មគ្គទុ េសសម្រាប់ាតាបិតា/អាណាព្យាបាល
ក្នង
ុ ការម្របលងថ្នាក្ជា
់ តិព្ម្រី គ្ប់រដ្ឋ
ឯក្សារទ េះផ្តល់ ូវព្័ ត៌ា ជាមូលដ្ឋា ទដ្ើ មយបីជួយាតាបិតា/អាណាព្យាបាលទ្វើការសទម្រមចិតតម្របក្បទដ្ឋយភាព្ឈ្លាសវវ ទដ្ើមយបីជាម្របទោជ ៍ដ្ល់ ក្ូ ដ្ល់ សាលា ិងសហគ្ម ៍ របស់ព្ួក្ទគ្។

ទហតុអ្បា
វី
ជាា ការម្របលងថ្នាក្ជា
់ តិព្ម្រី គ្ប់រដ្ឋទ េះទ ង
ើ ?
រដ្ឋមី ីសូតា ផ្ដល់តវមៃទលើម្របព្័ ធអ្ប់រំ ិងជំនាញសម្រាប់អ្នក្បណ្ដេះបណាាលក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្ៃួ អ្នក្បណ្ដេះបណាាល ការអ្ប់រំ រដ្ឋមី ីសូតា
បា បទងកើតក្មមវិ្ីសិក្យាបបបសដង់ដ្ឋរបដ្លា លក្ខណៈតឹងរឹងម្រព្មទំងអាចឱយយសិសយា ុសិសយសទចេះទរៀបចំខ្ៃួ សម្រាប់ការងារ ិងការចូលទរៀ ទៅមហាវិេយាល័យ។
ក្នុងនាមទយើងជារដ្ឋមួយ ការវាយតវមៃថ្នាក្់ជាតិជារទបៀបទ្វើការវាស់សទង់អ្ំព្ីក្មមវិ្ីសិក្យា ិងការបទម្រងៀ ម្របចំវងៃទៅក្នុងសាលាទរៀ របស់ទយើង ការតម្រមង់េិសទៅរក្ការសិក្យាបបបសដង់ដ្ឋ
ិងធានាថ្នសិសយា ុសិសយសេេួលបា ការអ្ប់រំម្របក្បទដ្ឋយសម្ម៌។ លេធផ្លវ ការវាយតវមៃថ្នាក្់ជាតិគ្ឺជាឧបក្រណ៍មួយទដ្ើមយបីសទងកត ិងព្ិ ិតយយទមើលវឌយឍ ភាព្ឬគ្ុណភាព្វ ការអ្ប់រំ
បដ្លទយើងក្ំព្ុងផ្ដល់ឱយយសិសយសរបស់ទយើងទដ្ើមយបីធានាបា

ូវក្ាាំងព្លក្មមដ្៏រឹងាំ ិងម្របជាព្លរដ្ឋា ចំទណេះដ្ឹង។

ទហតុអ្កា
វី រចូលរួមា ភាព្សំខា ?
់
ការវាយតវមៃថ្នាក្់ជាតិគ្ឺជាការវាស់សទង់មួយទលើភាព្ទជាគ្ជ័យរបស់សិសយសអ្នក្
បតការចូលរួមព្ីសំណាក្់សិសយា ុសិសយសរបស់អ្នក្គ្ឺា សារៈសំខា ់ទដ្ើមយបីយល់ដ្ឹងព្ីម្របសិេធភាព្វ ការអ្ប់រំទៅសាលារបស់អ្នក្ម្រសបតាមក្មមវិ្ីសិក្យា បបបសដង់ដ្ឋ។
 ក្នុងចយាប់អ្ ុវតត ៍របស់រដ្ឋមី ីសូតាទលើសិសយសបដ្លជាអ្នក្ប តទវ ទំងអ្ស់ គ្ឺថ្នសិសយសមិ ចូលរួមក្នុងការវាយតវមៃព្ីម្រគ្ប់រដ្ឋ ឹងមិ េេួលបា

ូវព្ិ ទុផ្ទាល់ខ្ៃួ

ទហើយសម្រាប់ការគ្ណនាគ្ណទ យយយភាព្របស់សាលា ិងសងាាត់ រួមទំងឱកាសសម្រាប់ការគំម្រេ ិងការេេួលសាាល់ផ្ងបដ្រ ឹងមិ ម្រតូវរាប់ថ្ន “មិ ា ភាព្សាាត់ជំនាញ” ទេ។
 សិសយា ុសិសយសបដ្លេេួលបា ព្ិ ទុទម្រតៀមសម្រាប់ចូលទរៀ ទៅមហាវិេយាល័យទលើការម្របលង MCA វ វិេយាល័យគ្ឺមិ តម្រមូវឱយយចូលទរៀ វគ្គសង ឬថ្នាក្់បំទព្ញវិជាា
ទៅមហាវិេយាល័យឬសាក្លវិេយាល័យវ រដ្ឋមី ីសូតា ទដ្ើមយបីបំទព្ញមុខ្វិជាា ទោលគ្ឺា អាេិភាព្បដ្លជួយឱយយសិសយសស យសំទព្លទវលា ិងម្របាក្់កាក្់។
 អ្នក្បណ្ដេះបណាាលទលើការសិក្យា ិងអ្នក្បទងកើតទគលការណ៍សិក្យាទម្របើម្របាស់ ព្័ត៌ា ព្ីការវាយតវមៃទដ្ើមយបីសទម្រមចចិតតព្ី្ ធា
 ាតាបិតា ិងសាធារណជ េូទៅទម្របើម្របាស់ព្័ត៌ា ព្ីការវាយតវមៃទដ្ើមយបីទម្របៀបទ្ៀបសាលាទរៀ

ិងជំ ួយបដ្លម្រតូវផ្ដល់។

ិងសទម្រមចចិតតទលើេីតាំងបដ្លគ្ួរេិញផ្ទេះឬចុេះទឈ្លមេះឱយយក្ូ ព្ួក្ទគ្ចូលទរៀ ។

 លេឋផ្លវ សក្មមភាព្របស់សាលាបដ្លម្រតូវបា បងាាញជាសាធារណៈ ិងម្រតូវបា ទម្របើម្របាស់ទដ្ឋយម្រគ្ួសារ សហគ្ម ៍ គ្ឺជេះឥេធិព្លមិ លអម្របសិ ទបើសិសយា ុសិសយស មិ ចូលរួមក្នុងការវាយតវមៃ។
 អ្នក្ទរៀ ភាសាអ្ង់ទគ្ៃសបដ្លមិ បា ចូលទរៀ ACCESS ឬ Alternative ACCESS សម្រាប់ ELLs ឹងមិ េេួលបា ព្ិ ទុទដ្ើមយបីបំទព្ញតាមលក្ខណៈវិ ិចឆ័យបដ្លា ម្រសាប់របស់ក្មមវិ្ីអ្នក្ ទរៀ ភាសា
អ្ង់ទគ្ៃសទនាេះទេ។

បេដ្ឋា សិក្ា
យ ង
ិ ការវាយតវមៃ
អ្វជា
ី បេដ្ឋា សិក្ា
យ ?
រដ្ឋមី ីសូតា បេដ្ឋា សដង់ដ្ឋរព្ីថ្នាក្់បឋមដ្ល់ថ្នាក្់េី12 គ្ឺជាការរំព្ឹងេុក្ព្ីម្រគ្ប់រដ្ឋទំងអ្ស់ទលើសិសយា ុសិសយសក្នុងការសទម្រមចទជាគ្ជ័យទលើការសិក្យា។ ព្ួក្ទគ្ក្ំណត់ចំទណេះដ្ឹង
ិងជំនាញបដ្លសិសយសទំងអ្ស់ម្រតូវបតសំទរចបា ក្នុងាតិកា ិងម្រតូវបា ទរៀបចំតាមក្ំរិតថ្នាក្់ទរៀ ។ សាលាទរៀ ថ្នាក្់ម្រសុក្ព្ិចរណាទលើ រទបៀប
បដ្លសិសយសទដ្ើរតាមក្ំរិតសដង់ដ្ឋរទដ្ឋយអ្ភិវឌយឍវគ្គសិក្យា ិងក្មមវិ្ីសិក្យាម្រសបតាមបេដ្ឋា សដង់ ដ្ឋ រ។

ទតើការវាយតវមៃការសិក្ា
យ ថ្នាក្ជា
់ តិវ ម្រគ្ប់រដ្ឋទង
ំ អ្ស់ ង
ិ បេដ្ឋា សតងដ្ឋ
់ វ ការសិក្ា
យ ា េំនាក្់េំ ងគាដ្ច
ូ ទមដច?
ការវាយតវមៃការសិក្យាថ្នាក្់ជាតិទលើមុខ្វិជាាគ្ណិតវិេយា ការអា

ិងវិេយាសាស្រសត ម្រតូវបា ទម្របើទដ្ើមយ បីវាស់សទង់ថ្នសិសយស ិងសាលា ម្រព្មទំងម្រសុក្ម្រសបតាមបេដ្ឋា សតង់ដ្ឋវ ការសិក្យាឬអ្ត់។

ការវាយតវមៃការសិក្យាថ្នាក្់ជាតិគ្ឺជាការវាស់សទង់មួយទលើភាព្បុិ ម្របសប់វ សិសយា ុសិសយសក្នុង ការសិក្យាតាមាតិកាបដ្លជាបផ្នក្មួយវ ការបទម្រងៀ ម្របចំវងៃរបស់ព្ួក្ទគ្។
ការវាយតវមៃការសិក្យាថ្នាក្់ជាតិបងមទំងជាការវាស់សទង់មួយទលើភាព្បុិ ម្របសប់វ សាលាទរៀ

ិងម្រសុក្បដ្លក្ំព្ុងអ្ ុវតតក្នុងការតំរង់េិស ឱយយក្មមវិ្ីសិក្យា ិងការបទម្រងៀ ា ភាព្សដង់ដ្ឋរ។

ការវាយតវមៃទលើម្រគ្ប់បផ្នក្វ ការសិក្ា
យ របស់រដ្ឋមី ស
ី តា
ូ (MCA)
ង
ិ ការម្របលងជំនាញវិជាជ
ា វី ៈរបស់រដ្ឋមី ស
ី តា
ូ (MTAS)


ទោងតាមបេដ្ឋា សតង់ដ្ឋរវ ការសិក្យារបស់រដ្ឋមី ីសូតា ជាទរៀងរាល់ឆ្ាំទៅថ្នាក្់េី 38 ិងទៅវិេយាល័យម្រតូវបា ផ្តល់ការអា

ិងគ្ណិតវិេយា; ជាទរៀងរាល់ឆ្ាំទៅថ្នាក្់េី 5,

8 ិងទៅវិេយាល័យម្រតូវបា ផ្តល់ការសិក្យាបផ្នក្វិេយ ាសាស្រសត។


សិសយសភាគ្ទម្រចើ ម្របលង MCA ។



ការម្របលង MTAS

ACCESS ង
ិ Alternate ACCESS សម្រាប់អ្ក្
ន ទរៀ ភាសាអ្ង់ទគ្ៃស


បផ្អក្ទលើសតង់ដ្ឋរវ ការរអ្ភិវឌយឍភាសាអ្ង់ទគ្ៃស WIDA ។



ម្រតូវបា ផ្តល់ជាទរៀងរាល់ឆ្ាំដ្ល់អ្នក្សិក្យាភាសាអ្ង់ទគ្ៃសទៅថ្នាក្់មទតតយយយដ្ល់ថ្នាក្់េី 12 ូវការអា
ការសរទសរ ការសាាប់ ិងការ ិោយ។



ភាគ្ទម្រចើ វ អ្នក្ទរៀ ភាសាអ្ង់ទគ្ៃសម្របលង ACCESS សម្រាប់ ELLs ។



Alternate ACCESS សម្រាប់ ELLs
គ្ឺជាជទម្រមើសមួយសម្រាប់អ្នក្ទរៀ ភាសាអ្ង់ទគ្ៃសបដ្លា ព្ិការភាព្បផ្នក្បញ្ញាឬការយល់ដ្ឹង្ៃ ់្ៃរ។

គ្ឺជាជទម្រមើសមួយសម្រាប់សិសយសបដ្លា ព្ិការភាព្បផ្នក្បញ្ញាឬការយល់ដ្ឹង្ៃ ់្ៃរ។

Parent/Guardian Guide and Refusal for Student Participation in Statewide Testing Form_Khmer

ទហតុអ្កា
វី រវាយតវមៃទង
ំ ទ េះា ម្របសិេភា
ធ ព្?

ទតើសស
ិ សយ ង
ឹ ទ្វកា
ើ រវាយតវមៃទៅទព្លណា?

រដ្ឋមី ីសូតាទជឿជាក្់ថ្នទដ្ើមយបីទ្វើការសាាបសទង់ម្របក្បទដ្ឋយម្របសិេធភាព្ទលើអ្វីបដ្លសិសយសក្ំព្ុងទរៀ

សាលាទរៀ

ការទ្វើទតសតម្រតូវបតា ទម្រចើ ជាងការទ្ៃើយសំ ួរព្ហុទម្រជើសទរើស។

ព្ួក្ទគ្ទៅក្នុ ងការិោល័យទរៀបចំ ការម្របលងរបស់រដ្ឋ។

 ទដ្ើមយបីទ្ៃើយសំណួរ សិសយសអាចម្រតូវសរទស(វាយអ្ក្យសរក្នុងក្ុំព្យយូេ័រ)ទៅក្នុងបផ្នក្ចទមៃើយ ទញ ិងេាាក្់រូបភាព្ ិងោក្យយ
ឬទរៀបចំម្រកាហវឬព្័ត៌ា ។
 ការអា

័យថ្នចទមៃើយបដ្លសិសយសផ្តល់ ឱយយ

ព្ីកាលវិភាគ្វ ការម្របលងជាក្់ លាក្់។

ចប់ទផ្តើមទៅបខ្មីនា ិងបញ្ចប់ទៅបខ្ឧសភា។
 ការិោល័យទរៀបចំការម្របលងACCESS

ិងក្ំណត់សំណួរបនាាប់បដ្លសិសយស ឹងទ្ៃើយ។
 មុខ្វិជាាវិេយាសាស្រសតវ ការម្របលង MCA បា បញ្ចូលការព្ិទសា្ ៏បដ្លតម្រមូវឱយយសិសយសទ្វើព្ិទសា្ ៍ទដ្ើមយបីទ្ៃើយសំណួរ។
ក្តាាទំងអ្ស់ទ េះផ្តល់ឱយយសិសយស ូវឱកាសទដ្ើមយបីអ្ ុវតតការគ្ិតព្ិចរណាបដ្លចំបាច់ទដ្ើមយបីេេួលបា ទជាគ្ជ័យទៅក្នុងមហាវិេយា
ល័យ ិងអាជីព្ ិងបងាាញព្ីអ្វីបដ្លព្ួក្ទគ្ដ្ឹង ង
ិ អាចទ្វើបា ។

ិងAlternate ACCESS សម្រាប់ ELLs
ចប់ទផ្តើមទៅចុ ងបខ្មក្រា ិងបញ្ច ប់ទៅក្នុងបខ្មិនា។

ទតើខ្េ
្ុំ េួលបា លេធផ្លរបស់ខ្ទ្ុំ ៅទព្លណា?
ទៅរដ្ូវទតា ីមួយៗ របាយការណ៍សិសយសាាក្់ៗម្រតូវបា
បញ្ជូ ទៅសាលាទរៀ ថ្នាក្់ម្រសុ ក្ ទហើយម្រតូវបា ផ្តល់ជូ

ទតើា ការក្ំណត់ទលើការទ្វទើ តសតក្ង
នុ មូលដ្ឋា បដ្រឬទេ?

ម្រគ្ួសារសិសយសមុ ស និសីេរដ្ូវរងារ។ របាយការណ៍

ដ្ូចា បចងក្នុងលក្ខ តិក្វ រដ្ឋមី ីសូតាាម្រតា 120B.301 សម្រាប់សិសយសថ្នាក្់េី 1 ដ្ល់ថ្នាក្់េី 6
ចំ ួ ទា៉ោងបប ែមសរុបទលើរយៈទព្លបដ្លបា ចំណាយទលើការវាយតវមៃថ្នាក្់ម្រសុក្ ឬការវាយតវមៃទៅេូទំង សាលាទរៀ មិ ម្រតូវ
ើយ ។ សម្រាប់សិសយសថ្នាក្់េី 7 ដ្ល់េី 12

ចំ ួ ទា៉ោងបប ែមសរុបទលើរយៈទព្លបដ្លបា ចំណាយទលើការវាយតវមៃថ្នាក្់ម្រសុក្ ឬការវាយតវមៃទៅេូទំង សាលាទរៀ មិ ម្រតូវ
ទលើសព្ី11 ទា៉ោងក្នុងមួយឆ្ាំទ

ទក្់េងសាលាទរៀ សិសយសរបស់អ្នក្ទដ្ើមយបីេេួ លបា ព្័ ត៌ា

 ការិោល័យទរៀបចំការម្របលង MCA ិង MTAS

ិងគ្ណិតវិេយាវ ការម្របលង MCAs គ្ឺា លក្ខណៈបម្រប ម្របួល បដ្លា

ទលើសព្ី 10 ទា៉ោងក្នុងមួយឆ្ាំទ

ីមួយៗក្ំណត់កាលវិភាគ្វ ការម្របលងរបស់

ើយ។ ការក្ំណត់ទំងទ េះមិ រាប់បញ្ចូលការទ្វើទតសតេូទំងរដ្ឋទ

ើយ។

អាចម្រតូវបា ទម្របើទដ្ើមយបីទ មើលព្ីដ្ំទ ណើរការវ ការសិក្យារបស់
ក្ូ អ្នក្ ិងជួយបណនាំទលើការបទម្រងៀ នាទព្លអ្នាគ្ត។

ទតើទព្លទវលាម្រតវូ ចំណាយយូបណា
ុ
ទា លើការម្របលង?
ការវាយតវមៃេូទំងរដ្ឋម្រតូវបា ទ្វើទ

ើងមួយដ្ងក្នុងមួយឆ្ាំ

។ សិសយសភាគ្ទម្រចើ ទ្វើទតសតទលើបណាាញ អ្៊ី ទ្ើ ណិត។
ជាម្យយមរយៈទព្លបដ្លបា ចំណាយក្នុ ងការវាយតវមៃទៅ

ទៅក្នុងក្ិចចខ្ិតខ្ំម្របឹងបម្របងទដ្ើមយបីទលើក្ក្មពស់តាាភាព្ ចយាប់ ីតិបយបញ្ញតតិក្៏តម្រមូវ ឱយយសាលាទរៀ ថ្នាក្់ម្រសុក្

េូទំងរដ្ឋគ្ឺ តិ ចជាង 1

រឺសាលាទរៀ បដ្លេេួលបា ការឧបតែមភជាសាធារណៈ ទៅមុ វងៃដ្ំបូងវ ឆ្ាំសិក្យា ីមួយៗ

ភាគ្រយវ ទា៉ោងបទម្រងៀ ក្នុងឆ្ាំសិ ក្យា។

ម្រតូវទ្វើការផ្យសព្វផ្យាយម្របតិេិ វ ការម្របលងលក្ខណៈសតង់ដ្ឋរបដ្លម្រតូវទ្វើទ
ឬសាលាបដ្លេេួលបា ការឧបតែមភជាសាធារណៈទនាេះក្នុងអ្ំ

ើងទៅសាលាទរៀ ថ្នាក្់ម្រសុក្

ុងទព្លឆ្ាំសិក្យាទនាេះទៅទលើទគ្ហេំព្័ររបស់ខ្ៃួ ។

ម្របតិេិ ម្រតូវបតផ្តល់ទហតុផ្លទលើការម្រគ្ប់ម្រគ្ងការវាយតវមៃ ីមួយៗ ិងបញ្ញាក្់ថ្ន
ការវាយតវមៃទំងទនាេះគ្ឺជាជទម្រមើសបដ្លបទងកើតទ

ើងក្នុងមូលដ្ឋា ឬតម្រមូវទដ្ឋយចយា ប់រដ្ឋឬសហព្័ ធ។

ការវាយតវមៃមិ ម្រតូវបា ក្ំ ណត់ទព្លទវលាទេ
ទហើយសិសយសអាចប តទ្វើទតសត ដ្រាបណាព្ួក្ទគ្ម្រតូវការ។

ទហតុអ្បា
វី
ជាសិសសយ របស់ខ្ហា
្ុំ ក្់ដ្ច
ូ ជាក្ំព្ង
ុ ទ្វទើ តសតប
ប ម
ែ ទេៀត?
ការទ្វើទតសតបដ្លតម្រមូវឱយយា ទៅេូទំងរដ្ឋម្រ តូវបា ក្ំ ណត់

ទតើា ទក្ើតទ ង
ើ អ្វម្រី បសិ ទបើខ្ទ្ុំ ម្រជស
ើ ទរើសមិ ឱយយសិសសយ របស់ខ្ច
្ុំ ល
ូ រួម?

ចំទោេះអ្នក្បដ្លបា ទរៀបរាប់ទៅក្នុងឯក្សារទ េះ។ ម្រសុក្ជា

ាតាបិតា / អាណាព្យាបាលា សិេធិមិ អ្ ុញ្ញាត ឱយយសិសយសរបស់ព្ួក្ទគ្

ទលើការទ្វើទតសតបប ែមទេៀតបដ្លរដ្ឋមិ បា តម្រមូវ។

ចូលរួមក្នុងការវាយតវមៃតាមសតង់ដ្ឋរបដ្លតម្រមូវទដ្ឋយរដ្ឋ។ ចយាប់ ីតិបយបញ្ញតតិវ រដ្ឋមិ ីសូដ្ឋ
តម្រមូវឱយយនាយក្ដ្ឋា ផ្តល់ព្័ត៌ា អ្ំព្ីការវាយតវមៃទលើការសិក្យាទៅេូទំង រដ្ឋទៅាតាបិតា / អាណាព្យាបាលសិសយស

ទម្រចើ បា ទ្វើការសទម្រមចចិតតទដ្ឋយផ្ទាល់ក្នុងការម្រគ្ប់ម្រគ្ង
ទក្់េងមក្សាលាម្រសុ ក្របស់អ្នក្សម្រាប់ព្័ត៌ា
បប ែម។

ទហើយរួមបញ្ចូលសំណំបបបបេទដ្ើមយបីបំទព្ញម្របសិ ទបើព្ួក្ទគ្បដ្ិទស្មិ ឱយយសិសយសចូលរួម។
សំណំបបបបេទ េះា ទៅទលើេំព្័របនាាប់ ិងរួមបញ្ចូល ូវបផ្នក្មួយទដ្ើមយបីសរទសរព្ីមូលទហតុវ ការបដ្ិទស្មិ ចូលរួម។
សាលាម្រសុក្របស់សិសយសអ្នក្អាច ឹងទមទព្័ត៌ា បប ែម។
សាលាទរៀ ឬសាលាម្រសុក្អាចា ផ្លវិបាក្បប ែមទេៀតទលើសព្ីអ្វីបដ្លបា ទលើក្ ទ

ើងទៅក្នុងឯក្សារទ េះសម្រាប់សិសយសបដ្ល

មិ ចូលរួមក្នុងការវាយតវមៃសតង់ដ្ឋរបដ្លតម្រមូវទដ្ឋយរដ្ឋ។
ក្រណីខ្ៃេះក្៏អាចា ផ្លវិបាក្ទផ្យសងៗចំទោេះការមិ ចូលរួមក្នុងការវាយតវមៃបដ្លបា ទម្រជើសទរើស ិងម្រគ្ប់ម្រគ្ងទដ្ឋយថ្នាក្់មូលដ្ឋា
។ សូមទក្់េងសាលាទរៀ របស់អ្នក្សម្រាប់ព្័ត៌ា បប ែមទក្់ េង ឹងការសទម្រមចចិតតក្នុងតំប ់។

ទតើខ្េ
្ុំ េួលបា ព្័តា
៌
បប ម
ែ ទៅក្ប ង
ៃ ណា?
សិសយស ិងម្រក្ុមម្រគ្ួសារអាចបសវងយល់ប ប ែមទៅទលើេំព្័
រវ ការម្របលងថ្នាក្់ជាតិវ ម្រគ្ប់រដ្ឋទំងអ្ស់
(education.mn.gov > សិសយស ិងម្រគ្ួសារ >
ក្មមវិ្ី ិងការទផ្តើមគ្ំ ិត > ការទ្វើទតសតេូទំងរដ្ឋ)។
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ចយាប់ ីតិបយបញ្ញតតិវ រដ្ឋមិ ីសូតា បផ្នក្ 120B.31 បផ្នក្រង 4a តម្រមូវឱយយសនងការបទងកើត ិងទបាេះព្ុមពោក្យយបបបបេមួយសម្រាប់ាតាបិតា
ិងអាណាព្យាបាលទដ្ើមយបីបំទព្ញ ម្របសិ ទបើព្ួក្ទគ្បដ្ិទស្មិ ឱយយសិសយសរបស់ព្ួក្ទគ្ចូលរួមក្នុងការវាយតវមៃសតង់ដ្ឋរបដ្លតម្រមូវទដ្ឋយរដ្ឋ
សាលាម្រសុក្របស់សិសយសអ្នក្អាច ឹងទមទរព្័ត៌ា បប ែម។ សាលាទរៀ ថ្នាក្់ម្រសុក្ម្រតូវបងាាញបីេម្រមង់បបបបេទ េះទៅទលើទគ្ហេំព្័រ
របស់សាលាទរៀ ម្រសុក្ ទហើយបញ្ចូលេម្រមង់បបបបេទ េះទៅក្នុងទសៀវទៅសិក្យាសិសយស ថ្នាក្់ម្រសុក្។

ការបដ្ិទស្ព្ីសណា
ំ
ក្ាតាបិតា/អាណាព្យាបាលចំទោេះការចូលរួមរបស់សស
ិ សយ ក្នង
ុ ការវាយតវមៃថ្នក្
ា ជា
់ តិទៅម្រគ្ប់រដ្ឋ
ទដ្ើមបយ ដ្
ី ក្ខ្ៃួ ទចញព្ីការវាយតវមៃថ្នក្
ា ជា
់ តិទៅម្រគ្ប់រដ្ឋ ាតាបិតា/អាណាព្យាបាលម្រតវូ បំទព្ញបបបបេទ េះទហើយបញ្ជូ វាទៅសាលាទរៀ របស់សស
ិ សយ ។
ទដ្ើមយបីគំម្រេដ្ល់ការទរៀបចំបផ្ ការសាលាទរៀ ថ្នាក្់ម្រសុក្ ឱយយបា លអបំផ្ុត សូមទផ្្ើេម្រម ង់បបបបេទ េះទៅសាលាទរៀ របស់សិសយសោ៉ោងទហាចណាស់ម្រតឹមវងៃេី 15 បខ្មក្រាឆ្ាំសិក្យា។
សម្រាប់សិសយសបដ្លចុេះទឈ្លមេះបនាាប់ព្ីការិោល័យទ្វើទតសតថ្នាក្់ជាតិចប់ទផ្តើម សូមទផ្្ើេម្រមង់បបបបេទ េះក្នុងរយៈទព្លព្ីរសបាា ហ៍វ ការចុេះទឈ្លមេះចូលទរៀ ។
ោក្យយវ ការបដ្ិទស្មិ ចូលរួមងមី ម្រតូវបា ទមទរជាទរៀងរាល់ឆ្ ាំ ាតាបិតា/អាណាព្យាបាលចង់ទម្រជើស ទរើស សិសយសទចញព្ីការវាយតវមៃេូទំងរដ្ឋ។.

កាលបរិទចឆេ

(េម្រមង់បបបបេទ េះគ្ឺា បត អ្ ុវតតសម្រាប់ឆ្ាំ 20 ដ្ល់ 20 ។)

ទឈ្លមេះ របស់សិសយស

ចយាប់ទដ្ើមមជយឈិមរបស់សិសយស

នាមម្រតក្ូលរបស់សិសយស

វងៃបខ្ឆ្ាំក្ំទណើតរបស់សិសយស

ម្រសុក្ / សាលាទរៀ របស់សិសយស

ថ្នាក្់

សូមសុទី ញបញ្ញាក្ថ្ន
់ អ្នក្បា េេួល ង
ិ ព្ិ ត
ិ យយ ទមើលព្័តា
៌
អ្ំព្កា
ី រទ្វទើ តសតថ្នក្
ា ជា
់ តិ។
ខ្្ុំបា េេួលព្័ត៌ា អ្ំព្ីការវាយតវមៃថ្នាក្់ជាតិ ទហើយទម្រជើសទរើសយក្សិសយសរបស់ខ្្ុំទចញមិ ឱយយចូលរួមការវាយតវមៃទ េះ។ MDE

ផ្តល់ការបណនាំចំទោេះាតាបិតា /អាណាព្យាបាលអ្ំព្ីការទ្វើទតសតថ្នាក្់ជាតិ ទហើយបដ្ិទសដ្ចំទោេះការចូលរួម របស់សិសយស ទៅទលើទគ្ហេំព្័រ MDE (education.mn.gov
សិសយស ិងម្រគ្ួសារ > ក្មមវិ្ី ិងការទផ្តើមគ្ំ ិង > ការទ្វើទតសតេូទំងរដ្ឋ )។
មូលទហតុវ ការបដ្ិទស្:

សូមបងាាញការវាយតវមៃថ្នាក្់ជាតិ (នានា) បដ្លអ្នក្ក្ំព្ុងទម្រជើសទរើសយក្សិសយសទចញមិ ឱយយចូលរួមទៅក្នុងឆ្ាំសិក្យាទ េះ:
ការអា វ ក្មមវិ្ីម្របលង MCA/MTAS

មុខ្វិជាាវិេយាសាស្រសតទលើក្មមវិ្ីម្របលង MCA/MTAS

មុខ្វិជាាគ្ណិតវិេយាទលើក្មមវិ្ីម្របលង MCA/MTAS

ACCESS/Alternate ACCESS សម្រាប់ ELLs

ទក្់េងសាលាទរៀ របស់អ្នក្ឬម្រសុក្សម្រាប់បបបបេទដ្ើមយបីបដ្ិទស្មិ ឱយយា ការវាយតវមៃក្នុងមូលដ្ឋា ។
ខ្្យ
ុំ ល់ថ្នតាមរយៈការចុេះហតែទលខាទលើេម្រមង់បបបបេទ េះ សាលាទរៀ របស់ខ្ ្ុំ

ង
ិ ខ្្អា
ុំ ច ង
ឹ បាត់បង់ព្ត
័ ា
៌
ដ្៏ា តវមៃអ្ព្
ំ ភា
ី ព្បុិ ម្របសប់បដ្លសិសសយ របស់ខ្រ្ុំ ក្
ើ ចទម្រម ើ ក្នង
ុ ការទរៀ សូម្រត។ ជាលេធផ្ល សិសសយ របស់ខ្ ្ុំ ង
ឹ មិ េេួលបា បា

ការបដ្ិទស្មិ ចូលរួមក្នង
ុ ការវាយតវមៃេទ
ូ ង
ំ រដ្ឋអាចា ផ្លបេះោល់ដ្ល់ក្ច
ិ ខ្
ច ត
ិ ខ្ំម្របង
ឹ បម្របងម្រសក្
ុ ង
ិ រដ្ឋ ទដ្ើមបយ បី ចក្ចយ្ ធា ម្របក្បទដ្ឋយសម្ម៌
ង
ិ គំម្រេការទរៀ សូម្រតរបស់សស
ិ សយ ។ សម្រាប់ទគលបំណងវ ការគ្ណនាគ្ណទ យយយភាព្វ សាលាទរៀ

វូ ព្ិ ទទុ រៀងៗខ្ៃួ ទេ។

ង
ិ សងាាត។
់ សិសសយ របស់ខ្ ្ុំ ង
ឹ ម្រតវូ បា រាប់ថ្ន “មិ ា ភាព្សាាតជ
់ នា
ំ ញ”។

ម្របសិ ទបើសស
ិ សយ របស់ខ្ទ្ុំ រៀ ក្នង
ុ វិេា
យ ល័យ ខ្្យ
ុំ ល់ថ្នតាមរយៈការចុេះហតែទលខាទលើសណ
ំ បំ បបបេទ េះ សិសសយ របស់ខ្ ្ុំ ង
ឹ មិ ា ព្ិ ទុ MCA បដ្លអាចស សយ ស
ំ វំ ចទព្លទវលា
ង
ិ ងវិកាសកាា ព្
ុ លទដ្ឋយមិ ចំបាច់ទរៀ វគ្គសង ថ្នាក្ប
់ ទំ ព្ញវិជាទា ៅមហាវិេា
យ ល័យ ឬសាក្លវិេា
យ ល័យរដ្ឋម ិ ស
ី តា
ូ ។

ទឈ្លមេះាតាបិតា/អាណាព្យាបាល (ទបាេះព្ុមព)
ហតែទលខាាតាបិតា/អាណាព្យាបាល
ឹងម្រតូវបំទព្ញទដ្ឋយបុគ្គលិក្សាលាទរៀ ឬម្រសុក្បុទណាាណេះ។

ទលខ្សាាល់សិសយស ឬទលខ្MARSS
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