចើន ជ្ជងសំណួរក្នុងវ ិញ្ញាសារប្រឡងវាយតម្្លវររទ្យូ

មប្រើមដ្ើ្បីវាស់

ំទ្យូលាយររស់រដ្ឋ

្ីមណសូតា (Minnesota Comprehensive Assessments - MCA) ។

មតើអីជ្ជ
វ មោ

រំណងររស់ MTAS?

MTAS គឺជ្ជការប្រឡង្ួយវដ្

ប្តូវបានមប្រើមដ្ើ្បីរំមពញ

ក្ខខណឌររស់សហព័នធ និងនីតិរញ្ាតិតររស់រដ្ឋ វដ្

អាចប្តូវ

មធវើមឡើងជំនួសឲ្យ MCA ។
សាលាទំងអស់ ានទ្យទ្យួ

ខុសប្តូវក្នុងការជួយឲ្យសិសានុសិសេ សមប្្ចបាននូវតប្្ូវការការសិក្ាររស់ខួលន ។

ានសិសេ្ួយចំនួន្ិនអាចសមប្្ចបានពិនុទក្នុងក្ប្្ិត
ធានាថា សាលាជួយពួក្មគឲ្យអាចបានចូ

អ មោយសារពិការភាពររស់ខួន
ល មហើយ MTAS ជ្ជអនក្ជួយក្នុងការ

មរៀន្ុខវ ិជ្ជាអំណាន គណិតវ ិទ្យា និងវ ិទ្យាសាស្រសត វដ្

មៅនឹងរទ្យោឋនការសិក្ាររស់រដ្ឋ្ីមណសូតា តា្ក្ប្្ិតថានក្់ររស់ពួក្មគ មៅតា្វ ិសា
ក្្ាវ ិធីអរ់រ ំតប្្ូវតា្

ក្ខណៈរុគគ

ភាពវដ្

សារភាារ់

ស្រ្យ ។

ររស់ក្ូនអនក្ (Individualized Educational Program - IEP) អាចរងាាញនូវតប្្ូវការ

សប្ារ់ការរមប្ងៀនពិមសស ទំងការរមប្ងៀនសប្ារ់ រំណិនផ្ទទ
សប្ារ់វាស់វវងភាពរ ីក្ចមប្្ើនររស់សិសេ ចំម

់ខួលន និងរំណិនការសិក្ា ។ MTAS ប្តូវបានមរៀរចំមឡើង

េះរំណិនការសិក្ា ។

មតើនរណាប្តូវប្រឡងវ ិញ្ញាសារមនេះ?
សិសេទំងអស់វដ្

មរៀនមៅសាលាមរៀនរដ្ឋ ប្តូវវតប្រឡងក្នុងក្្ាវ ិធីវាយតម្្លស្តថភាពសិសេទ្យូទំងរដ្ឋ ។ ការប្រឡង

ទំងអស់ ប្តូវមធវើមឡើងសប្ារ់ក្ប្្ិតថានក្់ជ្ជក្់លាក្់្ួយ មៅម

ើ្ុខវ ិជ្ជាអំណាន (សប្ារ់ថានក្់ទ្យី 3–8 និងថានក្់ទ្យី 10)

គណិតវ ិទ្យា (សប្ារ់ថានក្់ទ្យី 3–8 ថានក្់ទ្យី 11) និងវ ិទ្យាសាស្រសត (សប្ារ់ថានក្់ទ្យី 5, ទ្យី 8 និង្តងមៅវ ិទ្យា

MTAS អាចានភាពស្រ្យសប្ារ់សិសេណា្ួយវដ្
សិសេអាចប្តូវប្រឡង MTAS ម
គឺជ្ជអនក្ទ្យទ្យួ

ខុសប្តូវចំម

មៅក្នុងក្្ាវ ិធី IEPs វដ្

័យ) ។

ានពិការភាពរញ្ញាសាារតីធន
ង ់ធងរ ។

ើ្ុខវ ិជ្ជាអំណាន គណិតវ ិទ្យា និង/ឬវ ិទ្យាសាស្រសត ជំនួសឲ្យវ ិញ្ញាសារ MCA ។ ប្ក្ុ្ IEP

េះការក្ំណត់ថាមតើសិសេរូរមនាេះប្តូវចូ

រួ្ការប្រឡងទ្យូទំងរដ្ឋមោយវ ិធីណា ។

Khmer

័ក្ខខ័ណឌចំម

េះសិទ្យិធប្រឡង MTAS ជួយដ្

សូ្អានទ្យំព័រសតីអំពី

(ចូ

័ក្ខ
ខ ័ណឌវដ្

់ប្ក្ុ្ IEP ក្នុងការក្ំណត់ថាមតើនរណាគួរប្រឡង MTAS ។

អាចានសិទ្យិប្ធ រឡងវ ិញ្ញាសារ MTAS មៅក្នុងមគហទ្យំព័រ MDE សប្ារ់ព័ត៌ានរវនថ្ ។

មៅកាន់ Districts, Schools and Educators > Statewide Testing > Minnesota Tests ។)

មតើ ប្តូវមធវើយ៉ាងដ្ូចម្តចមទ្យើរអាចប្រឡងជ្ជរ់?
េះការប្រឡងវ ិញ្ញាសារ MTAS គឺ្ិនក្ំណត់ឲ្យសិសេជ្ជរ់ ឬធាលក្់ មឡើយ មហើយ

ចំម

ទ្យធស

ការប្រឡងមនេះ ក្៏នឹង្ិនប្តូវ

យក្មៅមប្រើមដ្ើ្បីក្ំណត់ថា ក្ូនររស់អនក្អាចមឡើងថានក្់ឬ្ិនអាចមនាេះមទ្យ ។ សិសេានក្់ៗប្តូវទ្យទ្យួ
ក្នុងក្ប្្ិតវាស់វវងស្តថភាពវដ្

បានពិនុទក្នុងក្ប្្ិត្ួយ

វចក្ជ្ជរួនក្ប្្ិត ៖្ិនម្លើយតរតា្សតង់ោរមជ្ជគជ័យជំនួស ម្លើយតរតា្សតង់ោរ

មជ្ជគជ័យជំនួសបានមោយវសនក្ ម្លើយតរបានតា្សតង់ោរមជ្ជគជ័យជំនួស និងម

ើសសតង់ោរមជ្ជគជ័យជំនួស

មតើការប្រឡងានប្ទ្យង់ប្ទយវររណា?
វ ិញ្ញាសារ MTAS គឺជ្ជការប្រឡងវាស់វវងស្តថភាពសិសេ វដ្
្ណឌ

មរៀរចំមោយប្គូប្រចំថានក្់ (ឬនិមយជិក្ដ្ម្ទ្យមទ្យៀតររស់

សិក្ាស្សុក្) ក្នុងរមរៀរប្គូ្ួយសិសេានក្់ ។ ក្ិចចការសប្ារ់វាស់វវងស្តថភាពសិសេ គឺរងាាញយ៉ា ងចាស់ថាវាជ្ជការ

វាស់វវងស្តថភាពការសិក្ា មហើយសប្ារ់វាស់វវងរំណិនអំណាន គណិតវ ិទ្យា និងវ ិទ្យាសាស្រសតររស់ក្ូនអនក្ ។ ក្ិចចការ
សប្ារ់សិសេក្នុងវ ិញ្ញាសារ MTAS គឺានភាពងាយស្សួ

ខាលំងជ្ជងសំណួរក្នុងវ ិញ្ញាសារ MCA ។ ក្ិចចការទំងអស់វដ្

ោក្់

ឲ្យសិសេមធវើ អាចប្តូវប្គូអានខាលំងៗឲ្យសាតរ់មោយានរងាាញរូរភាព សញ្ញា និង/ឬវតថុនានា មដ្ើ្បីមធវើឲ្យសិសេងាយ
ទ្យទ្យួ

បានសប្ារ់សិសេវដ្

(ដ្ូចជ្ជ ការនិយយ ការចងអុ

ប្តូវការជំនួយទំងមនេះ ។ សិសេអាចម្លើយតរសំណួរមោយវ ិធីមសេងៗ្ួយចំនួន
ឬការមប្រើវននក្ស្លឹង) មដ្ើ្បីរងាាញចំម

េះអវីវដ្

ខលួនចង់ម្លើយ ។

មតើវ ិញ្ញាសារ MTAS វាស់វវងរំណិនអវីខេះល ?
ទ្យំរង់វ ិញ្ញាសារប្រឡង MTAS ចំម
អំពីរំណិនវដ្

(ចូ

េះ្ុខវ ិជ្ជាអំណាន គណិតវ ិទ្យា និងវ ិទ្យាសាស្រសត សត

ប្តូវបានវាស់សង
ទ ់ក្ុនងវ ិញ្ញាសារ MTAS ។ មរើក្ម្ើ

់នូវពត៌ានដ្៏ជ្ជក្់លាក្់

ទ្យំរង់វ ិញ្ញាសារប្រឡងមៅក្នុងមគទ្យំព័រ MDE ។

មៅកាន់ Districts, Schools and Educators > Statewide Testing > Test Specifications ។)

គំរវូ ិញ្ញាសារប្រឡងអាចជួយសិសេឲ្យសាគ
មៅក្នុង វ ិញ្ញាសារប្រឡង ចូ

់បានចាស់ចំម

េះប្ទ្យង់ប្ទយសំណួរការប្រឡង និងប្រមនទ្យសំណួរ វដ្

មៅកាន់ទ្យំព័រគំរវូ ិញ្ញាសារប្រឡងមៅម

គំរវូ ិញ្ញាសារប្រឡង និងការរងាាត់សិសេ ។ (ចូ

ើមគហទ្យំព័រ MDE សប្ារ់ព័ត៌ានសដីពីការចូ

ាន
មប្រើ

មៅកាន់ Districts, Schools and Educators > Statewide Testing >

Item Samplers ។)

អំណាន
្ុខវ ិជ្ជាអំណាន MTAS រួ្រញ្ូច

ក្ិចចការអនុវតតវដ្

វាស់វវងការយ

់ដ្ឹងររស់សិសេចំម

េះអតថរទ្យវគគខីលៗអំពីមរឿងប្រឌិត

និងមរឿង្ិនប្រឌិត ។ អតថរទ្យវគគខីលៗ និងក្ិចចការអាចប្តូវានភាារ់្ក្ជ្ជ្ួយនូវរូរភាព រូរសញ្ញា និង/ឬរូរវតថុនានា ។
ចំម

េះសិសេវដ្

ប្តូវប្រឡងវ ិញ្ញាសារអំណាន MTAS អាចសាតរ់អតថរទ្យវគគខីលៗ អានអតថរទ្យខលីៗជ្ជ្ួយប្គូ

ឬអានអតថរទ្យខលីៗមនាេះមោយខលួនឯង ។
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គណិតវ ិទ្យា
វ ិញ្ញាសារគណិតវ ិទ្យា MTAS រួ្រញ្ូច
និងការមប្រើមហតុស

ក្ិចចការអនុវតត វដ្

វាស់វវងអំពីការយ

់ររស់សិសេចំម

េះរំណិនគណនា

គណិតវ ិទ្យា ។ ក្ិចចការទំងមនាេះអាចានភាារ់្ក្ជ្ជ្ួយនូវវខេរនាទត់ រូរភាព និង/ឬរូរវតថុនានា

(ដ្ូចជ្ជរូរជ្ជមរៀងមសេងៗ) វដ្

អាចជួយសិសេឲ្យយ

់បាននូវអវីវដ្

វ ិញ្ញាសារតប្្ូវឲ្យពួក្មគមធវើ ។

វ ិទ្យាសាស្រសត
វ ិញ្ញាសារវ ិទ្យាសាស្រសត MTAS រួ្រញ្ូច

ក្ិចចការអនុវតត វដ្

មដ្ើ្បីជួយសិសេឲ្យយ

វ ិញ្ញាសារតប្្ូវឲ្យពួក្មគមធវើ ។

វាស់វវងការយ

់ររស់សិសេអំពីទ្យសេនៈវ ិទ្យាសាស្រសត

និងដ្ំមណើរការវ ិទ្យាសាស្រសត ។ ក្ិចចការអនុវតតអាចប្តូវានគំនូររនាទត់ រូរភាព និង/ឬវតថុនានាសប្ារ់ោំប្ទ្យ (ដ្ូចជ្ជ ឧរក្រណ៍)

មតើខំុអា
្ ចម្ើ
និង្ណឌ

់បាននូវអវីវដ្

ទ្យធស

ការប្រឡង MTAS ររស់ក្ូនខ្ំុបាន ររស់សាលា

សិក្ាស្សុក្មោយរមរៀរណា?

សាលាមរៀនររស់អនក្ នឹងទ្យទ្យួ

បានរបាយការណ៍ប្រឡងររស់សិសេានក្់ៗ មហើយសាលានឹងមស្ើរបាយការណ៍ប្រឡង

ររស់ក្ូនអនក្ មៅឲ្យអនក្ ។ របាយការណ៍មនេះរងាាញពិនុទររស់ក្ូនអនក្សប្ារ់ជំនាញណា្ួយតា្្ុខវ ិជ្ជា
និងពិនុទសរុរម

ើ្ុខវ ិជ្ជានី្ួយៗ មហើយរងាាញអំពីក្ប្្ិតមជ្ជគជ័យររស់ក្ូនអនក្ចំម

េះ MTAS ។ សាលាអាច

យក្ព័ត៌ានមនេះមៅមប្រើ សប្ារ់ ជួយវាយតម្្លពីប្រសិទ្យិធភាពម្នការរមប្ងៀន មហើយប្ក្ុ្ IEP ក្៏អាចយក្ព័ត៌ានមនេះ
្ក្មប្រើជ្ជក្តាត្ួយសប្ារ់វាស់វវងពីការរ ីក្ចមប្្ើនម្នការសិក្ា ។
ទ្យធស

ប្រឡងររស់សាលា និង្ណឌ

Report Card) មៅក្នុងវគគ្ជឈ្ណឌ
ចូ

(ចូ

សិក្ាស្សុក្ានសាយមៅក្នុងរ័ណណរបាយការណ៍រដ្ឋ្ីមណសូតា (Minnesota

ទ្យិននន័យ (Data Center) ម្នមគហទ្យំព័រ MDE ។

មៅកាន់វគគរ័ណណរបាយការណ៍រដ្ឋ្ីមណសូតា (Minnesota Report Card) ម្នមគហទ្យំព័រ MDE ។
មៅកាន់ Data Center > Minnesota Report Card ។)

សប្ារ់ព័ត៌ានរវនថ្ សូ្ទក្់ទ្យង្ក្កាន់ ៖
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