ຄຳແນະນຳ ແລະ ການປະຕິເສດຂອງພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງສຳ
ລັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກຮຽນການສອບເສັງໃນທົ່ວລັດ
ເອກະສານນີ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງທຳການຕັດສິນໃຈດ້ວຍການໃຊ້ຂໍ້ມູນ
ທີ່ເກີດຜົນປະໂຫຍດແກ່ລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ.
ເປັນຫຍັງຈິ່ງມີການສອບເສັງທົ່ວລັດ?
ລັດມິນີໂຊຕາຖືເອົາລະບົບການສຶກສາຂອງຕົນເອງເປັນສຳຄັນ ແລະ ເຫັນຄຸນຄ່າຄວາມເປັນມືອາຊີບຂອງຜູ້ໃຫ້
ການສຶກສາໃນລັດຂອງຕົນເອງ. ຜູ້ໃຫ້ການສຶກສາຂອງລັດມິນີໂຊຕາໄດ້ສ້າງມາດຕະຖານທາງດ້ານວິຊາການ ເຊິ່ງມີ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ກຽມພ້ອມນັກສຶກສາຂອງພວກເຮົາເຂົ້າສູ່ການປະກອບອາຊີບ ແລະ ຮຽນຕໍ່ໃນວິທະຍາໄລ.
ການປະເມີນໃນທົ່ວລັດແມ່ນມາດຕະການອັນໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ລັດພວກເຮົາວັດແທກຫຼັກສູດ ແລະ ການສອນໃນ
ແຕ່ລະວັນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາທີ່ກຳລັງປະຕິບັດຢູ່ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ້ອງກັບມາດຕະຖານທາງດ້ານວິຊາ
ການ, ຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ເທົ່າທຽມກັນ. ຜົນການປະເມີນໃນທົ່ວລັດພຽງແຕ່
ເປັນເຄື່ອງມືອັນໜຶ່ງ ເພື່ອຕິດຕາມວ່າ ພວກເຮົາກຳລັງໃຫ້ການສຶກສາແກ່ລູກຫລານຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຈະ
ຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ກຳລັງແຮງງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນພົນລະເມືອງທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ.
ເປັນຫຍັງການເຂົ້າຮ່ວມຈິ່ງມີຄວາມສຳຄັນ?
ການປະເມີນໃນທົ່ວລັດເປັນພຽງແຕ່ມາດຕະການອັນໜຶ່ງໃນຄວາມສຳເລັດຂອງນັກຮຽນຂອງທ່ານ, ແຕ່ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງນັກຮຽນຂອງທ່ານມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າ ການສຶກສາຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນຂອງທ່ານມີຄວາມ
ສອດຄ້ອງກັບມາດຕະຖານທາງດ້ານວິຊາການໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນພຽງໃດ.
 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຄວາມສຳເລັດຂອງນັກຮຽນທຸກໆຄົນຂອງລັດມິນີໂຊຕາ, ນັກຮຽນທີ່ບໍ່ເຂົ້າ
ຮ່ວມໃນການປະເມີນທົ່ວລັດຈະຖືກນັບເປັນວ່າ “ບໍ່ຄ່ອງແຄ້ວ” ສຳລັບຈຸດປະສົງທາງດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ເຂດ, ລວມທັງໂອກາດສຳລັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຮັບຮູ້.
 ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນພ້ອມເຂົ້າຮຽນໃນວິທະຍາໄລຕາມ MCA ຂອງໄຮສະກູລແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າ
ຮຽນຫຼັກສູດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບເຄຣດິດ, ບຳລຸງຄືນຢູ່ໃນວິທະຍາໄລ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດມິນີໂຊຕາໃນຂົງ
ເຂດວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຢັດທັງເວລາ ແລະ ເງິນໄດ້.
 ຜູ້ໃຫ້ການສຶກສາ ແລະ ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກການປະເມີນ ເພື່ອທຳການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຊັບພະຍາ
ກອນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທີ່ສະໜອງໃຫ້.
 ພໍ່ແມ່ ແລະ ສັງຄົມທົ່ວໄປໃຊ້ຂໍ້ມູນການປະເມີນ ເພື່ອປຽບທຽບໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ແລະ ທຳການຕັດສິນກ່ຽວກັບ
ບ່ອນທີ່ຈະຊື້ເຮືອນ ຫຼື ລົງທະບຽນລູກຫຼານຂອງທ່ານ.
 ຜົນງານຢູ່ໂຮງຮຽນທີ່ຖືກເປີດເຜີຍອອກສູ່ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນນຳໄປໃຊ້ແມ່ນມີຜົນກະທົບ
ທາງລົບ ຖ້ານັກຮຽນບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະເມີນ.
ມາດຕະຖານທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການປະເມີນ
ມາດຕະຖານທາງດ້ານວິຊາການແມ່ນຫຍັງ?
ມາດຕະຖານທີ່ເອີ້ນວ່າ Minnesota K–12 Academic Standards (ມາດຕະຖານທາງດ້ານວິຊາການ K-12 ຂອງລັດມິນີໂຊຕາ)
ແມ່ນລະດັບຄາດໝາຍທົ່ວລັດສຳລັບຜົນສຳເລັດທາງດ້ານວິຊາການຂອງນັກຮຽນ. ພວກມັນລະບຸລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ
ທັກສະ ທີ່ນັກຮຽນຕ້ອງບັນລຸໃນຂົງເຂດເນື້ອຫາ ແລະ ຖືກຈັດຕາມລະດັບເກຣດ. ເຂດໂຮງຮຽນກຳນົດວ່າ ນັກຮຽນຈະໄດ້
ຕາມມາດຕະຖານແນວໃດຈາກການພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ວິຊາຮຽນໃຫ້ສອດຄ້ອງກັບມາດຕະຖານທາງດ້ານວິຊາການ.
ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງການປະເມີນທາງວິຊາການທົ່ວລັດ ແລະ ມາດຕະຖານທາງດ້ານວິຊາການແມ່ນຫຍັງ?
ການປະເມີນທົ່ວລັດໃນວິຊາຄະນິດສາດ, ການອ່ານ, ແລະ ວິທະຍາສາດແມ່ນຖືກນຳມາໃຊ້ເພື່ອວັດແທກວ່າ ນັກຮຽນ,
ແລະ ໂຮງຮຽນ ແລະ ເຂດການສຶກສາຂອງພວກເຂົາບັນລຸໄດ້ຕາມມາດຕະຖານທາງດ້ານວິຊາການຫຼືບໍ່. ການປະເມີນທົ່ວ
ລັດແມ່ນມາດຕະການອັນໜຶ່ງໃຫ້ຮູ້ຈັກວ່າ ນັກຮຽນເກັ່ງທາງດ້ານເນື້ອຫາທີ່ເປັນສ່ວນຂອງການສອນປະຈຳວັນ
ຂອງພວກເຂົານັ້ນຫຼາຍປານໃດ. ມັນຍັງເປັນມາດຕະການອັນໜຶ່ງໃຫ້ຮູ້ຈັກວ່າ ໂຮງຮຽນ ແລະ ເຂດການສຶກສາມີຄວາມ
ເກັ່ງປານໃດໃນການວາງຫຼັກສູດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສອນມາດຕະຖານຕ່າງໆນັ້ນ.
ການປະເມີນກວາມລວມຂອງລັດມິນີໂຊຕາ (MCA)
ແລະ ການທົດສອບທັກສະທາງດ້ານວິຊາການຂອງລັດມິນີໂຊຕາ
(MTAS)

ACCESS ແລະ ACCESS ທາງເລືອກອື່ນສຳລັບນັກຮຽນ
ພາສາອັງກິດ
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ອີງຕາມມາດຕະຖານທາງດ້ານວິຊາການຂອງລັດມິນີໂຊຕາ;
ກຳນົດປະຈຳປີຢູ່ໃນເກຣດ 3-8 ແລະ ຢູ່ໃນໄຮສະກູລໃນພາກ
ການອ່ານ ແລະ ວິຊາຄະນິດສາດ; ກຳນົດປະຈຳປີຢູ່ໃນ 5, 8
ແລະ ຢູ່ໃນໄຮສະກູລສຳລັບວິຊາວິທະຍາສາດ.
ນັກຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ເອົາການປະເມີນແບບ MCA.
MTAS ແມ່ນທາງເລືອກໜຶ່ງສຳລັບນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມ
ພິການທາງດ້ານຄວາມຮັບຮູ້ເປັນບັນຫາຕົ້ນຕໍ.







ອີງຕາມມາດຕະຖານການພັດທະນາພາສາອັງກິດຂອງ
WIDA.
ກຳນົດປະຈຳປີໃຫ້ກັບນັກຮຽນພາສາອັງກິດຢູ່ໃນ
ເກຣດ K–12 ຢູ່ໃນພາກການອ່ານ, ຂຽນ, ຟັງ, ແລະ
ເວົ້າ.
ນັກຮຽນພາສາອັງກິດສ່ວນໃຫຍ່ສອບ ACCESS for
ELLs.
ACCESS for ELLs ທາງເລືອກອື່ນແມ່ນທາເລືອກ
ໜຶ່ງສຳລັບນັກຮຽນພາສາອັງກິດທີ່ມີຄວາມພິ
ການທາງດ້ານຄວາມຮັບຮູ້ເປັນບັນຫາຕົ້ນຕໍ.

ເປັນຫຍັງການປະເມີນເຫຼົ່ານີ້ຈິ່ງມີປະສິດທິພາບ?
ລັດມິນີໂຊຕາເຊື່ອວ່າ ເພື່ອວັດແທກສິ່ງທີ່ນັກຮຽນກຳລັງຮຽນຢູ່
ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ການສອບເສັງແມ່ນຕ້ອງເຮັດຫຼາຍກວ່າການຕອບ
ຄຳຖາມແບບໃຫ້ເລືອກໝາຍເອົາຄຳຕອບຈາກຫຼາຍຕົວເລືອກ.
 ເພື່ອຕອບຄຳຖາມຕ່າງໆ, ນັກຮຽນອາດຈະຕ້ອງໄດ້ພິມໃສ່ໃນຄຳຕອບ, ລາກ
ຮູບ ແລະ ຄຳເວົ້າໄປວາງລົງ, ຫຼື ແປຜົນເສັ້ນສະແດງ ຫຼື ຂໍ້ມູນ.
 ການປະເມີນດ້ວຍ MCAs ໃນພາກການອ່ານ ແລະ ຄະນິດສາດແມ່ນເປັນແບບປັບ
ປ່ຽນ, ເຊິ່ງກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ຄຳຕອບທີ່ນັກຮຽນຕອບກຳນົດຄຳຖາມຕໍ່
ໄປທີ່ນັກຮຽນຈະຕອບ.
 ການປະເມີນແບບ MCA ໃນວິຊາວິທະຍາດສາດລວມເຂົ້າກັບການຈຳລອງ, ເຊິ່ງ
ຕ້ອງການໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດການທົດລອງ ເພື່ອຕອບຄຳຖາມ.
ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ນັກຮຽນນຳໃຊ້ຄວາມຄິດອັນຈິງຈັງ
ທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຄວາມສຳເລັດໃນການສຶກສາຢູ່ວິທະຍາໄລ ແລະ ໃນອາຊີບ ແລະ
ສະແດງອອກໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຮູ້ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້.
ເພາະວ່າເນື້ອຫາຂອງຂໍ້ສອບແທນໃຫ້ກັບມາດຕະຖານທາງດ້ານວິຊາການ
ເທົ່າທີ່ເຮັດໃຫ້ສົມບູນໄດ້, ການກະກຽມ ແລະ ການທຳການປະເມີນຈິ່ງໃຊ້
ຄວາມຮູ້ຫຼາຍ, ບັນດາຂະບວນການ ແລະ ຍຸດທະສາດກໍ່ໄດ້ເອົາລວມໄວ້ຢູໃນ
ມາດຕະຖານຕ່າງໆນຳ.
ມີຂີດຈຳກັດຢູ່ໃນການສອບເສັງກັບທີ່ບໍ?
ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຢູ່ໃນຂໍ້ 120B.301, ຈຳນວນເວລາສະສົມທັງໝົດທີ່
ໃຊ້ໃນການປະເມີນໃນທົ່ວເຂດການສຶກສາ ຫຼື ທົ່ວໂຮງຮຽນທີ່ຍອມຮັບໃນ
ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງບໍ່ເກີນ 10 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ປີຮຽນສຳລັບນັກຮຽນຢູ່ໃນເກ
ຣດ 1-6. ຈຳນວນເວລາສະສົມທັງໝົດທີ່ໃຊ້ໃນການປະເມີນໃນທົ່ວເຂດການ
ສຶກສາ ຫຼື ທົ່ວໂຮງຮຽນທີ່ຍອມຮັບໃນທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງບໍ່ເກີນ 11
ຊົ່ວໂມງຕໍ່ປີຮຽນສຳລັບນັກຮຽນຢູ່ໃນເກຣດ 7-12.
ໃນຄວາມພະຍາຍາມໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ລັດຖະບັນຍັດຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂດການ
ສຶກສາ ຫຼື ໂຮງຮຽນເຊົ່າເຜີຍແຜ່ປະຕິທິນກວາມລວມເລື່ອງການສອບເສັງ
ມາດຕະຖານທີ່ຈະໄດ້ດຳເນີນການຢູ່ໃນເຂດໂຮງຮຽນ ຫຼື ໂຮງຮຽນເຊົ່າລົງໃນ
ໃນເວັບໄຊຂອງຕົນເອງໃນລະຫວ່າງປີຮຽນນັ້ນກ່ອນມື້ທຳອິດຂອງປີຮຽນ
ແຕ່ລະປີ. ປະຕິທິນຕ້ອງມີເຫດຜົນສຳລັບການດຳເນີນການປະເມີນແຕ່ລະ
ຄັ້ງ ແລະ ບອກແຈ້ງວ່າ ການປະເມີນແມ່ນເປັນທາງເລືອກຂອງທ້ອງຖິ່ນອັນ
ໜຶ່ງ ຫຼື ເປັນໄປຕາມກົດໝາຍຂອງລັດ ຫຼື ຂອງລັດຖະບານກາງກຳນົດ.
ຈະເປັນແນວໃດ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າເລືອກບໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າ
ຮ່ວມ?
ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງມີສິດບໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ການປະເມີນຕາມມາດຕະຖານທີ່ລັດກຳນົດໄດ້. ລັດຖະບັນຍັດຂອງລັດມິນີໂຊ
ຕາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງພະແນກໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະເມີນທົ່ວລັດ
ແກ່ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ໃຫ້ສົ່ງແບບຟອມໃຫ້ປະກອບ ຖ້າພວກເຂົາ
ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ນັກຮຽນຂອງພວກເຂົາເຂົ້າຮ່ວມ. ແບບຟອມນີ້ແມ່ນ
ມີຢູ່ໃນໜ້າຕໍ່ໄປ ແລະ ມີບ່ອນໃຫ້ຂຽນເຫດຜົນສຳລັບການປະຕິເສດທີ່
ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃສ່. ເຂດການສຶກສາຂອງນັກຮຽນທ່ານອາດຈະຕ້ອງການຂໍ້ມູນ
ເພີ່ມເຕີມ.
ໂຮງຮຽນ ຫຼື ເຂດການສຶກສາອາດຈະມີຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມມາເພີ່ມ
ເຕີມເກີນກວ່າທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານນີ້ສຳລັບນັກຮຽນທີ່
ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະເມີນຕາມມາດຖານທີ່ລັດກຳນົດ. ຍັງອາດຈະມີຜົນ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມມານຳອີກຕໍ່ກັບການບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະເມີນ
ທີ່ເລືອກໄວ້ ແລະ ດຳເນີນການຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່
ຫາໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ ເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈ
ຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

ນັກຮຽນຈະດຳເນີນການປະເມີນ
ເມື່ອໃດ?
ແຕ່ລະໂຮງຮຽນກຳນົດການສອບເສັງ
ຂອງພວກເຂົາຢູ່ພາຍໃນກອບກຳນົດ
ການສອບເສັງຂອງລັດ. ຕິດຕໍ່ໂຮງ
ຮຽນຂອງນັກຮຽນທ່ານ ເພື່ອຂໍ
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມື້ສອບເສັງສະ
ເພາະ.
 ກອບກຳນົດການສອບເສັງ MCA
ແລະ MTAS ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນ
ມີນາ ແລະ ສິ້ນສຸດໃນເດືອນ
ພຶດສະພາ.
 ກອບກຳນົດການສອບເສັງ ACCESS
ແລະ ACCESS for ELLs ທາງເລືອກ
ອື່ນແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນໃນ
ທ້າຍເດືອນມັງກອນ ແລະ ສິ້ນ
ສຸດໃນເດືອນມີນາ
ຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບຜົນຂອງນັກຮຽນ
ຂ້ອຍເມື່ອໃດ?
ໃນແຕ່ລະຊຳເມີ (ພາກລະດູຮ້ອນ),
ບົດລາຍງານຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ
ແມ່ນຈະຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ໂຮງຮຽນ
ແລະ ເຂດການສຶກສາ ແລະ ສົ່ງໃຫ້
ກັບຄອບຄົວບໍ່ຊ້າໄປກວ່າກອງປະ
ຊຸມໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ. ບົດລາຍ
ງານແມ່ນສາມາດນຳໄປໃຊ້ເບິ່ງຄວາມ
ຄືບໜ້າຂອງລູກທ່ານ ແລະ ຊ່ວຍ
ເປັນຂໍ້ແນະນຳໃນການສອນໃນອະນາ
ຄົດ.
ການສອບເສັງໃຊ້ເວລາຫຼາຍປານໃດ?
ການປະເມີນທົ່ວລັດແມ່ນເຮັດປີ
ລະເທື່ອ; ນັກຮຽນສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນສອບເສັງທາງອອນລາຍ. ໂດຍສະ
ເລ່ຍແລ້ວນັ້ນ, ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນ
ການປະເມີນທົ່ວລັດ
ແມ່ນໜ້ອຍກວ່າ 1 ເປີເຊັນຂອງເວ
ລາການສອນຢູ່ໃນປີຮຽນປີໜຶ່ງ.
ການປະເມີນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່
ເວລາ ແລະ ນັກຮຽນສາມາດສືບຕໍ່
ເຮັດການປະເມີນຕາມທີ່ເຂົາ
ເຈົ້າຕ້ອງການ.
ເປັນຫຍັງຈິ່ງຄືວ່າ ນັກຮຽນຂອງ
ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ສອບເສັງຫຼາຍອັນ?
ບົດສອບເສັງທີ່ຕ້ອງການໃນ
ທົ່ວລັດແມ່ນໄດ້ຈຳກັດຢູ່ແຕ່
ຕາມອັນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນ
ເອກະສານນີ້. ເຂດການສຶກສາຫຼາຍ
ແຫ່ງທຳການຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົວ
ເອງ ເພື່ອດຳເນີນການສອບເສັງ
ເພີ່ມເຕີມທີ່ລັດບໍ່ໄດ້ກຳ
ນົດໃຫ້. ຕິດຕໍ່ຫາເຂດການສຶກ
ສາຂອງທ່ານ ເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນ
ເພີ່ມເຕີມ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ຢູ່ໃສ?
ນັກຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວສາມາດຊອກເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ຢູ່ໃນ ໜ້າການສອບເສັງທົ່ວລັດ
(education.state.mn.us > ນັກຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວ > ການສອບເສັງທົ່ວລັດ).

ລັດຖະບັນຍັດຂອງລັດມິນີໂຊຕາ, ຂໍ້ທີ 120B.31, ຂໍ້ຍ່ອຍ 4a ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ກວດການ
ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ແບບຟອມໃຫ້ກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງປະກອບ ຖ້າພວກເຂົາປະຕິ
ເສດທີ່ຈະໃຫ້ນັກຮຽນຂອງພວກເຂົາເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະເມີນຕາມມາດຕະຖານທີ່ລັດກຳ
ນົດ. ເຂດການສຶກສາຂອງນັກຮຽນທ່ານອາດຈະຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. ເຂດການສຶກສາ
ໂຮງຮຽນຕ້ອງໂພສແບບຟອມສາມໜ້ານີ້ລົງໃນເວັບໄຊຂອງເຂດການສຶກສາ ແລະ ເອົາເຂົ້າໃນ
ປຶ້ມຄູ່ມືນັກຮຽນເຂດການສຶກສານຳ.

ການປະຕິເສດຂອງພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງຕໍ່ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະເມີນທົ່ວລັດຂອງນັກຮຽນ
ເພື່ອບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະເມີນທົ່ວລັດ, ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງຕ້ອງປະກອບແບບຟອມນີ້ ແລະ ສົ່ງມັນກັບ
ຄືນໄປຫາໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນ.

ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນຂອງເຂດການສຶກສາໂຮງຮຽນໄດ້ດີທີ່ສຸດ, ກະລຸນາສົ່ງແບບຟອມນີ້ໃຫ້
ກັບໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນບໍ່ໃຫ້ເກີນວັນທີ 15 ມັງກອນຂອງປີຮຽນ. ສຳລັບນັກຮຽນຜູ້ທີ່ລົງທະບຽນຫຼັງຈາກກອບ
ກຳນົດການສອບເສັງທົ່ວລັດເລີ່ມຕົ້ນ, ກະລຸນາສົ່ງແບບຟອມພາຍໃນສອງອາທິດຂອງການລົງທະບຽນ. ແບບຟອມປະ
ຕິເສດໃໝ່ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນແຕ່ລະປີ ທີ່ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງເລືອກທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນການປະເມີນທົ່ວລັດ.
ວັນທີ

(ແບບຟອມນີ້ແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ສຳລັບປີຮຽນ 20

ຫາ 20

ເທົ່ານັ້ນ.)

ຊື່ນັກຮຽນ

ຕົວອັກສອນຫຍໍ້ຊື່ກາງນັກຮຽນ

ນາມສະກຸນນັກຮຽນ

ວັນເດືອນປີເກີດນັກຮຽນ

ເຂດການສຶກສາ/ໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນ

ເກຣດ

ກະລຸນາລົງລາຍເຊັນຊື່ຫຍໍ້ໃສ່ ເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບ ແລະ ທົບທວນເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສອບ
ເສັງທົ່ວລັດແລ້ວ.
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະເມີນທົ່ວລັດ ແລະ ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມແລ້ວ. MDE ມີຄຳແນະນຳ ແລະ ການປະຕິເສດຂອງພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ

ນັກຮຽນໃນການສອບເສັງໃນທົ່ວລັດໃຫ້ຢູ່ເທິງ ເວັບໄຊ MDE (ນັກຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວ > ການສອບເສັງທົ່ວລັດ).
ເຫດຜົນທີ່ປະຕິເສດ:

ກະລຸນາບອກການປະເມີນທົ່ວລັດທີ່ທ່ານກຳລັງບໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມໃນປີຮຽນນີ້:
MCA/MTAS ພາກການອ່ານ
MCA/MTAS ຄະນິດສາດ

MCA/MTAS ວິຊາວິທະຍາສາດ
ACCESS ຫຼື ACCESS for ELLs ທາງເລືອກອື່ນ

ຕິດຕໍ່ໂຮງຮຽນ ຫຼື ເຂດການສຶກສາຂອງທ່ານ ເພື່ອຂໍແບບຟອມການບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະເມີນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ໂດຍການລົງລາຍເຊັນໃສ່ແບບຟອນີ້, ນັກຮຽນຂອງຂ້ອຍຈະຖືກນັບເປັນ “ບໍ່ຄ່ອງແຄ້ວ” ສຳ
ລັບຈຸດປະສົງທາງດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ເຂດ ແລະ ສະຫຼະໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄະແນນພ້ອມເຂົ້າຮຽນໃນ
ວິທະຍາໄລ ທີ່ສາມາດປະຢັດເງິນ ແລະ ເວລາຂອງລາວໄດ້ ໂດຍການບໍ່ຕ້ອງຮຽນວິຊາທີ່ບໍ່ໄດ້ເຄຣດິດ, ແກ້ໄຂຄືນຢູ່
ໃນວິທະຍາໄລ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລລັດມິນີໂຊຕາ. ໂຮງຮຽນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະເສຍຂໍ້ມູນທີ່ມີ
ຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວ່າ ນັກຮຽນຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມໜ້າທາງດ້ານຫຼັກສູດດີປານໃດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເລືອກ
ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຍັງອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂຮງຮຽນ, ເຂດການສຶກສາ, ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດທີ່ຈະກະຈາຍຊັບພະຍາ
ກອນ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃຫ້ສະເໝີພາບກັບ.
ຊື່ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ (ຂຽນຊື່ແຈ້ງ)
ລາຍເຊັນຂອງພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ

ໃຫ້ທາງພະນັກງານໂຮງຮຽນ ຫຼື ເຂດການສຶກສາຕອບເທົ່ານັ້ນ.

ເລກບັດນັກຮຽນ ຫຼື ເລກ MARSS

