សំណួរដែលដែងសួរញឹកញាប់ ៖
ហេែុអ្ីល
វ ទ្ធផលការប្បឡងរបស់សស
ិ សទ្ូទង
ំ រែឋមានសារៈសំខាន់
ហែើអ្ីជា
វ ការប្បឡងទ្ូទង
ំ រែឋ?
ការប្បឡងទ្ូទំងរែឋប្ែូវ គឺជាការវាយែម្លៃបញ្ចប់វគគប្បចំឆ្នំហៅហលើភាពហជាគជ័យរបស់សិសស
(ហោយមានទំងការវាយែម្លៃជាហប្រើនហទ្ៀែហៅកប្លិែសាលា និងកប្លិែថ្ននក់ហរៀន) ហែើលបីវាស់ដវងអ្ំពីការសិកា
និងបំណិនដែលសិសសទ្ទ្ួលបាន ។ ជាពិហសសហៅហទ្ៀែ ការប្បឡងទ្ូទំងរែឋ របស់រែឋលីហណសូតា ប្ែូវហ្វើហឡើងហែើលបី
វាស់ដវងភាពហជាគជ័យរបស់បទ្ោឋនការសិកាម្នរែឋលីហណសូតា (Minnesota Academic Standards) រំហ

ោះលុខវ ិជាាគណិែវ ិទ្ា

អ្ំណាន ប្ពលទំងលុខវ ិជាាវ ិទ្ាសាស្រសត និង ការអ្ភិវឌ្ឈន៍ភាពសាាែ់ជំនាញដផនកភាសាអ្ង់ហគៃសរបស់សិសសដែលហរៀនភាសាអ្ង់ហគៃស ។
ទ្ប្លង់ម្នការប្បឡងខៃោះគឺប្ែូវហ្វើហឡើងប្បចំម្ងៃ ហេើយការប្បឡងខៃោះហទ្ៀែគឺប្ែូវហ្វើហឡើងហៅរុងបញ្ចប់ហលហរៀន
ហេើយការប្បឡងហផសងហទ្ៀែ ប្ែូវហ្វើហឡើងហៅែំណារ់ឆមាស ឬហៅែំណារ់លុខវ ិជាា ។

សាលាហប្បើការវាយែម្លៃដបបសែានុល័ែិដែលមានបទ្ោឋន ហែើលបីវាស់ដវងពីភាពហជាគជ័យរបស់សិសសប្បកបហោយសុពលភាព
ដែលប្ែូវហ្ៀបជាលួយនឹងរំណុរហោលម្នភាពហជាគជ័យកនុងការសិកាដែលបានកំណែ់ទ្ុក ។ ការប្បឡងទ្ូទំងរែឋលីហណសូតា
បានហែើរែួនាទ្ីជាដផនកលួយម្នប្បព័នដធ ែលមានភាពទ្ូលំទ្ូលាយ សប្មាប់វាយែម្លៃភាពហជាគជ័យកនុងការសិការបស់សិសស ។

ហែើទ្ិនន
ន ័យពីការប្បឡងទ្ូទង
ំ រែឋ ប្ែូវយកហៅហប្បើយ៉ាងែូរហលតរ?
ព័ែ៌មានដែលទ្ទ្ួលបានពីការប្បឡងទ្ូទំងរែឋ ប្ែូវបានហគយកហៅហប្បើជាហប្រើនយ៉ា ង ។ រែឋហប្បើពិនុាប្បឡងសរុប
សប្មាប់រាយការណ៍ែល់សាធារណជន និង ប្កសួងអ្ប់រ ំសេរែឋអាហលរ ិក ហែើលបីបង្ហាញពីលទ្ធផលកនុងការ

សិការបស់សិសសហៅរែឋលីហណសូតា ។ ទ្ិននន័យការប្បឡងទ្ូទំងរែឋ ជួយែល់រែឋកុនងការវាយែម្លៃពីភាពរ ីករហប្លើនរបស់សាលា កនុងការ
កាែប់បនថយគមាៃែបំណិនខុសោនម្នប្កុលសិសសទំងអ្ស់ ។ សាលា និងលណឌលសិកាស្សុក ហប្បើលទ្ធផលការប្បឡងរបស់សិសស
សប្មាប់វាស់ដវងការរ ីករហប្លើនរបស់ខួៃន កនុងការហលើកកំពស់ការសិការបស់សិសសនាហពលកនៃងលក ។ អ្នកអ្ប់រ ំ

ហប្បើពិនុារបស់សិសសមានក់ៗ សប្មាប់វាស់សង
ា ់ភាពខាៃំងរបស់សិសស និងរំណុរខវោះខាែដែលប្ែូវការពប្ងឹង ហេើយពួកហគ

យកលទ្ធផលសរុបសប្មាប់សប្លួលកលមវ ិ្ីសិកា និងរហបៀបបហប្ងៀន ។ មាតាបិតាសិសស ហប្បើពិនុាហនោះសប្មាប់ការសហប្លររិែតរបស់ខួៃន
កនុងការហប្ជើសហរ ើសសាលាសប្មាប់កូនរបស់ខួន
ៃ ។ មាតាបិតា សិសស ប្ពលទំងអ្នកអ្ប់រ ំ ក៏អារហប្បើលទ្ធផលការប្បឡង
សប្មាប់កំណែ់ថ្នហែើ សិសសទំងអ្ស់កំពុងសថិែកនុងគនៃងលួយហៅរកភាពហជាគជ័យនាហពលអ្នាគែរំហ
វ ិទ្ាល័យ លហាវ ិទ្ាល័យ និងរំហ

ោះការសិកាហៅបឋលសិកា

ោះការង្ហររបស់ពួកហគដែរឬហទ្ ។ សប្មាប់លូលហេែុទំងហនោះ ការធានាបានពីភាពសាាែសាំរំហ

ោះ

ទ្ិននន័យការប្បឡងទ្ូទំងរែឋ គឺជាប្បការសំខាន់ និងជាការដរករ ំដលកការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ ។

ហែើអ្ីជា
វ ការហ្វើសព
ុ លភាពពិនុប្បឡង
ា
ហេើយហេែុអ្ីបា
វ នជាវាមានសារៈសំខាន់?
ការហ្វើសុពលភាពពិនុាការប្បឡង គឺមានអ្ែថន័យទំងដផនកបហរចកហទ្ស និងដផនកអារលមណ៍ទ្ូ ហៅ ។ សំណុំឯកសារលគគុហទ្ាសក៍វ ិជាាជីវៈ
ដែលទ្ទ្ួលសាគល់ហោយវ ិជាាជីវៈម្នការប្បឡង កំណែ់បាននិយលន័យរំហ

ោះសុពលភាពថ្នជា “កប្លិែដែលភសតុតាងបង្ហាញ

Khmer

…ោំប្ទ្ែល់ការបកស្សាយពិនុការប្បឡង
ា
សប្មាប់ការហប្បើប្បាស់វ ិញ្ញាសារប្បឡងដែលបានហសនើ” (ទ្ំព័រទ្ី 11) ។1
រំហ

ោះសាថនភាពប្បចំម្ងៃ ហគអារគិែអ្ំពីសុពលភាពម្នពិនុាការប្បឡង ថ្នជាការហឆៃើយែបរំហ

ោះសំណួរដែលសួរថ្ន “ហែើខំុ្អារ

ហជឿបានហទ្ថ្ន ពិនុាម្នការប្បឡងហនោះ ែូរអ្វីដែលវាបញ្ញ
ា ក់ប្បាប់ខំុ?
្ ” ពិនុាការប្បឡង ប្ែូវបានចែ់ទ្ុកថ្នវាមានសុពលភាព

ប្បសិនហបើវាអារជួយឲ្យហយើងអារទញហសរកតីសននិោឋនបានប្ែឹលប្ែូវអ្ំពីភាពហជាគជ័យរបស់សិសស ពីពិនុាទំងហនាោះ ។ ឧទេរណ៍
ប្បសិនហបើសិសសមានក់ ទ្ទ្ួលបានពិនុារំហ

ោះការប្បឡងវាយែម្លៃទ្ូលំទ្ូលាយរបស់រែឋលីហណសូតា (Minnesota Comprehensive

Assessments - MCA) ដែលកប្លិែពិនុាហនាោះបានបង្ហាញថ្ន “សហប្លរបានតាលបទ្ោឋន” គឺនាំឲ្យហយើងមានហេែុផលសលរលយកនុងការ
សរុបហសរកតីថ្ន សិសសរូបហនោះ មានភាពសាាែ់ជំនាញរំហ

ោះខៃឹលសារហលហរៀនរបស់ខួៃន ហេើយទ្ទ្ួលបានជំនាញហៅតាលកប្លិែថ្ននក់ រំហ

លុខវ ិជាាអ្ំណាន គណិែវ ិទ្ា ឬវ ិទ្ាសាស្រសត ដែលសិសសរូបហនាោះ មានការហប្ែៀលខៃួនបានសលរលយ រំហ

ោះការសិកាហៅកនុងថ្ននក់បនាាប់

ឬសប្មាប់រូលហរៀនហៅលហាវ ិទ្ាល័យ ឬសប្មាប់ហរញហៅហ្វើការ ។ រំហណោះ ប្ពលទំងជំនាញដែលសិសសទំងអ្ស់ហរោះសាាែ់
អារប្ែូវបានពណ៌នាយ៉ា ងប្ែឹលប្ែូវ ហេើយសិសស មាតាបិតា និងអ្នកអ្ប់រ ំ អារហប្បើព័ែ៌មានហនោះ សប្មាប់
ជារំណុរសប្មាប់ហ្វើដផនការណ៍ជំហានបនាាប់សប្មាប់ការរ ីករហប្លើនកនុងការសិកា ។ ពិនុាប្បឡងដែលមានសុពលភាព
អារជួយបានកនុងការកំណែ់រកហ

ើញនូវរំណុរខាៃំង និងរំណុរហខាយសប្មាប់ឲ្យអ្នកអ្ប់រ ំ និងមាតាបិតាហ្វើការតាលោន ។

ហែើអ្ីជា
វ ឧទេរណ៍ម្នការគប្មាលកំដេងរំហ

ោះការហ្វើសព
ុ លភាពពិនុការប្បឡង?
ា

ហែើលបីហប្បើលទ្ធផលការប្បឡងឲ្យមានអ្ែថន័យលា ពិនុាការប្បឡង ប្ែូវដែែំណាងឲ្យហជាគជ័យរបស់សិសស មានក់ៗ

ដែលបានលកហោយសលែថភាពផ្ទាល់ខួៃន ។ ការលួររលៃង គឺជាអ្វីដែលគប្មាលកំដេងែល់សុពលភាពម្នពិនុាការប្បឡង ។
រំណុរលួយរំនួន

ក់ព័នធនឹងការលួររលៃង ឬដែលសិសសប្បប្ពឹែិហត លមើសកនុងការប្បឡង មានែូរជា ៖



សិសសទ្ទ្ួលជំនួយ ឬទ្ទ្ួលរហលៃើយពីសិសសែម្ទ្



សិសសទ្ទ្ួលជំនួយ ឬទ្ទ្ួលរហលៃើយពីអ្នកអ្ប់រ ំ ឬពីបុគគលិកសាលា



សិសសបានហលើល ឬបានសាកលបងការប្បឡងហលើវ ិញ្ញាសារពិែលុនការប្បឡង



អ្នកអ្ប់រ ំហប្បើសំណួរប្បឡងជាក់ដសតងសប្មាប់ឲ្យសិសសអ្នុវែតលុនហពលប្បឡង




អ្នកអ្ប់រ ំបតូររហលៃើយរបស់សិសស ឬហបើលិនែូហរនោះបនៃំវ ិញ្ញាសារប្បឡង

អ្នកអ្ប់រ ំលិនអារែកេូែរហលៃើយ ឬលិនអាររកាបរ ិយកាសការប្បឡងលិនឲ្យមានការលួ រលៃងបាន

ហែើមានផលវ ិបាកអ្វីខោះៃ ដែលបណា
ត លលកពីការលួររលៃងកនុងហពលប្បឡង?
មានផលវ ិបាក

ក់ព័នន
ធ ឹងការរាយការណ៍អ្ំពីពិនុាែល់សិសស ប្កុលប្គួសារ និងសាលា ដែលលិនឆៃុោះបញ្ញ
ច ំងពីសលថភាពពិែរប

ស់សិសសរូបហនាោះ ។ ផលវ ិបាកសំខាន់ៗ មានែូរជា ៖



សិសសអារយល់ខុសអ្ំពីការសិការបស់ខួន
ៃ ។

លទ្ធផលដកៃងកាៃយប្ែូវរាយការណ៍ហៅឲ្យមាតាបិតា និងអ្នកែម្ទ្ដែលហប្បើពិនុាហនោះហែើលបីហ្វើការសហប្លររិែតនានា ។

1 សមាគលសិកាស្សាវប្ជាវអាហលរ ិកាំង

(American Educational Research Association) សមាគលរិែតសាស្រសតអាហលរ ិកាំង (American

Psychological Association) ប្កុលប្បឹកាជាែិសីអ្
ត ំ ពីការវាស់ដវងការសិកា (National Council on Measurement in Education) (2014)
។បទ្ោឋនសប្មាប់ ការប្បឡងការសិកា និងការប្បឡងរិែតសាស្រសត (Standards for Educational and Psychological Testing) ។

Washington, DC: អ្នកនិពនធ ។

Khmer

ោះ





សិសសអាររូលហរៀនកនុងកលមវ ិ្ីសិកាដែលពួកហគលិនបានហប្ែៀលខៃួន ហេើយអារបាែ់បង់ឱកាសទ្ទ្ួលបានជំនួ
យដែលខៃួនប្ែូវការ ។

គមាៃែម្នភាពហជាគជ័យរបស់សិសស អាររកលិនហ

ើញ ហេើយការចែ់ដរងហប្បើប្បាស់្នធានរបស់សាលាអារ

លិនបានសលរលយ ។



ព័ែ៌មានដែលលិនប្ែឹលប្ែូវ អ្ំពីគុណភាពម្នសាលារបស់ខួៃន ប្ែូវបានរាយការណ៍ែល់សាធារណៈជន ។

ទ្ំនុករិែរត បស់សាធារណៈហៅហលើសលែថភាពម្នកលមវ ិ្ីវាស់ដវងភាពហជាគជ័យរបស់សិសសឲ្យបានប្ែឹលប្ែូវ
នឹងសាបរលាប ។

ហែើហយើងអារបង្ហារលិនឲ្យមានការរលៃងកនុងហពលប្បឡងបានយ៉ា ងែូរហលតរ?
ការបហងាើែ និងការរកាឲ្យបាននូវវបប្ល៌សុររ ិែរំហ

ោះការសិកា ហៅកនុងរំហណាលសាលាហរៀនរបស់រែឋលីហណសូតា គឺជាគនៃឹោះហែើលបី

បង្ហារការលួររលៃងកនុងហពលប្បឡង ។ និយលន័យអ្ំពីសុររ ិែភាពកនុងការសិកា ជា្លមតាមានសរហសរហៅកនុងប្កលសីល្ល៌

របស់សាលាហរៀន ឬលណឌលសិកាស្សុក ឬកនុងហសៀវហៅសប្មាប់សិសស (ហបើហទោះបីជាវាមានភាពខុសោនែិរែួរក៏ហោយ) ជាទ្ូហៅ
ប្កលសីល្ល៌ទំងហនាោះមានរំណុរគនៃឹោះរួលោនលួយរំនួន ែូរជា ៖



សុររ ិែភាពកនុងការសិកា គឺជាអ្នកហរោះដែលប្បកបហៅហោយភាពហសាមោះប្ែង់ និងការទ្ទ្ួលខុសប្ែូវ ។
រាល់កិរចការសិកាទំងអ្ស់ ប្ែូវហកើែហរញពីការពាយលរបស់សិសសមានក់ៗ ។

ែូរដែលសាលាហរៀន និងលណឌលសិកាស្សុក ទលទរឲ្យមានភាពហសាមោះប្ែង់កុនងការសិកាពីសិសសរំហ

ោះកិរចការ

តាលលុខវ ិជាារបស់ពួកហគ គឺសាលា និងលណឌលសិកាស្សុកក៏ប្ែូវរ ំពឹងផងដែរថ្ន សិសសទំងអ្ស់នឹងហ្វើអ្ីៗ
វ ប្បកបហោយសុររ ិែភាព
កនុងហពលរូលប្បឡងទ្ូទំងរែឋ ឬរូលប្បឡងវ ិញ្ញាសារជាបទ្ោឋនហផសងៗ ។ លណឌលសិកាស្សុកអារោំប្ទ្សុររ ិែភាពការសិកា
និងសុររ ិែភាពរំហ


ោះពិនុាការប្បឡង ហោយ ៖

បង្ហាញពីរហបៀបការហប្បើប្បាស់ទ្ិននន័យពីការប្បឡង និងបង្ហាញពីលូលហេែុដែលសុពលភាពរំហ
សំខាន់ ។




ោះពិនុាការប្បឡងមានសារៈ

ហ្វើឲ្យកតីរ ំពឹងអ្ំពីសុររ ិែភាពកនុងការសិកាមានភាពរាស់លាស់ ។

ប្ែូវធានាឲ្យបានថ្ន សិសស និងបុគគលិកសាលា បានែឹងអ្ំពីផលវ ិបាកពីការប្បប្ពឹែិតហលមើស ។



ោក់ពិន័យរំហ

ោះអ្នកប្បប្ពឹែិតហលមើសឲ្យបានជាប់លាប់ ។



ទលទរឲ្យសិសស និងបុគគលិកសាលា រុោះេែថហលខាធានាថ្នពួ កហគនឹងហោរពតាលហោលនហយបាយសនតិសុខកនុងការប្បឡង ។

ហបើហទោះបីជាការយល់ប្ពលរំហ

ោះប្កលសីល្ល៌ អារលិនមានការដកដប្បរំហ

ោះលនុសសលួយរំនួនែូរ ដែលលិនហបាោះបង់ហចលទ្មាៃប់ការ

លួររលៃងកនុងហពលប្បឡងក៏ហោយ ក៏វាគឺជាវ ិ្ីសាស្រសតដែលមានប្បសិទ្ិធភាព សប្មាប់ផតល់ជាព័ែ៌មានែល់សិសស និងអ្នកអ្ប់រ ំ
អ្ំពីកីរត ំពឹងរំហ

ោះអាកបបកិរ ិយ និងការប្បប្ពឹែត ដែលស្សបជាលួយនឹងសុរចរ ិែភាពការសិកា ។

ហោលនហយបាយ និងទ្ប្លង់ការ សប្មាប់ហរៀបរំការប្បឡងទ្ូទំងរែឋរបស់រែឋលីហណសូតា មានរួលបញ្ូច លហៅកនុង

ហសៀវហៅកបួនខានែទ្ប្លង់ការសប្មាប់ការវាយែម្លៃរបស់រែឋលីហណសូតា (Procedures Manual for the Minnesota

Assessments) ហសៀវហៅកបួនខានែហរៀបរំការប្បឡង និងហៅកនុងការបណុត ោះបណា
ត ល និងការ បង្ហាែ់ ។ លណឌលសិកាស្សុក
និងសាលាហរៀន ប្ែូវដែធានាឲ្យបានថ្ន សិសស អ្នកអ្ប់រ ំ និងបុគល
គ ិកសាលា យល់ពីភាពែប្លូវរំហ

ោះសនតិសុខការប្បឡង ។

ការរ ំហលាភលកខ័ណឌសនតិសុខ អារហកើែហឡើងបានហោយង្ហយ ហោយសារថ្ន លនុសសលិនែឹង ឬលិនយល់អ្ំពីហោលនហយបាយ
និងទ្ប្លង់ការ ។ អ្នកអ្ប់រ ំ អារហ្វើអ្ីវឲ្យប៉ាោះ

ល់ែល់សុររ ិែភាពម្នពិនុាប្បឡងហោយោមនហរែនា

Khmer

ហៅហពលដែលខៃួនមានបំណងរង់ជួយ ឬរង់ហឆៃៀែឱកាសពនយល់ “អ្វីដែលអារបហប្ងៀនបាន” ។ ហទោះជាយ៉ា ងណាក៏ហោយ
ការប្បាប់ឲ្យសិសសពិនិែយហលើលលតងហទ្ៀែរំហ

ោះរហលៃើយដែលលិនប្ែឹលប្ែូវ ឬការផតល់គនៃឹោះហផសងហទ្ៀែរំហ

ោះរហលៃើយដែលប្ែឹលប្ែូវ

គឺជាការប្បប្ពឹែិខ
ត ុស ដែលទលទរសូលឲ្យពិនុារបស់សិសសរូបហនាោះលិនមានសុពលភាព ហេើយប្ែូវបញ្ូា នរបាយការណ៍អ្ំពីភាពសងស័យ
រំហ

ោះការប្បប្ពឹែិតខុសហនាោះ ហៅកាន់នាយកោឋនអ្ប់រ ំម្នរែឋលីហណសូតា (Minnesota Department of Education - MDE) ។

ហែើប្ែូវហ្វើែូរហលតរហបើមានការសងស័យ ឬបានហ
ប្កលសីល្ល៌រំហ

ញ
ើ ជាក់ដសតងថ្ន អ្នកអ្ប់រ ំបានប្បប្ពឹែខ
ត ុស

ោះការប្បឡងទ្ូទង
ំ រែឋ?

ការហចទ្ប្បកាន់ ប្ពលទំងភសតុតាងម្នការប្បប្ពឹែតខុសប្កលសីល្ល៌របស់អ្នកអ្ប់រ ំ ប្ែូវដែរាយការណ៍ហៅកាន់ MDE ហេើយបនាាប់លក

MDE ប្ែូវទលទរឲ្យរែឋបាលលណឌលសិកាស្សុក កំណែ់រកការពិែអ្ំពីការប្បប្ពឹែតខុសប្កលសីល្ល៌ដែលបានរាយការណ៍ហនោះ ។
ប្បសិនហបើរែឋបាលរបស់លណឌលសិកាស្សុកមានជាប់
ដែលបង្ហាញឲ្យហ

ើញពីភាព

ក់ព័នធកុនងករណីហនោះ ឬហបើមានសាថនភាពហផសងហទ្ៀែ

ក់ព័នធហនោះ ហយើងប្ែូវជួលអ្នកហសុើបអ្ហងាែលកពីហប្ៅឲ្យហ្វើការហសុើបអ្ហងាែប្បកបហោយឯករាជយ ។

បណឹត ងអ្ំពីការប្បប្ពឹែតខុសប្កលសីល្ល៌ ដែលបានរាយការណ៍ហៅកាន់គណៈប្គប់ប្គងដផនកការបហប្ងៀនរែឋលីហណសូតា (Minnesota

Board of Teaching) ឬគណៈប្គប់ប្គងរែឋបាលសាលា (Board of School Administrators) គឺប្ែូវបញ្ូា នហៅកាន់ការ ិយល័យ
អ្គគហលធាវ ី ហែើលបីហ្វើការវាយែម្លៃ និងហ្វើការហសុើបអ្ហងាែ ។ ហោយអ្នុហលាលហៅតាលលកខនិក
ត ៈរបស់រែឋលីហណសូតា (Pursuant to

Minnesota Statute 122A.20 Subd.) 1(ក), គណៈប្គប់ប្គងការបហប្ងៀន ឬគណៈប្គប់ប្គងរែឋបាលសាលា
(គឺយកលួយណាដែលមានយុតាត្ិការ) អារហបើកការសាកសួរ ហែើលបីកំណែ់ថ្នហែើ ប្ែូវោក់ពិន័យហលើអាជា្ប័ណណរបស់អ្នកអ្ប់រ ំដែល
មានភសតុតាងបញ្ញ
ា ក់ថ្នខៃួនបាន
រកហ

ើញថ្ន មានជាប់

ក់ព័នន
ធ ឹងការប្បប្ពឹែតខុសប្កលសីល្ល៌រំហ

ោះការប្បឡង ។ រំហ

ោះអ្នកអ្ប់រ ំណាដែលប្ែូវបាន

ក់ព័នធនឹងការប្បប្ពឹែខ
ត ុសប្កលសីល្ល៌ នឹងប្ែូវទ្ទ្ួលទ្ណឌកលម ដែលអាររួលបញ្ូច លនូវការសតីបហនាាស

ហេើយអាជា្ប័ណណរបស់ពួកហគប្ែូវសថិែកនុងការសាកលបង ពយួរទ្ុកប ឬែកេូែ ។ លណឌលសិកាស្សុកដែល

បញ្ឈប់ការង្ហររបស់អ្នកអ្ប់រ ំ ហោយសារការរ ំហលាភប្កលសីល្ល៌ ប្ែូវរាយការណ៍អ្ំពីការបញ្ឈប់ការង្ហរហនោះ
ហៅកាន់គណៈប្គប់ប្គងដែល

ក់ព័នធ ។

ហែើការរាយការណ៍អ្ំពីការសងស័យរំហ

ោះការប្បប្ពឹែរត ំហលាភហៅហលើប្បូែូកូលម្នសនតិសខ
ុ ការប្ប

ឡងមានែំហណើរការយ៉ា ងែូរហលតរ?
ទ្ប្លង់ការ្លមតាសប្មាប់ចែ់សកលមភាព គឺប្ែូវរាយការណ៍ពីការរ ំហលាភហោលនហយបាយសនតិសុខការប្បឡងហៅកាន់អ្នកសប្លប
សប្លួលការប្បឡងសាលា (School Assessment Coordinator) ឬអ្នកសប្លបសប្លួលការប្បឡងលណឌលសិកាស្សុក (District

Assessment Coordinator) ដែលអ្នកទំងអ្ស់ហនោះ ប្ែូវោក់ហសនើហសរកតីជូនែំណឹងអ្ំពីសនតិសុខការប្បឡង (Test Security
Notification) ហៅកាន់ MDE ហែើលបីោក់ហរញនូវរំណាែ់ការដែលសលរលយ ។ ការរាយការណ៍អ្ំពីការប្បប្ពឹែិតខុស អារ
រាយការណ៍ហោយផ្ទាល់ និងរាយការណ៍ជាលកខណៈអ្នាលិកហៅកាន់ MDE ហោយការផតល់ព័ែ៌មានតាលរយៈហលខទ្ូរស័ពរា
ា យការណ៍
សនតិសុខការប្បឡងទ្ូទំងរែឋលីហណសូតា (Minnesota Statewide Test Security Tip Line) ។

ិ
សូលរូលហៅកាន់ហលខទ្ូរស័ពស
ា នតិសុខការប្បឡងទ្ូទំងរែឋលីហណសូតា ដែលមានហៅកនុងវុបម្សែ៍
របស់ MDE (រូលហៅកាន់ MDE

> Districts, Schools and Educators > Statewide Testing) ។

Khmer

