មគ�េ� ទសស្រមាប់មាតាបិតា/ឣណព្យោបាលក�ង� ការ្របលងថ�ក់ជតិព្រី គប់រដ�
ឯកសារេនះ ផ�ល់នូវព័ត៌មានជមូលដ�នេដើម្បីជួយមាតាបិតា/ឣណព្យោបាលេធ�ើការសេ្រមចិត�្របកបេដយភាពឈា� សៃវ េដើម្បីជ្របេយជន៍ដល់កូន ដល់សា퍰លា និងសហគមន៍របស់ពួកេគ។

េហតុអបា�ី នជមានការ្របលងថ�ក់ជតិព្រី គប់រដ�េនះេឡើង?
រដ�មីនីសូដ ផ�ល់តៃម�េលើ្របព័ន�អប់រ�និងជំនញស្រមាប់អ�កបណ�� ះបណ�លក��ងរដ�របស់ខ�ន អ�កបណ�� ះបណ�ល ការអប់រ� រដ�មីនីសូដ
បានបេង�ើតកម�វ�ធីសិក្សោែបបស�ង់ដរែដលមានលក�ណៈតឹងរ�ង្រពមទាំងឣចឱ្យសិស្សោនុសិស្សេចះេរៀបចំខ�នស្រមាប់ការងរនិងការចូលេរៀនេ�មហាវ�ទ្យោល័យ។
ក��ងនមេយើងជរដ�មួយ ការវយតៃម�ថ�ក់ជតិជរេបៀប េធ�ើការវស់ស�ង់អំពីកម�វ�ធីសិក្សោនិងការបេ្រង�ន្របចាំៃថ�េ�ក��ងសាលាេរៀនរបស់េយើង ការត្រមង់ទិសេ�រកការសិក្សោែបបស�ង់ដនិងធានថសិស្សោនុសិស្សទទួលបានការអប់រ�្របកបេដយសមធម៌។
លទ�ផលៃនការវយតៃម�ថ�ក់ជតិគឺជឧបករណ៍មួយេដើម្បីសេង�តនិងពិនិត្យេមើលវឌ្ឍនភាពឬគុណភាពៃនការអប់រ�ែដលេយើងកំពុងផ�ល់ឱ្យកូនៗរបស់េយើងេដើម្បីធានបាននូវកមា�ំងពលកម�ដ៏រ�ងមាំនិង្របជពលរដ�មានចំេណះដឹង។

េហតុអកា�ី រចូលរួមមានភាពសំខាន់?
ការវយតៃម�ថ�ក់ជតិគឺជការវស់ស�ង់មួយេលើភាពេជគជ័យរបស់សិស្សអ�ក ែតការចូលរួមពីសំណក់សិស្សោនុសិស្សរបស់អ�កគឺមានសារៈសំខាន់េដើម្បីយល់ដឹងពី្របសិទ�ភាពៃនការអប់រ�េ�សាលារបស់អ�ក្រសបតាមកម�វ�ធីសិក្សោែបបស�ង់ដ។
 ក��ងច្បោប់អនុវត�ន៍របស់រដ�មីនីសូដេលើសិស្សែដលជអ�កបន�េវនទាំងអស់ គឺថសិស្សមិនចូលរួមជមួយនឹងការវយតៃម�ពី្រគប់រដ�នឹង្រត�វរប់ថ “មិនមានភាពសា� ត់ជំនញ” ស្រមាប់ទិសេ�គណេនយ្យភាពរបស់សាលានិងសង�ត់ រួមទាំងឱកាសស្រមាប់ការគាំ្រទ
និងការទទួលសា� ល់ផងែដរ។
 សិស្សោនុសិស្សែដលទទួលបានពិន�េ្រត�មស្រមាប់ចូលេរៀនេ�មហាវ�ទ្យោល័យេលើការ្របលង MCAៃនវ�ទ្យោល័យគឺមិនត្រម�វឱ្យចូលេរៀនវគ�សង ឬថ�ក់បំេពញវ�ជ�េ�មហាវ�ទ្យោល័យឬសា痨កលវ�ទ្យោល័យៃនរដ�មីនីសូដ េដើម្បីបំេពញមុខវ�ជ�
េពាលគឺមានឣទិភាពែដលសន្សំេពលេវលានិង្របាក់កាក់។
 អ�កបណ�� ះបណ�លេលើការសិក្សោនិងអ�កបេង�ើតេគាលការណ៍សិក្សោេ្របើ្របាស់ព៌តមានពីការវយតៃម�េដើម្បីសេ្រមចចិត�ពីធនធាននិងជំនួយែដល្រត�វផ�ល់។
 មាតាបិតានិងសាធារណជនទូេ�េ្របើ្របាស់ព៌តមានពីការវយតៃម�េដើម្បីេ្រប�បេធៀបសាលាេរៀន និងសេ្រមចចិត�េលើទីតាំងែដលគួរទិញផ�ះឬចុះេឈា� ះឱ្យកូនពួកេគចូលេរៀន។
 លទ�ផលៃនសកម�ភាពរបស់សា樌លាែដល្រត�វបានបង�ញជសា樌ធារណៈនិង្រត�វបានេ្របើ្របាស់េដយ្រគ�សា樌រ សហគមន៍ គឺជះឥទ�ិពលមិនល�្របសិនេបើសិស្សោនុសិស្សមិនចូលរួមក��ងការវយតៃម�។

បទដ�នសិក្សោនិងការវយតៃម�
អ�ជី បទដ�នសិក្សោ?
រដ� មីនីសូដ បទដ�នស�ង់ដពីថ�ក់បឋមដល់ថ�ក់ទី គឺជការរ�ពឹងទុកពី្រគប់រដ�ទាំងអស់េលើសិស្សោនុសិស្សក�ងការសេ្រមចេជគជ័យេលើការសិក្សោ។ ពួកេគកំណត់ចំេណះដឹង និងជំនញែដលសិស្សទាំងអស់្រត�វែតសំេរចបានក��ងមាតិកា និង្រត�វបានេរៀបចំតាមកំរ�តថ�ក់េរៀន។
សាលាេរៀនថ�ក់្រស�កពិចារណេលើ រេបៀប ែដលសិស្សេដើរតាមកំរ�តស�ង់ដេដយអភិវឌ្ឍវគ�សិក្សោនិងកម�វ�ធីសិក្សោ្រសបតាមបទដ�នស�ង់ដ។

េតើការវយតៃម�ការសិក្សោថ�ក់ជតិៃន្រគប់រដ�ទាំងអស់នងិ បទដ�នស�ងដ់ ៃនការសិក្សោមានទំនក់ទំនងគា�ដូចេម�ច?
ការវយតៃម�ការសិក្សោថ�ក់ជតិេលើមុខវ�ជ�គណិតវ�ទ្យោ ការឣននិងវ�ទ្យោសា뷨្រស�្រត�វបានេ្របើេដើម្បីវស់ស�ង់ថសិស្ស និងសាលា ្រពមទាំង្រស�ក្រសបតាមបទដ�នស�ង់ដៃនការសិក្សោឬអត់។
ការវយតៃម�ការសិក្សោថ�ក់ជតិគឺជការវស់ស�ង់មួយេលើភាពបុិន្របសប់ៃនសិស្សោនុសិស្សក�ងការសិក្សោតាមមាតិកាែដលជែផ�កមួយៃនការបេ្រង�ន្របចាំៃថ�របស់ពួកេគ។ ការវយតៃម�ការសិក្សោថ�ក់ជតិែថមទាំងជការវស់ស�ង់មួយេលើភាពបុិន្របសប់ៃនសាលាេរៀន
និង្រស�កែដលកំពុងអនុវត�ក�ងការតំរង់ទិសឱ្យកម�វ�ធីសិក្សោនិងការបេ្រង�នមានភាពស�ង់ដរ។
0



ការវយតៃម�េលើ្រគប់ែផ�កៃនការសិក្សោរបស់រដ�មីនសី ដូ (MCA)
និងការ្របលងជំនញវ�ជ�ជីវៈរបស់រដ�មនី សី ដូ (MTAS)



េយងតាមបទដ�នស�ង់ដៃនការសិក្សោរបស់រដ�មីនីសូដ ជេរៀងរល់ឆា�ំេ�ថ�ក់ទី 3-8



និងេ�វ�ទ្យោល័យ្រត�វបានផ�ល់ការឣននិងគណិតវ�ទ្យោ; ជេរៀងរល់ឆា�ំេ�ថ�ក់ទី 5, 8
និងេ�វ�ទ្យោល័យ្រត�វបានផ�ល់ការសិក្សោែផ�កវ�ទ្យោសា្រស�។




ACCESS និងAlternate ACCESS ស្រមាប់អក� េរៀនភាសាអង់េគ�ស

សិស្សភាគេ្រចើន្របលង MCA ។

ការ្របលង MTAS គឺជជេ្រមើសមួយស្រមាប់សិស្សែដលមានពិការភាពែផ�កប�� ឬការយល់ដឹងធ�ន់ធ�រ។




ែផ�កេលើស�ង់ដៃនការរអភិវឌ្ឍន៍ភាសាអង់េគ�ស WIDA ។

្រត�វបានផ�លជ់ េរៀងរល់ឆា�ំដល់អ�កសិក្សោភាសាអង់េគ�សេ�ថ�ក់មេត�យ្យដល់ថ�ក់ទី 12 នូវការឣន ការសរេសរ
ការសា､�ប់ និងការនិយយ។
ភាគេ្រចើនៃនអ�កេរៀនភាសាអង់េគ�ស្របលង ACCESS ស្រមាប់ ELLs ។

Alternate ACCESS ស្រមាប់ ELLs
គឺជជេ្រមើសមួយស្រមាប់អ�កេរៀនភាសាអង់េគ�សែដលមានពិការភាពែផ�កប�� ឬការយល់ដឹងធ�ន់ធ�រ។

េហតុអកា�ី រវយតៃម�ទាំងេនះមាន្របសិទភា� ព?
រដ�មីនីសូដេជឿជក់ថេដើម្បីេធ�ើការសា� បស�ង់្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេលើអ�ីែដលសិស្សកំពុងេរៀន ការេធ�ើេតស�្រត�វែតមានេ្រចើនជងការេឆ�ើយសំនួរពហុេ្រជើសេរ�ស។
 េដើម្បីេឆ�ើយសំណួរ សិស្សឣច្រត�វសរេស(វយអក្សរក��ងកុំព្យ�ទ័រ)េ�ក��ងែផ�កចេម�ើយ ទាញនិងទមា�ក់រូបភាពនិងពាក្យ ឬេរៀបចំ្រកាហ�ឬព័ត៌មាន។
 ការឣននិងគណិតវ�ទ្យោៃនការ្របលង MCAs គឺមានលក�ណៈែ្រប្រប�ល ែដលមានន័យថចេម�ើយែដលសិស្សផ�ល់ឱ្យ និងកំណត់សំណួរបន�ប់ែដលសិស្សនឹងេឆ�ើយ។
 មុខវ�ជ�វ�ទ្យោសា្រស�ៃនការ្របលង MCA បានប���លការពិេសាធន៏ែដលត្រម�វឱ្យសិស្សេធ�ើពិេសាធន៍េដើម្បីេឆ�ើយសំណួរ។
កតា�ទាំងអស់េនះផ�ល់ឱ្យសិស្សនូវឱកាសេដើម្បីអនុវត�ការគិតពិចារណែដលចាំបាច់េដើម្បីទទួលបានេជគជ័យេ�ក��ងមហាវ�ទ្យោល័យនិងឣជីព
និងបង�ញពីអ�ីែដលពួកេគដឹងនិងឣចេធ�ើបាន។
េដយសារែតមាតិកា្របលងតំណងឱ្យបទដ�នស�ង់ដរៃនការសិក្សោទាំង្រស�ងតាមែដលឣចបង�ញបាន
ការេរៀបចំនិងការវយតៃម�េ្របើ្របាស់ចំេណះដឹងដំេណើរការនិងយុទ�សា្រស�ដូចគា�ែដលបានរួមប���លេ�ក��ងលក�ខណ� ស�ង់ដរ។

េតើមានការកំណត់េលើការេធ�ើេតស�កង� មូលដ�នែដរឬេទ?
ដូចមានែចងក��ងមា្រតា 120B.301 ស្រមាប់សិស្សថ�ក់ទី 1 ដល់ថ�ក់ទី 6

ចំនួនេមា៉ងបែន�មសរុបេលើរយះេពលែដលបានចំណយេលើការវយតៃម�ថ�ក់្រស�កឬការវយតៃម�េ�ទូទាំងសាលាេរៀនមិន្រត�វេលើសពី 10 េមា៉ងក��ងមួយឆា�ំេឡើយ។

ស្រមាប់សិស្សថ�ក់ទី 7 ដល់ទី 12 ចំនួនេមា៉ងបែន�មសរុបេលើរយះេពលែដលបានចំណយេលើការវយតៃម�ថ�ក់្រស�កឬការវយតៃម�េ�ទូទាំងសាលាេរៀនមិន្រត�វេលើសពី11
េមា៉ងក��ងមួយឆា�ំេឡើយ។

េ�ក��ងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដើម្បីេលើកកម�ស់តមា�ភាព ច្បោប់នីតិប្ប��ត�ិក៏ត្រម�វឱ្យសាលាេរៀនថ�ក់្រស�ក រ�សាលាេរៀនែដលទទួលបានការឧបត�ម�ជសាធារណៈ
េ�មុនៃថ�ដំបូងៃនឆា�ំសិក្សោនីមួយៗ ្រត�វេធ�ើការផ្សព�ផ្សោយ្របតិទិនៃនការ្របលងលក�ណៈស�ង់ដរែដល្រត�វេធ�ើេឡើងេ�សាលាេរៀនថ�ក់្រស�ក
ឬសាលាែដលទទួលបានការឧបត�ម�ជសាធារណៈេនះក��ងអំឡ�ងេពលឆា�ំសិក្សោេនះេ�េលើេគហទំព័ររបស់ខ�ន។ ្របតិទិន្រត�វែតផ�ល់េហតុផលេលើការ្រគប់្រគងការវយតៃម�នីមួយៗ
និងប�� ក់ថ ការវយតៃម�ទាំងេនះគឺជជេ្រមើសែដលបេង�ើតេឡើងក��ងមូលដ�ន ឬត្រម�វេដយច្បោប់រដ�ឬសហព័ន�។

េតើមានេកើតេឡើងអ�ី្របសិនេបើខេ�ំ ្រជសើ េរ�សមិនឱ្យសសិ ្សរបស់ខ�ំចលូ រួម?
មាតាបិតា / ឣណព្យោបាលមានសិទ�ិមិនអនុ��តឱ្យសិស្សរបស់ពួកេគ ចូលរួមក��ងការវយតៃម�តាមស�ង់ដរែដលត្រម�វេដយរដ�។ ច្បោប់នីតិប្ប��ត�ិៃនរដ�មិនីសូដ

ត្រម�វឱ្យនយកដ�នផ�ល់ព័ត៌មានអំពីការវយតៃម�េលើការសិក្សោេ�ទូទាំងរដ�េ�មាតាបិតា / ឣណព្យោបាលសិស្ស
េហើយរួមប���លសំណុំែបបបទេដើម្បីបំេពញ្របសិនេបើពួកេគបដិេសធមិនឱ្យសិស្សចូលរួម។
សំណុំែបបបទេនះមានេ�េលើទំព័របន�ប់និងរួមប���លនូវែផ�កមួយេដើម្បីសរេសរពីមូលេហតុៃនការបដិេសធមិនចូលរួម។ សាលា្រស�ករបស់សិស្សអ�កឣចនឹងទាមទាព័ត៌មានបែន�ម។
សាលាេរៀន ឬសាលា្រស�កឣចមានផលវ�បាកបែន�មេទៀតេលើសពីអ�ីែដលបានេលើកេឡើងេ�ក��ងឯកសារេនះស្រមាប់សិស្សែដលមិនចូលរួមក��ងការវយតៃម�ស�ង់ដរែដលត្រម�វេដយរដ�។
ករណីខ�ះក៏ឣចមានផលវ�បាកេផ្សងៗចំេពាះការមិនចូលរួមក��ងការវយតៃម�ែដលបានេ្រជើសេរ�សនិង្រគប់្រគងេដយថ�ក់មូលដ�ន។
សូមទាក់ទងសាលាេរៀនរបស់អ�កស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មទាក់ទងនឹងការសេ្រមចចិត�ក�ងតំបន់។

េតើសសិ ្សនឹងេធ�កាើ រវយតៃម�េ�េពលណ?
សាលាេរៀននីមួយៗកំណត់កាលវ�ភាគៃនការ្របលងរបស់ពួកេគេ�ក��ងការ�យល័យេរៀប
ចំការ្របលងរបស់រដ�។
ទាក់ទងសាលាេរៀនសិស្សរបស់អ�កេដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីកាលវ�ភាគៃនការ្របលងជ
ក់លាក់។
 ការ�យល័យេរៀបចំការ្របលង MCA និង MTAS
ចាប់េផ�ើមេ�ែខមីននិងប��ប់េ�ែខឧសភា។
 ការ�យល័យេរៀបចំការ្របលងACCESS និងAlternate
ACCESS ស្រមាប់ ELLs
ចាប់េផ�ើមេ�ចុងែខមករនិងប��ប់េ�ក��ងែខមិន។

េតើខ�ំទទួលបានលទ�ផលរបស់ខ�ំេ�េពលណ?
េ�រដូវេ�� និមួយៗ របាយការណ៍សិស្សមា�ក់ៗ្រត�វបានប���នេ�សាលាេរៀនថ�ក់្រស�ក
េហើយ្រត�វបានផ�ល់ជូន្រគ�សារសិស្សមុនសន�ិសីទរដូវរងរ។
របាយការណ៍ឣច្រត�វបានេ្របើេដើម្បីេមើលពីដំេណើរការៃនការសិក្សោរបស់កូនអ�កនិងជួយ
ែណនំេលើការបេ្រង�ននេពលអនគត។

េតើេពលេវលា្រតវ� ចំណយយូប៉ុណ�េលើការ្របលង?
ការវយតៃម�ទូទាំងរដ�្រត�វបានេធ�ើេឡើងមួយដងក��ងមួយឆា�ំ។
សិស្សភាគេ្រចើនេធ�ើេតស�េលើបណ�ញអុីនេធើណិត។ ជមធ្យម

រយះេពលែដលបានចំណយក��ងការវយតៃម�េ�ទូទាំងរដ�គឺ តិចជង 1
ភាគរយៃនេមា៉ងបេ្រង�ន ក��ងឆា�ំសិក្សោ។
ការវយតៃម�មិន្រត�វបានកំណត់េពលេវលាេទ
េហើយសិស្សឣចបន�េធ�ើេតស�ដរបណពួកេគ្រត�វការ។

េហតុអបា�ី នជសិស្សរបស់ខហា
�ំ ក់ដូចជកំពងុ េធ�េើ តស�បែន�មេទៀត?
ការេធ�ើេតស�ែដលត្រមវ� ឱ្យមានេ�ទូទាំងរដ�្រត�វបានកំណត់ចំេពាះអ�កែដលបានេរៀបរប់
េ�ក��ងឯកសារេនះ។
្រស�កជេ្រចើនបានេធ�ើការសេ្រមចចិត�េដយផ�ល់ក�ងការ្រគប់្រគងេលើការេធ�ើេតស�បែន�ម
េទៀតែដលរដ�មិនបានត្រម�វ។ ទាក់ទងមកសាលា្រស�ករបស់អ�កស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម។

េតើខ�ំទទួលបានព័តមា៌ នបែន�មេ�កែន�ងណ?
សិស្សនិង្រក�ម្រគ�សារឣចែស�ងយល់បែន�មេ�េលើ ទំព័រៃនការ្របលងថ�ក់ជតិៃន្រគប់រដ�ទាំងអស់ (education.state.mn.us > សិស្សនិង្រគ�សារ > ការេធ�ើេតស�ទូទាងំ រដ�).

ច្បោប់នីតិប្ប��ត�ិៃនរដ�មិនីសូដ ែផ�ក 120B.31 ែផ�ករង 4a ត្រម�វឱ្យស�ងការបេង�ើតនិងេបាះពុម�ពាក្យែបបបទមួយស្រមាប់មាតាបិតានិងឣណព្យោបាលេដើម្បីបំេពញ្របសិនេបើ
ពួកេគបដិេសធមិនឱ្យសិស្សរបស់ពួកេគចូលរួមក��ងការវយតៃម�ស�ង់ដរែដលត្រម�វេដយរដ� សាលា្រស�ករបស់សិស្សអ�កឣចនឹងទាមទាព័ត៌មានបែន�ម។
សាលាេរៀនថ�ក់្រស�ក្រត�វបង�ញបីទ្រមង់ែបបបទេនះេ�េលើេគហទំព័ររបស់សាលាេរៀន្រស�ក េហើយប���លទ្រមង់ែបបបទេនះេ�ក��ងេសៀវេ�សិក្សោសិស្សថ�ក់្រស�ក។

ការបដិេសធពីសណ
ំ កមាតាបិតា / ឣណព្យោបាលចំេពាះការចូលរួមរបស់សសិ ្សកង� ការវយតៃម�ថ�ក់ជតិេ�្រគប់រដ�
េដើម្បដី កខ�ន� េចញពីការវយតៃម�ថ�ក់ជតិេ�្រគប់រដ� មាតាបិតា / ឣណព្យោបាល្រតវ� បំេពញែបបបទេនះេហើយប��ន� វេ�សាលាេរៀនរបស់សិស្ស។
េដើម្បីគាំ្រទដល់ការេរៀបចំែផនការសាលាេរៀនថ�ក់្រស�កឱ្យបានល�បំផុត សូមេផ�ើទ្រមង់ែបបបទេនះេ�សាលាេរៀនរបស់សិស្សយ៉ងេហាចណស់្រតឹមៃថ�ទី 15 ែខមករឆា�ំសិក្សោ។ ស្រមាប់សិស្សែដលចុះេឈា� ះបន�ប់ពីការ�យល័យេធ�ើេតស�ថ�ក់ជតិចាប់េផ�ើម
សូមេផ�ើទ្រមង់ែបបបទេនះក��ងរយៈេពលពីរសបា�ហ៍ៃនការចុះេឈា� ះចូលេរៀន។ ពាក្យៃនការបដិេសធមិនចូលរួមថ�ី ្រត�វបានទាមទារ ជេរៀងរល់ឆា�ំ មាតាបិតា / ឣណព្យោបាលចង់េ្រជើសេរ�សសិស្សេចញពីការវយតៃម�ទូទាំងរដ�។.

(ទ្រមង់ែបបបទេនះគឺ មានែត អនុវត�ស្រមាប់ឆា�ំ 20 ដល់ 20 ។)

កាលបរ�េច�ទ
េឈា� ះរបស់សិស្ស

ច្បោប់េដើមមជ្ឈិមរបស់សិស្ស

នម្រតកូលរបស់សិស្ស

ៃថ�ែខឆា�ំកំេណើតរបស់សិស្ស

្រស�ក / សាលាេរៀនរបស់សិស្ស

ថ�ក់

សូមសុេី ញ៉ប�� ក់ថ អ�កបានទទួលនិងពិនតិ ្យេមើលព័តមា៌ នអំពកាី រេធ�ើេតស�ថ�ក់ជតិ។
ខ��ំបានទទួលព័តមា៌ នអំពីការវយតៃម�ថ�ក់ជតិ េហើយេ្រជើសេរ�សយកសិស្សរបស់ខ�ំេចញមិនឱ្យចូលរួមការវយតៃម�េនះ។ MDE ផ�ល់ការែណនំចំេពាះមាតាបិតា / ឣណព្យោបាលអំពីការេធ�ើេតស�ថ�ក់ជតិ

េហើយបដិេសដចំេពាះការចូលរួមរបស់សិស្ស េ�េលើេគហទំព័រ MDE (Students and Families > Statewide Testing). ។
មូលេហតុៃនការបដិេសធ:

សូមបង�ញការវយតៃម�ថ�ក់ជតិ (នន) ែដលអ�កកំពុងេ្រជើសេរ�សយកសិស្សេចញមិនឱ្យចូលរួមេ�ក��ងឆា�ំសិក្សោេនះ:
ការឣនៃនកម�វ�ធី្របលង MCA / MTAS

មុខវ�ជ�វ�ទ្យោសា�ស�េលើកម�វ�ធី្របលង MCA / MTAS

មុខវ�ជ�គណិតវ�ទ្យោេលើកម�វ�ធី្របលង MCA / MTAS

ACCESS or Alternate ACCESS ស្រមាប់ ELLs

ទាក់ទងសាលាេរៀនរបស់អ�កឬ្រស�កស្រមាប់ែបបបទេដើម្បីបដិេសធមិនឱ្យមានការវយតៃម�ក�ងមូលដ�ន។
ខ�យ�ំ ល់ ថតាមរយៈការចុះហត�េលខាេលើពាក្យេនះ សិស្សរបស់ខន�ំ ងឹ ្រតវ� បានរប់ថ “មិនមានភាពសា� ត់ជនំ ញ” ស្រមាប់េគាលបំណងគណេនយ្យភាពសាលានិងសង�ត់
េហើយេបាះបង់េចាលឱកាសេដើម្បទី ទួលបានពិន�េ្រត�មស្រមាប់មហាវ�ទ្យោល័យែដលឣចជួយសន្សំសៃំ ចេពលេវលា និង្របាក់កាសរបស់គាត់េដយមិនចាំបាច់េរៀនវគ�សង វគ�បំេពញវ�ជ�េ�មហាវ�ទ្យោល័យឬសាកលវ�ទ្យោល័យៃនរដ�មនិ សី ដូ ។ សាលាេរៀនរបស់ខ�ំ
និងខ�ឣ�ំ ចបាត់បង់ពត័ មា៌ នដ៏មានតៃម�អពំ ី ភាពបុនិ ្របសប់ែដលសិស្សរបស់ខក�ំ ពំ ងុ រ�កចេ្រមនើ ក�ង� ការេរៀនសូ្រត។ េលើសពីេនះ ការមិនេ្រជសើ េរ�សយកសិស្សេចញមិនឱ្យចលូ រួមការវយតៃម� ឣចមានផលប៉ះពាល់ដល់កចិ ខ� តិ ខំ្របងឹ ែ្របងរបស់សាលាេរៀន ្រសក� និងរដ�
េដើម្បីែចកចាយធនធាន្របកបេដយសមធម៌នងិ គាំ្រទការេរៀនសូ្រតរបស់សិស្ស។
េឈា� ះមាតាបិតា / អ�កឣណព្យោបាល (េបាះពុម�)
ហត�េលខាមាតាបិតា / ឣណព្យោបាល

នឹងបំេពញេដយបុគ�លិកសាលាេរៀន ឬ្រស�កប៉ុេណ�ះ។

េលខសមា�ល់សិស្ស ឬេលខMARSS

