MCA

របាយការណ៍សិសសជាបុគ្គល (ISR)

មគ្គទ្ុ ទសេ ក៍ឆាប់រហ័ស

1
1.

របាយការណ៍សិសសជាបុគ្គល (ISR)
ត្រូវបានបទ្្កើរទ្ ើ្សត្ាប់សិសសត្គ្ប់រូបដែលបានចូលរួមកនុ្ការវាយរម្មៃអំណានគ្ណិរវិទា ឬវិទាសាត្សត។
វាពិពណ៌នាអំពីការអនុវរតរបស់សិសសជាបុគ្គលាន ក់ទាក់ទ្នឹ្លទធផលជារួម កត្មិរម្នការអនុវរតន៍

ព័រា៌ នត្បជាសាស្តសរត បស់សសិ ស— ព័រ៌ានត្បជាសាស្តសសត ត្ាប់សសិ សរួមាន៖ ទ្្មោះសិសស ថានក់ សាលា ត្សុក កាលបរិទ្ចេទ និ្ការវាយរម្មៃ។

2

និ្បទដ្ឋានសិកាមិនីសូតាសសត្ាប់មុខវិជាានីមួយៗ (Minnesota Academic Standards)។
សត្ាប់សិសសដែលមិនបានចូលរួម ISR បង្ហាញថាទ្ហរុអវីបានជាលទធផលមិនបានរាប់បញ្ចូល (ឧទាហរទ្ណា៍៖ អវរតាន

2.

ឬមិនបានបញ្ចប)់ ។ ត្បសិនទ្បើសិសសបានចូលរួមទាំ្ទ្ៅកនុ្ MCA និ្ MTAS សត្ាប់មុខវិជាាទ្ផស្ៗគ្នន សិសសទទួលបាន
ISRs

ដម៉ែត្រការអនុវរត— ចំទ្ ោះត្បធានបទដែលបានរាយការណ៍នីមួយៗដម៉ែត្រការអនុវរតបង្ហាញពិនេុសរុបរបស់សិសសជាកត្មិរសមិទផធ លដែលជាកត្មិរម្នការអនុវរតទ្ៅទ្លើ
ទ្ៅជាប់នឹ្ដម៉ែត្រការអនុវរតគ្ឺ ការពិពណ៌នាអំពីរទ្បៀបដែលសិសសអនុវរតទាក់ទ្នឹ្បទដ្ឋានសិកាមិនីសូតា (Minnesota Academic
Standards) និ្រទ្បៀបដែលសិសសអនុវរត ទ្បទ្ើ ត្បៀបទ្ធៀបទ្ៅនឹ្មិរភត កតិរបស់ពកួ ទ្គ្ទ្ៅកន្ុ រែា (លំដ្ឋប់ភាគ្រយរបស់រែា)។
ISR។

ដ្ឋច់ទ្ដ្ឋយដ កពីគ្នន។

សត្ាប់ថានក់ទី 4-8 ប៉ែុទ្ណាណោះ ការអនុវរតក៏ត្រវូ បានពិពណ៌នាផ្ដែរទាក់ទ្នឹ្ពិនេុ MCA ឆានំមុន ទ្ៅទ្ពលដែលាន (កំទ្ណនើ )។

3
របាយការណ៍តាមថានក់
សត្ាប់វិទាល័យ ISRs ពីរទំព័រដ្ឋច់ទ្ដ្ឋយដ ករួមបញ្ចូលលទធផលសត្ាប់មុខវិជាានីមួយៗគ្ឺ៖ អំណានថានក់ទី 10 គ្ណិរវិទាថានក់ទី
11

និ្វិទាសាត្សតថានក់វិទាល័យ។

សត្ាប់ថានក់ទី 3 ទី 4 ទី 6 និ្ទី 7 ISR ចំនួនបួនទំព័ររួមបញ្ចូលទាំ្លទធផលម្នអំណាន
និ្គ្ណិរវិទា។

3.

សត្ាប់ថានក់ទី 5 និ្ទី 8 ISR បួនទំព័ររួមបញ្ចូលទាំ្លទធផលសត្ាប់អំណាន គ្ណិរវិទា និ្វិទាសាស្តសត។

លទធផលរួម— ចំទ្ ោះត្បធានបទដែលបានរាយការណ៍នមី ួយៗការអនុវរតត្រូវបានបង្ហាញទ្ដ្ឋយពិនេុខ្ននរសិសស កត្មិរការអនុវរត និ្ការទ្រៀបរាប់កត្មរិ ការអនុវរត។
ពិនេុខ្ននររំណា្ឱ្យមួយកនុ្ចំទ្ណាមបួនកត្មិរម្នការអនុវរតសត្ាប់មុខវិជាានីមួយៗ៖ ទ្លើសពីបទដ្ឋាន បំទ្ពញតាមបទដ្ឋាន បំទ្ពញតាមបទដ្ឋានទ្ដ្ឋយដផនក
ឬមិនបំទ្ពញតាមបទដ្ឋាន។
ត្កាហវមួយសត្ាប់ត្បធានបទនីមួយៗផតល់នូវការទ្ត្បៀបទ្ធៀបនូវលទធផលរបស់សសិ សទ្ៅនឹ្ពិនេុខ្ននរមធយមរែធ ត្សុក និ្សាលាទ្រៀន។

សត្ាប់ព័រ៌ានបដនែម សូមទ្មើលគ្ំរូ ISRs វីឌីអូនិ្វីទ្ែអូ មគ្គទ្ុ ទសេ ន៍ការបកដត្បសត្ាប់របាយការណ៍វាយរម្មមៃ នី សូតាសូ
ទ្ៅទ្លើ PearsonAccess បនាេប់ (PearsonAccess បនាេប់ > ធនធានរបាយការណ៍ >
របាយការណ៍សិសសជាបុគ្គល (ISRs) ធនធាន)។
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4.

ព័រា៌ នលមអរិ ម្នការអនុវរត— ទ្សចកដលី មអិរម្នការអនុវរតទ្ៅកនុ្ត្បធានបទនីមួយៗត្រូវបានទ្ត្បៀបទ្ធៀបទ្ៅនឹ្ការរំពឹ្ទុករបស់រែា។
សញ្ញាត្ពួញច្អលុ ចុោះទ្ត្កាមច្អលុ បង្ហាញពីែំទ្ណើរការទ្ត្កាមការរំពឹ្ទុករបស់រែា។ ញ្ញាត្ពួញកាលពីរដែលបង្ហាញពីការអនុវរតទ្ៅជិរ ឬរំពឹ្ទុករបស់រែា។
យសញ្ញាត្ពួញច្អុលទ្ ើ្បង្ហាញពីការអនុវរតខ្ន្ទ្លើរែធ ការរំពឹ្ទុក។

ថានក់ទី 3-8 របាយការណ៍ពហុត្បធានបទ

9

4

5
7

6
9. ត្បវរតសា
ិ ត្សម្ត នការអនុវរត និ្វឌឍនភាពទ្ឆាពោះទ្ៅរកការង្ហរ និ្មហាវិទាល័យទ្ត្រៀមខៃនួ — ទ្ៅថានក់នីមួយៗសត្ាប់អណា
ំ ន និ្គ្ណិរវិទា

ពិនេុសទ្្េបទ្គ្នលទ្ៅគ្ឺជាសូចនាករដែលថាការអនុវរតកនុ្មុខវិជាានីមយួ ៗ កំពុ្សែិរទ្លើផៃូវទ្ែើមបីបង្ហាញអំពីការទ្ត្រៀមខៃួនកនុ្អាជីព
និ្មហាវិទាល័យទ្ៅកនុ្ការត្ប ្ចូលមហាវិទាល័យទ្ៅចុ្បញ្ចប់ម្នថានក់ទី 11។

5. សិកាទ្រៀនសូត្រ TM Access Code—

កូែផតល់នូវការចូលទ្ៅកាន់ទ្គ្ហទំពរ័ ដែលានធនធានសិកាផ្ទេ
ល់ខៃួន។
ទ្នោះកូែចូលែំទ្ណរើ ការគ្ឺជាក់លាក់លទធផលរបស់សិសសនីមួយៗ។

6. Lexile ឬ Quantile®
®

រង្វាស់— ណាន និ្គ្ណិរវិទា MCA ISRs ានពយញ្ាន៖ Lexile

ឬ Quantil (គ្ណិរវិទា) ដែលវាស់សមរែភាពរបស់សិសស។ ជួរខ្ន្ទ្លើ
និ្ខ្ន្ទ្ត្កាមជួយផគូរផគ្សិសសដែលានសាា រៈសមត្សបសត្ាប់សមរែភាពរបស់ពកួ ទ្គ្ទ្ៅកនុ្ជំនាញ
និ្គ្ំនរិ ម្នរំបន់ារិកា។
7. ធនធានរបស់ាតាបិតា និ្សិសស— ព័រ៌ានបដនែមអំពីទ្លខកូែសិកាេសាលាទ្រៀនត្កបខ័ណឌ Lexile និ្ត្កបខ័ណឌ Quantile។
(អំណាន)

របាយការណ៍វទិ ាល័យអំណាន និ្គ្ណិរវិទា
8. ការទ្ត្រៀមខៃនួ ទ្ៅកន្ុ អាជីព និ្មហាវិទាល័យ (CCR)— ពិនេុទ្គ្នលទ្ៅ CCR ត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាការច្អលុ បង្ហាញថាការអនុវរតគ្ឺសែិរទ្ៅទ្លើផៃូវទ្ែមើ បីបង្ហាញពីការទ្ត្រៀមខៃនួ កន្ុ អាជីព
និ្មហាវិទាល័យទ្ៅទ្លើការត្បល្ចូលមហាវិទាល័យទ្ៅចុ្បញ្ចប់ម្នថានក់ទី 11។

ថានក់ទី 3-8 រួមបញ្ចលូ ត្កាហវម្នការរីកចទ្ត្មើនរបស់សសិ សចាប់ពថាី ន ក់ទី 1។ ពិនរេុ បស់សិសសត្រូវបានបដមៃ្ទ្ៅជាពិនេុវឌឍនភាពរបស់សិសសដែលបកដត្បទូទាំ្ថានក់ថានក់។
ពិនេុវឌឍនភាពរបស់សិសសត្រូវបានទ្ត្បៀបទ្ធៀបទ្ៅនឹ្ពិនេុវឌឍនភាពម្នទ្គ្នលទ្ៅទ្ៅថានក់នីមួយៗដែលទិននន ័យដែលត្រូវទ្ធវើាន។
ពិនេុវឌឍនភាពមិនត្រូវបានរាយការណ៍សត្ាប់វិទាសាត្សតទ្ទ។
• ពិនេុវឌឍនភាពរបស់សិសស ឬទ្លើសពិនេុពិនេុម្នការរីកចទ្ត្មើនត្រូវបានរំព្ឹ ថានឹ្ានទ្ៅទ្លើផវៃូ ទ្ែើមបីទ្្ៃើយរបទ្ៅនឹ្ការរំពឹ្ទុកថានក់ថានក់ទីទ្ៅវគ្គសកិ ាថានក់បនាេប់។
• ការពិនេុវឌឍនភាពរបស់សិសសទ្ៅខ្ន្ទ្ត្កាម
ឬជិរពិនេុវឌឍនភាពទ្គ្នលទ្ៅម្នការរីកចទ្ត្មើនអាចនឹ្មិនានទ្ៅទ្លើផវៃូ ទ្ែើមបីទ្្ៃើយរបទ្ៅនឹ្ការរំពឹ្ទុកថានក់ថានក់ទ្ៅកនុ្វគ្គសិកាថានក់បនាេ ប់
និ្ការដណនាំបដនែមអាចជួយបាន។
ការវាយរម្មរៃ បស់មនិ សី តាូ

ការទ្ត្បើពិនេុ MCA សត្ាប់វគ្គសិកាទីកដនៃ្ — មហាវិទាល័យរែធមនិ ីសូតា និ្សាកលវិទាល័យអាច
ទ្ត្បើពិនអេុ ណា
ំ ន និ្គ្ណិរវិទា MCA ទ្ៅវិទាល័យកនុ្ការកំណរ់ការចុោះទ្្មោះចូលទ្រៀន។ សត្ាប់ពរ័ ៌ានបដនែម សូមទ្មើល ការទ្ត្រៀមខៃនួ សិការែាមនិ សី តាូ ទំព័រ (minnstate.edu >
ផ្នែកការិយា ល័យខាងប្រព័ នធ > កិច្ចការអរ់រំនិងនិសសិត > កិច្ច ការនិ សសិត > ទ្ត្រៀមខៃនួ ការសិកា)។
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ការវាយរម្មទៃ លូ ទំ លា
ូ យមិនសី តាូ (MCA-III)
អំណាន និ្គ្ណិរវិទា

សាលាត្សុក
P.O. Box 1234
123 First St
ទ្្ម ោះទីត្ក ុ្ , MN 12345

ទ្្ម ោះឪពុក ាយ
ត ឬអាណាពាបាលជទ្ត្ម ើស
ទ្ៅកាន់ឪ ពុក ាយ
ត ឬអាណាពាបាលម្ន នាមខៃួន នាមត្រ កូល
ជទ្ត្ម ើសបនារ់េ អាសយដ្ឋនទ
ា ី1
ជទ្ត្ម ើសបនារ់េ អាសយដ្ឋនទ
ា ី2
ជទ្ត្ម ើសបនារ់េ អាសយដ្ឋនទ
ា ី3

ទ្រើរបាយ ការណ ៍ទ្នោះគ្ ឺជាអវី?
វាផតល់ន ូវលទធផ លរបស់សិសសរបស់អ នក ទ្លើកា រវាយរម្ម ៃម ិន ីសូតាដែលបានទ្ធ វើទ្ ើ្ ទ្ៅនិទាឃ រែូវឆានំ 2019 ទ្ែ ើម បីវា ស់កា រអនុវរតរបស់សិសសទ្លើប ទដ្ឋនសិ
ា ក ាមីទ្ណសូតា។ វារួម បញ្ចូលពិន េុរួម និ្ កត្ម ិរ ម្ន ការអនុវរតរបស់សិស សទ្ៅកនុ្ មុខ វិជាា នីម ួយៗដែលបានទ្ធ វើទ្រ សត និ្ ពិន េុជាមធយមសត្ាប់សិសសទ្ៅរែមិា ន ីសូតាទ្ៅក ត្ម ិរ រែ ធ
និ្ សាលាទ្រ ៀន ត្សុក ។ សិ សសដែលានពិន េុប ំទ្ព ញតាមបទដ្ឋនធ ឬទ្លើសពីក ត្ម ិរ ម្ន ការអនុវរតប ទដ្ឋនត្
ធ រ ូវបានចារ់ទ ុក ថា "ជំនាញ" សត្ាប ់ ទ្គ្នលបំណ្គ្ណទ្ន យយភាព។

ទ្រើនរណាជា អនក វាយរម្ មៃទាំ្ទ្នោះ ទ្ហ ើយទ្ហរុអ វី?
ំ ចាប់ព ីថាន ក់ទ ី 3 ែល់ទ ី 8 និ្ ទ ី 11 ទ្លើម ុខ វិជាា គ្ណិរ វិទ ាថាក់ន ទ ី 3 ែល់ទ ី 8 និ្ ទ ី 10 ស ត្ាប់អ ំណា ន និ្ ថាក់ន ទ ី 5 ែល់ថាន ក់ទ ី 8 និ្ មត្ ទ្ទ ៀរទ្ៅវិទ ាល័យ ទ្លើវិទ ា សាស្តសត។
ការវាយរម្ម ៃរែាម ិន ីសូតាត្រ ូវបានទ្ធ វើទ្ ើ្ ទ្ដ្ឋ យសិសសសាធារណៈទា្អស់
របាយការណ៍ទ្ន ោះរួម ានលទធផ លសតីព ីការវាយរម្ម ៃទ ូលំទ ូលា យមិន ីសូតា (MCA) ដែលវាស់សេ្ ់ន ូវចំទ្ន ោះែឹ្ និ្ ជំនាញសិសាម្ន បទដ្ឋនសិ
ធ ក ាមិន ីសូតា។

ទ្រើល ទធផលម្នការវាយ រម្មៃកនុ្របាយការណ ៍ទ្នោះត្ រូវបានទ្ត្បើត្បាស ់យ៉ែ ្ែូចទ្មតច ?

ទំព័រចុ្ទ្ត្កាយម្ន ISR រួមបញ្ចូល
ដសវ្រកធនធានបដនែម។

លទធផ លត្រ ូវបានទ្ត្ប ើត្បា ស់ក នុ្ ទ្គ្នលបំណ្ជាទ្ត្ច ើន ។ រែាទ្ត្ប ើត្ បាស់ព ួក ទ្គ្ ទ្ែ ើម បីគ្ ណទ្ន យ យភាពសាលាទ្រ ៀន។ សាលាទ្រ ៀន និ្ ត្គ្ ូប ទ្ត្្ ៀនទ្ត្ប ើវា ទ្ែ ើម បីវា យរម្ម ៃ និ្ ដកលមអការបទ្ត្្ ៀន។ អនក អាចទ្ត្ប ើព ួក វាទ្ែ ើម បីតាមដ្ឋន និ្ យល់អ ំព ីវឌឍនភាពការសិក ារបស់សិសស។

ទ្រើខអាចដស
្ុំ វ្រកព័រ ៌ានបដនែមទ្ៅកដនៃ្ណា?
ការចូលរួម របស់អ នក ទ្ៅកនុ្ ការអប់រំរបស់ក ូន អកគ្ឺ
ន ជាការសំខ្នន់។ ត្ប សិន ទ្ប ើអ នក ានសំណួ រអំព ីលទធផ ល សូម ទាក់ទ ្សាលាទ្រៀនរបស់សិស ស។
ទ្ែ ើម បីដសវ្ យល់ប ដនែម អំព ីរបាយការណ៍ទ្ន ោះ និ្ ជួយអនក ឱ្យយល់ព ីលទធផ លអនក អាចដសវ្ រកវីទ្ែ អូខ ៃីៗ មគ្គុទ្ទ េសក៍ឆាប់រហ័ស និ្ ការដណនាអំំ ព ីការបកដត្ប ទ្ៅ៖ m innesot a.p earson accessn ext.co m > ធ នធានរបាយ ការណ៍ > របាយការណ៍ស ិសសជាប ុគ្ គល (ISRs)
ធនធាន។
ព័រ ៌ានបដនែម សត្ាប់សិសស និ្ ត្គ្ ួសារអំព ីការទ្ធ វើទ្រ សតទាំ ្ទ្ន ោះអាចរកបានទ្ៅ ទ្លើទ្គ្ ហទំព ័រ MD E ទ្ៅ៖ education .mn.gov > ស ិសស ន ិ្ត្គ្ ួសារ > កម មវិធ ី ន ិ្គ្ ំន ិរផ ចទ្តួ ផ មតើ > ការទ្ធ ទ្វើរ ស តទ ូទាំ ្រែ ា។

ទ្រើខអាចទទួល
្ុំ
បានរបាយការណ ៍ទ្នោះជាភាសាដែលបានបកដត្ប ឬជាទត្ម្់ជំន ួស ?
តាមការទ្សនើសុំ របាយការណ៍សិស សនីម ួយៗអាចត្រ ូវបានផតល់ជ ូន ជាភាសាដែលបានបកដត្ប ឬជាទត្ម ្់ជ ំន ួសែូច ជាអកសរពុម ពធ ំ អកសរគ្ថ្ៃ្ ់ ឬឯកសារអូឌ ីយ៉ែូ។ ទ្ែ ើម បីទ្ធ វើការទ្សនើសុំ សូម ទំនាក់ទ ំន ្ទ្រ សតសាកលប្ទ្ៅទូទាំ ្រែាតាមរយៈ mde.testi ng@state.mn.us, 651-5828472, 651-582-8874 (ទូរ សារ)។ អនក ទ្ត្ប ើ TTY អាចទូរស័ព េទ្ៅទ្សវាមីន ីសូតាទ្ៅ 711។
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