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  នេចក្តីខែនាំរបេ់ឪពុក្ម្តត យ/អាណាពាបាល អាំពីការនធ្វើនេេតទូទាំងរដ្ឋ 

ឯក្សារននេះផ្សតល់ជូននូវព័េ៌ម្តនមូលដ្ឋឋ នមួយចាំនួននដ្ើមបីឪពុក្ម្តត យ/អាណាពាបាលនធ្វើការេនរមចបាននដ្ឋយម្តនព័េ៌ម្តនររប់រាន់ខដ្លផ្សតល់ផ្សលរបនោជន៍ដ្ល់កូ្នរបេ់ 
ពួក្នរ និងសាលានរៀន និងេហរមន៍របេ់ពួក្នរ។  

 

 

 

 

 

 

 

នហេុអវីនធ្វើនេេតទូទាំងរដ្ឋ? 

មីនីេូតាផ្សតល់េនមៃដ្ល់របព័នធអប់រ ាំរបេ់ែៃួន និងភាពជាំនញរបេ់អនក្ផ្សតល់ការអប់រ ាំរបេ់ែៃួន។ អនក្ផ្សតល់ការអប់រ ាំរបេ់មីនីេូតាបានបនងកើេេតង់ដ្ឋរននការេិក្ា 
ខដ្លម្តនភាពេឹងរុងឹ និងនរេៀមែៃួនេិេានុេិេសរបេ់នយើងេរម្តប់អាជីពការងារ និងការេិក្ាថ្នន ក់្មហាវទិាល័យ។ 

ការវាយេនមៃទូទាំងរដ្ឋ រឺជាវធីិ្ខដ្លនយើង ក្នុងនមជារដ្ឋមួយ នធ្វើការវាេ់ខវងថ្នេតង់ដ្ឋរននការេិក្ាម្តនលក្ខែៈស្េបាន ជាមួយក្មមវធីិ្េិក្ា និងការខែនាំ 
របចាំនងៃនៅក្នុងសាលានរៀនរបេ់នយើងខដ្រ នដ្ឋយធានថ្នេិេានុេិេសររប់របូរេូវបានផ្សតល់ជូននូវការអប់រ ាំខដ្លម្តនេមធ្ម៌។ លទធផ្សលននការវាយេនមៃទូទាំងរដ្ឋ  
រឺជាវធីិ្សាស្រេតមួយនផ្សសងនទៀេក្នុងការពិនិេយតាមដ្ឋនថ្ន នយើងក្ាំពុងផ្សតល់ជូននក្មងៗរបេ់នយើងនូវការអប់រ ាំខដ្លធានបាននូវក្ម្តៃ ាំងពលក្មមដ៏្ខ្ៃ ាំងកាៃ  និងរបជាពល 
រដ្ឋខដ្លម្តនចាំនែេះដឹ្ងែពេ់។ 

េតង់ដ្ឋរននការេិក្ា និងការវាយេនមៃ  

នេើេតង់ដ្ឋរននការេិក្ា រឺជាអវី? 

េតង់ដ្ឋរននការេិក្ា K–12 របេ់មីនីេូតា រឺជាការរ ាំពឹងទុក្នូវនេចក្តីេនរមចរបេ់េិេានុេិេសនៅទូទាំងរដ្ឋ។ េតង់ដ្ឋរទាំងននេះេម្តា ល់ចាំនែេះដឹ្ង និងជាំនញខដ្លេិេានុេិេស 
ររប់របូរេូវខេេនរមចឲ្យបាននៅក្នុងែៃឹមសារណាមួយនៅនពលបញ្ច ប់ថ្នន ក់្នរៀនក្រមិេណាមួយ។ ស្េកុ្សាលានរៀនក្ាំែេ់អាំពីវធីិ្ខដ្លេិេានុេិេសទាំងឡាយនឹងបាំនពញតាម 
េតង់ដ្ឋរននតាមរយៈការអភិវឌ្ឍវរាេិក្ា និងក្មមវធីិ្េិក្ា។ 

នេើទាំនក់្ទាំនងរវាងការវាយេនមៃការេិក្ាទូទាំងរដ្ឋ និងេតង់ដ្ឋរននការេិក្ា រឺជាអវី? 

ការវាយេនមៃទូទាំងរដ្ឋខផ្សនក្រែិេវទិា ការអាន និងវទិាសាស្រេត រេូវបាននរបើរបាេ់នដ្ើមបីវាេ់ក្រមិេថ្ននេើេិេានុេិេស និងសាលានរៀន និងស្េុក្សាលានរៀនរបេ់ពួក្នរ បានបាំនពញ 
តាមេតង់ដ្ឋរននការេិក្ាខដ្រឬនទ។ ការវាយេនមៃទូទាំងរដ្ឋ រឺជាវធីិ្សាស្រេតមួយនដ្ើមបីវាេ់ថ្ននេើេិេានុេិេសនធ្វើបានលអដ្ល់ក្រមិេណាចាំន េះែៃឹមសារខដ្លជាខផ្សនក្មួយននការខែនាំ 
របចាំនងៃរបេ់ពួក្នរ។ វាក៏្ជាវធីិ្មួយនដ្ើមបីវាេ់ថ្ននេើសាលានរៀន និងស្េកុ្សាលានរៀនក្ាំពុងអនុវេតស្េបតាមក្មមវធីិ្េិក្ា និងការបនរងៀនតាមេតង់ដ្ឋរបានលអដ្ល់ក្រមិេណាផ្សងខដ្រ។  

ការវាយេនមៃររប់រជុងនរជាយរបេ់មីនីេូតា (MCA) 
និងការនធ្វើនេេតជាំនញេិក្ារបេ់មីនីេូតា (MTAS) 

 ខផ្សអក្តាមេតង់ដ្ឋរននការេិក្ារបេ់មីនីេូតា 

 ផ្សតល់ជូនជានរៀងរាល់ឆ្ន ាំចប់ថ្នន ក់្ទី 3–8 និងនៅវទិាល័យេរម្តប់មុែវជិាា  
ការអាន និងរែិេវទិា; ផ្សតល់ជូនជានរៀងរាល់ឆ្ន ាំេរម្តប់ថ្នន ក់្ទី 5, ថ្នន ក់្ទី 8, 
និងនៅវទិាល័យេរម្តប់មុែវជិាា វទិាសាស្រេត 

 េិេានុេិេសភារនរចើននធ្វើ MCA 

 MTAS រឺជាជនរមើេមួយេរម្តប់េិេានុេិេសខដ្លអេមេថភាពខផ្សនក្ 
របាជាា ធ្ៃន់ធ្ៃរបាំផុ្សេ 

ACCESS និង ACCESS ជាំនួេេរម្តប់អនក្នរៀនភាសាអង់នរៃេ 

 ខផ្សអក្តាមេតង់ដ្ឋរអភិវឌ្ឍភាសាអង់នរៃេរបេ់ WIDA 

 ផ្សតល់ជូនជានរៀងរាល់ឆ្ន ាំេរម្តប់អនក្នរៀនភាសាអង់នរៃេចប់ពីថ្នន ក់្ K–12 
េរម្តប់មុែវជិាា ការអាន ការេរនេរ ការសាត ប់ និងការនិោយ 

 អនក្នរៀនភាសាអង់នរៃេភារនរចើននធ្វើនេេត ACCESS េរម្តប់ ELLs 

 ACCESS ជាំនួេេរម្តប់ ELLs រឺជាជនរមើេមួយេរម្តប់អនក្នរៀនភាសា 
អង់នរៃេខដ្លអេមេថភាពខផ្សនក្របាជាា ធ្ៃន់ធ្ៃរបាំផុ្សេ 
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នេើរេូវចាំណាយនពលប ុនម ននលើការនធ្វើនេេតទូទាំងរដ្ឋ?   
ការវាយេនមៃទូទាំងរដ្ឋរេូវបាននធ្វើន ើងនរៀងរាល់មួយឆ្ន ាំមតង េិេានុេិេសភារនរចើននធ្វើនេេតតាមរបព័នធអីុនធឺ្ែិេ។ 
ជាមធ្យម នពលនវលាខដ្លរេូវចាំណាយនលើការវាយេនមៃទូទាំងរដ្ឋ រឺ េិចជាងមួយភាររយនននម្ត ងផ្សតល់ការខែនាំ 
នៅក្នុងមួយឆ្ន ាំេិក្ា។ ការវាយេនមៃមិនរេូវបានក្ាំែេ់នពលនវលានទ នហើយេិេានុេិេសអាចបនតនធ្វើការងារ ដ្រាបណា
ពួក្នររេូវការនធ្វើដូ្នចន េះ។ 

នេើេិេានុេិេសនធ្វើនេេតវាយេនមៃនៅនពលណា? 
សាលានរៀននីមួយៗក្ាំែេ់កាលវភិារននការនធ្វើនេេតរបេ់ពួក្នរនៅក្នុងកាលវភិារននការនធ្វើនេេតរបេ់រដ្ឋ។ ចូរទក់្ទង
សាលានរៀនរបេ់េិេានុេិេសរបេ់អនក្េរម្តប់ព័េ៌ម្តនេតីពីនងៃនធ្វើនេេតជាក់្លាក់្។ 

 កាលវភិារននការនធ្វើនេេត MCA និង MTAS ចប់នផ្សតើមពីខែមីន និងបញ្ច ប់នៅខែឧេភា។  

 កាលវភិារននការនធ្វើនេេត ACCESS និង ACCESS ជាំនួេេរម្តប់ ELLs ចប់នផ្សតើមនៅចុងខែមក្រា និងចុងខែមីន។  

នហេុអវីបានជាការវាយេនមៃទាំងននេះម្តនរបេិទធភាព? 
មីនីេូតា នជឿជាក់្ថ្ន នដ្ើមបវីាេ់ក្រមិេអាំពីអវីខដ្លេិេានុេិេសក្ាំពុងនរៀនរបក្បនដ្ឋយរបេិទធភាព ការនធ្វើនេេតចាំបាច់
រេូវនលើេពីការេួរេាំែួរខដ្លម្តនជនរមើេនរចើន។  

 នដ្ើមបីន្ៃើយេបនឹងេាំែួរនន េិេានុេិេសអាចរេូវចាំបាច់រេូវវាយអក្សរ ទញ និងទម្តៃ ក់្របូភាព និង ក្យនន 
ឬនរបើរបាេ់រកាហវ ឬព័េ៌ម្តន។  

 MCA េរម្តប់មុែវជិាា ននការអាន និងរែិេវទិាអាចេរមបតាមាន បាន ម្តនន័យថ្នចនមៃើយខដ្លេិេសផ្សតល់ជូន
នឹងក្ាំែេ់េាំែួរបនទ ប់ខដ្លេិេសនឹងន្ៃើយេប។  

 MCA េរម្តប់មុែវជិាា វទិាសាស្រេត រមួបញ្ចូ លការបនងកើេនន ខដ្លេរមូវឲ្យេិេានុេិេសនធ្វើការពិនសាធ្ន៍នដ្ើមបី
ន្ៃើយេបនឹងេាំែួរនន។ 

ចាំែុចទាំងអេ់ននេះផ្សតល់េិេានុេិេសនូវឱកាេក្នុងការនរបើរបាេ់ការរិេ និងការវភិារររប់រជងុនរជាយខដ្លចាំបាច់
នដ្ើមបីទទួលបានភាពនជារជ័យនៅក្រមិេមហាវទិាល័យ និងអាជីពការងារ និងបងាា ញអាំពីអវីខដ្លពួក្នរបានដឹ្ង 
និងអាចនធ្វើបាន។  

នដ្ឋយសារខេែៃឹមសារនននេេតេាំណាងឲ្យេតង់ដ្ឋរឲ្យបាននពញនលញជាទីបាំផុ្សេតាមខដ្លអាចនធ្វើនៅបានននេះ 
ការនរៀបចាំេរម្តប់ និងការនធ្វើការវាយេនមៃ នរបើរបាេ់ចាំនែេះដឹ្ង ដ្ាំនែើ រការ និងយុទធសាស្រេតដូ្ចាន នៅនឹងចាំនែេះដឹ្ង 
ដ្ាំនែើ រការ និងយុទធសាស្រេតននខដ្លរេវូបាននរបើរបាេ់នៅក្នុងថ្នន ក់្នរៀនខដ្លលអបាំផុ្សេផ្សងខដ្រ។ 

នេើែាុាំទទួលបានលទធផ្សលរបេ់េិេសរបេ់ែាុាំនៅនពលណា? 
នៅនរៀងរាល់រដូ្វនតត  របាយការែ៍របេ់េិេានុេិេសម្តន ក់្ៗនឹងរេូវបានបញ្ាូ ននៅកាន់ស្េកុ្សាលានរៀន និងរេូវបាន
ផ្សតល់ជូនរក្មុររួសារមិនយូរជាងនពលនបើក្េននិេិទនៅរដូ្វេៃឹក្ន ើរជុេះន ើយ។ របាយការែ៍ននអាចរេូវបាន 
នរបើរបាេ់នដ្ើមបីនមើលន ើញនូវវឌ្ឍនភាពរបេ់កូ្នរបេ់អនក្ និងជួយផ្សតល់ការខែនាំេរម្តប់នពលអនរេផ្សងខដ្រ។ 

ចុេះរបេិននបើែាុាំនរជើេនរ ើេមិនឲ្យេិេសរបេ់ែាុាំចូលរមួ? 
បទបបញ្ញេតិរបេ់មីនីេូតាេរមូវឲ្យ MDE នធ្វើការនបាេះពុមពផ្សាយនូវទរមង់ខបបបទមួយេរម្តប់ឲ្យឪពុក្ម្តត យ/អាណាពាបាលបាំនពញ 
របេិននបើពួក្នរបដិ្នេធ្មិនឲ្យេិេសរបេ់ពួក្នរចូលរមួនៅក្នុងការវាយេនមៃក្រមិេេតង់ដ្ឋរខដ្លរេូវបានេរមូវនដ្ឋយរដ្ឋននេះ។ 
ទរមង់ខបបបទនដ្ើមបបីាំនពញតាមលក្ខែែឌ េរមូវខផ្សនក្ចាប់ននេះ អាចខេវងរក្បាននៅនលើនរហទាំព័ររបេ់ MDE នៅតាមេាំែភាា ប់ខ្ងនរកាម។ 
ស្េុក្សាលានរៀនរបេ់េិេសរបេ់អនក្អាចរេូវការព័េ៌ម្តនបខនថម។ 

 

 

 

នេើែាុាំទទួលបានព័េ៌ម្តនបខនថមនៅក្ខនៃងណា?  
ខេវងរក្ព័េ៌ម្តនលមអិេអាំពីការនធ្វើនេេតទូទាំងរដ្ឋេរម្តប់េិេានុេិេស និងរក្មុររួសារទាំងឡាយនៅនលើ ទាំព័រននការនធ្វើនេេតទូទាំងរដ្ឋនននរហទាំព័ររបេ់ MDE 
(education.state.mn.us > Students and Families > Statewide Testing). 

 

 

នហេុអវីបានជាការចូលរមួម្តនសារៈេាំខ្ន់? 
ការវាយេនមៃទូទាំងរដ្ឋ រាន់ខេជាវធីិ្សាស្រេតមួយក្នុងការ 
វាេ់េទង់អាំពីការេនរមចបានរបេ់េិេសរបេ់អនក្ខេ 
ប ុនណាណ េះ ប ុខនតការចូលរមួរបេ់េិេសរបេ់អនក្ រឺម្តនសារៈ 
េាំខ្ន់ នដ្ើមបីខេវងយល់ថ្ននេើការអប់រ ាំនៅសាលានរៀន 
របេ់េិេសរបេ់អនក្ម្តនរបេិទធិភាពនៅក្នុងការអនុវេត 
ស្េបតាមេតង់ដ្ឋរននការេិក្ាបានដ្ល់ក្រមិេណា។  

 អនក្ផ្សតល់ការអប់រ ាំ និងអនក្បនងកើរនាលននោបាយ 
នរបើរបាេ់ព័េ៌ម្តនខដ្លទទួលបានពីការវាយ 
េនមៃននខដ្លរេូវនធ្វើការេនរមចចិេតអាំពី 
ធ្នធាន និងការាាំរទខដ្លរេូវបានផ្សតល់ជូន។ 

 ឪពុក្ម្តត យ និងសាធារែជនទូនៅនរបើរបាេ់ 
ព័េ៌ម្តនននការវាយេនមៃនដ្ើមបីនធ្វើការនរបៀប 
នធ្ៀបរវាងសាលានរៀនទាំងឡាយ និងនធ្វើការ 
េនរមចចិេតអាំពីក្ខនៃងទិញផ្សទេះ ឬក្ខនៃងចុេះន ម្ េះ 
ចូលនរៀនឲ្យកូ្នៗរបេ់ពួក្នរ។ 

ការរែនរបក្បនដ្ឋយរែននយយភាពរបេ់សាលានរៀន 
នឹងម្តនលក្ខែៈអវជិាម្តនរបេិននបើម្តនេិេានុេិេស 
េិចជាង 95% ចូលរមួក្នុងការវាយេនមៃននេះ។ 

 

ទាំនក់្ទាំនងដ៏្រងឹម្តាំនៅកាន់េតង់ដ្ឋរ 
ននម្តនន័យថ្ន  

“ការបនរងៀននដ្ើមបីនធ្វើនេេត”  
រឺពិេជានតត េនលើេតង់ដ្ឋរននការ 
េិក្ាខដ្លកាៃ យជាខផ្សនក្មួយនន 
ការខែនាំរបចាំនងៃរចួនហើយននេះ  

ពិេរបាក្ដ្ខមន។ 

 

http://education.state.mn.us/MDE/fam/tests/



