
             
ជូនចំព ោះ បងបអ នូគ្រួសារសិសសជាទីរាប់អាន 

ការគ្បឡងវាយតម្លៃសលតថភាពសិសសគ្បចំរដ្ឋពលន (MEA, Maine Educational Assessments) 

រឺរលួបញ្ច លូនូវការគ្បឡងដដ្លជាភាពតគ្លូវ ពលើលុខវជិាា រណិតវទិា លុខវជិាា អក្សរសាស្រសត /អក្សរសិលប៍អង់ពរៃស និងលុខវជិាា វទិាសាសាស្រសត  

។  ចំព ោះសល័យគ្បឡងគ្បចំឆ្ន ំ 2022-23 ពនោះ រដ្ឋពលន នឹងពគ្បើវញិ្ញា សារ NWEA សគ្ាប់សិសសចប់ពីថ្នន ក្់ទី 3 – ទី 8 

ព ើយសិសសវទិាល័យឆ្ន ំទីប ីនឹងគ្តូវគ្បឡងវវញិ្ញា សាររណិតវទិា និងអំណាន ។  សិសសថ្នន ក្់ទី 5, ទី 8 និងសិសសវទិាល័យឆ្ន ំទីបី 

នឹងគ្តូវគ្បឡងលុខវជិាា វទិាសាស្រសត  របស់រដ្ឋពលន ។ សិសសថ្នន ក្់ទី 3 – ទី 8 និងសិសសវវទិាល័យ ឆ្ន ំទីបី ដដ្លានពិការភាពសតិគ្ាជាា ធ្ងន់ធ្ងរ 

នឹងគ្តូវបនតចូលរលួគ្បឡងពោយវធិ្ីពសសងតាលដបបព ុរដ្ឋ  (MSAA, Multi State Alternate Assessment) ពដ្ើលបវីាយតម្លៃ

សលតថភាពចំពណោះដ្ឹងដសនក្រណិតវទិា និងអក្សរសាស្រសត /អក្សរសិលប៍អង់ពរៃស ។  ចំព ោះសិសសថ្នន ក្់ទី 5, ទ ី8 និងសិសសវទិាល័យឆ្ន ំទីបី 

ដដ្លានពិការភាពសតិគ្ាជាា ធ្ងន់ធ្ងរ នឹងគ្តូវបនតចូលរលួការគ្បឡង វវទិាសាស្រសត  MSAA ដដ្លគ្តូវានតគ្លង់ឲ្យានភាពសុីគ្នន ពៅនឹង

បទោឋ នវវទិាសាស្រសតសល័យថ្មី (NGSS, Next Generation Science Standards). ចំព ោះសិសសដដ្លគ្តូវានសាលាក្ំណត់ថ្នជាអនក្សិក្ា

ភាសាអង់ពរៃស ក្៏គ្តូវចូលរលួការគ្បឡងវាយតម្លៃគ្បចំឆ្ន ំ ពលើភាពសាា ត់ជំនាញភាសាអង់ពរៃស  រឺវញិ្ញា សារ ACCESS សគ្ាស់អនក្សិក្ា

ភាសាអង់ពរៃស (ELLs) ។  ចំព ោះសិសសដដ្លានពិការភាពសតិគ្ាជាា ធ្ងន់ធ្ងរ ដដ្លគ្តូវានសាលាក្ំណត់ថ្នជាអនក្សិក្ាភាសាអង់ពរៃស 

គ្តូវចូលរលួការគ្បឡងវញិ្ញា សារ ACCESS ពោយវធិ្ីពសសង (Alternate ACCESS) សគ្ាប់អនក្សិក្ាភាសាអង់ពរៃស (ELLs)  ។ ការគ្បឡង

ទងំអស់គ្តូវពធ្វ ើពឡើងតាលអនឡាញ ។   

ការគ្បឡងវាយតម្លៃចំពណោះដ្ឹងសិសសរបស់រដ្ឋពលន (MEA, Maine Educational Assessments) ានដូ្ចខាងពគ្កាល ៖ 
ការប្រឡង សប្ារ់សិសស ៖ 

វវញិ្ញា សារ ACCESS សគ្ាប់អនក្សិក្ាភាសាអង់ពរៃស អនក្សិក្ាភាសាអង់ពរៃសចប់ពីថ្នន ក្់លពតយយ -ថ្នន ក្់ទី12 

វវញិ្ញា សារ ACCESS ពោយវវធិ្ីពសសង (Alternate ACCESS) សគ្ាប់

អនក្សិក្ាភាសាអង់ពរៃស 

អនក្សិក្ាភាសាអង់ពរៃសដដ្លានពិការភាពសតិគ្ាជាា ធ្ងន់ធ្ងរ 

ពីថ្នន ក្់ទី 1- ទី12 

វវញិ្ញា សារ NWEA ពលើលុខវជិាា រណិតវទិា និងអំណាន ថ្នន ក្់ទី 3 - ទី8 និងសិសសវទិាល័យឆ្ន ំទីពីរ 

វវញិ្ញា សារ MSAA - ម្នលុខវជិាា រណិតវទិា 

និងលុខវជិាា អក្សរសាស្រសត /អក្សរសិលប៍អង់ពរៃស តាលវធិ្ីពសសង  

សិសសថ្នន ក្់ទី 3 - ទី8 និងសិសសវវទិាល័យឆ្ន ំទីបី ដដ្លានពិការភាព

សតិគ្ាជាា ធ្ងន់ធ្ងរ 

វវញិ្ញា សារ MSAA - លុខវជិាា វទិាសាស្រសតតាលវវធិ្ី ពសសង 
 

សិសសថ្នន ក្់ទី 5, ទី8 និងសិសសវវទិាល័យឆ្ន ំទីបី ដដ្លានពិការភាព

សតិគ្ាជាា ធ្ងន់ធ្ងរ 

លុខវជិាា វទិាសាស្រសត  របស់រដ្ឋពលន  សិសសថ្នន ក្់ទី 5, ទី 8 និងសិសសវទិាល័យឆ្ន ំទីបី 
 

ក្ន ុងនាលជាាតាបិតាសិសស អនក្អាចពគ្បើព័ត៌ានពីការគ្បឡងទងំពនោះ ពដ្ើលបីជួយពគ្ជាលដគ្ជងកូ្នៗរបស់ខល នួពៅសាោះ 

ក្៏ដូ្ចជាសគ្ាប់ដ្ឹក្នំាក្ន ុងការពិភាក្ាជាលួយគ្រូរបស់ពួក្គ្នត់ ពដ្ើលបីក្ំណត់រក្ (ពបើាន) ការពគ្ជាលដគ្ជងបដនថល 

ពៅសាលាដដ្លអាចានគ្បពោជន៍ចំព ោះកូ្នៗរបស់អនក្ ។ គ្រូពគ្បើព័ត៌ានទងំអស់ពនោះ 

រលួជាលួយនឹងទគ្លង់ពសសងពទៀតម្នទិននន័យក្ន ុងសាលា ពដ្ើលបីដ្ឹក្នំាការបពគ្ងៀន ក្៏ដូ្ចជាពរៀបចំសក្លមភាព និងឱកាសការ

ពរៀនសូគ្តដដ្លគ្តូវពៅតាលសាថ នភាពសិសសាន ក្់ៗ ។ លិនានលទធសលការគ្បឡងពទលណាលួយ 

អាចគ្ាប់ពយើងានទងំគ្សងុនូវសលតថភាពរបស់សិសសានពទ ដតពៅពពលដដ្លពយើងយក្លទធសលការគ្បឡងពសសងៗ 

លក្ោក្់បញ្ច លូគ្នន  ទិននន័យទងំអស់ពនោះ អាចសតល់ជាព័ត៌ានសំខាន ់ឲ្យពយើងានព ើញពីភាពរ ើក្ចពគ្លើនរបស់សិសស ។ 

ពៅពពលដដ្លសិសសលិនានគ្បឡងវាស់សាង់សលតថភាពពៅថ្នន ក្់រដ្ឋ  រឺនំាឲ្យាត់បង់ព័ត៌ានដ្៏ានតម្លៃលួយ ។ 

ទងំនាយក្ោឋ នអប់រំគ្បចំរដ្ឋពលន (Maine Department of Education) និងសគ លូឌីស្រសា ិក្របស់ពយើង ក្ំពុងពាោល

រក្វធិ្ីកាត់បនថយការគ្បឡង ពៅថ្នន ក្់រដ្ឋ  និងថ្នន ក្់ឌីស្រសា ិក្ ក្ន ុងពពលទនា ឹលគ្នន  ដដ្លគ្តូវធានាឲ្យានថ្នការគ្បឡងទងំពនាោះ 

រឺអាចសតល់ព័ត៌ានដដ្លានន័យដ្ល់ពលាក្គ្រូអនក្គ្រូ សិសានុសិសស និងគ្រួសាររបស់ពួក្ពរ ។ ពយើងខុ្ំានការ

ពជឿជាក្់ថ្នជាលួយនឹងរុណភាពការបពគ្ងៀនដដ្លបពគ្ងៀនពោយពលាក្គ្រូអនក្គ្រូគ្បក្បពោយការតំាងចិតតខពស់ រលួជាលួយនឹងការ

ពគ្ជាលដគ្ជងរបស់ពលាក្អនក្ សិសសទងំអស់ពិតជាពគ្តៀលខល នួានរចួរាល់ក្ន ុងការឈានពៅរក្ភាពពជារជ័យក្ន ុងការសិក្ារបស់ពួក្ពរ 

។ ពយើងខុ្ំសូលពលើក្ទឹក្ចិតតឲ្យអនក្ ចូលពៅក្ន ុង [INSERT RESOURCES e.g., your child’s teacher/school/administrator]  

ពបើានសំណួរអវ ើលួយ អំពី MEA ឬអំពីភាពរ ើក្ចពគ្លើនចំព ោះការសិក្ារបស់កូ្នពលាក្អនក្ ។ 

សូលអររុណ 

[INSERT district/school administrator] 


