
             
ជូនចំេ�ះ បងប� �ន្រគ��រសិស្ស�ទី�ប់�ន 

�រ្របឡង�យតៃម�សមត��ពសិស្សេមន (MEA, Maine Educational Assessments) គឺរមួប�� �លនូវ�រ្របឡងែដល��ពត្រម�វ េលើមុខវ ��� គណិតវ �ទ� 
មុខវ ��� អក្សរ��ស� /អក្សរសិល្ប៍អង់េគ�ស និងមុខវ ��� វ �ទ����ស�  ។  ចំេ�ះសម័យ្របឡង្រប�ំ�� ំ 2021-22 េនះ រដ�េមន នឹងេ្របើវ ��� �រ NWEA ស្រ�ប់
សិស្ស�ប់ពី�� ក់ទី 3 – ទី 8 េហើយសិស្ស វ �ទ�ល័យ�� ំទីបី នឹង្រត�វ្របឡងវ ��� គណិតវ �ទ� និងអក្សរ��ស� /អក្សរសិល្ប៍អង់េគ�ស ។ សិស្ស�� ក់ទី 5 ទី 8 និង
សិស្សវ �ទ�ល័យ�� ំទីប ីនឹង្រត�វ្របឡងមុខវ ��� វ �ទ���ស�  របស់រដ�េមន ។ សិស្ស�� ក់ទី 3 – ទី 8 និងសិស្ស វ �ទ�ល័យ �� ំទីបី ែដល�នពិ�រ�ពសតិ្រ��� ធ�ន់ធ�រ នឹង្រត�វ
បន�ចូលរមួ្របឡងេ�យវ �ធីេផ្សង�មែបបពហុរដ� (MSAA, Multi State Alternate Assessment) េដើម្ីប�យតៃម�សមត��ពចំេណះដឹងែផ�កគណិតវ �ទ� និងអក្សរ
��ស� /អក្សរសិល្ប៍អង់េគ�ស ។ ចំេ�ះសិស្ស�� ក់ទី 5 ទី 8 និងសិស្សវ �ទ�ល័យ�� ំទីបី ែដល�នពិ�រ�ពសតិ្រ��� ធ�ន់ធ�រ នឹង្រត�វបន�ចូលរមួ�រ្របឡង  វ �ទ���ស�  
MSAA ែដល្រត�វ�នត្រមង់ឲ្យ�ន�ពសុី�� េ�នឹងបទ�� ន វ �ទ���ស� សម័យថ�ី (NGSS, Next Generation Science Standards) ។ ចំេ�ះសិស្សែដល្រត�វ�ន��
កំណត់��អ�កសិក���អង់េគ�ស ក៏្រត�វចូលរមួ�រ្របឡង�យតៃម�្រប�ំ��  ំេលើ�ព�� ត់ជំ�ញ��អង់េគ�ស  វ ��� �រ ACCESS ស្រ�ស់អ�កសិក���
អង់េគ�ស (ELLs) ។ ចំេ�ះសិស្សែដល�នពិ�រ�ពសតិ្រ��� ធ�ន់ធ�រ ែដល្រត�វ�ន��កំណត់��អ�កសិក���អង់េគ�ស ្រត�វចូលរមួ�រ្របឡងវ ��� �រ ACCESS 
េ�យវ �ធីេផ្សង (Alternate ACCESS) ស្រ�ប់អ�កសិក���អង់េគ�ស (ELLs)  ។ �រ្របឡង�ងំអស់្រត�វេធ� ើេឡើង�មអន�ញ ។   

�រ្របឡង�យតៃម�ចំេណះដឹងសិស្សរបសរ់ដ�េមន (MEA, Maine Educational Assessments) �នដូច�ងេ្រ�ម ៖ 

 
�រ្របឡង ស្រ�ប់សិស្ស ៖ 

ACCESS ស្រ�ប់អ�កសិក���អង់េគ�ស  អ�កសកិ���អង់េគ�ស�ប់ពី�� ក់មេតយ្យ -ទី12 
 វ ��� �រ ACCESS េ�យ វ �ធីេផ្សង (Alternate ACCESS) ស្រ�ប់
អ�កសិក���អង់េគ�ស 

អ�កសិក���អង់េគ�សែដល�នពិ�រ�ពសតិ្រ��� ធ�ន់ធ�រ ពី�� ក់ទី 1- ទី12 

គណិតវ �ទ� និងអក្សរ��ស� /អក្សរសិល្ប៍អង់េគ�ស NWEA  �� ក់ទី 3 - ទី8 និងសិស្សវ �ទ�ល័យ�� ំទីបី 
MSAA - គណិតវ �ទ� និងមុខវ ��� អក្សរ
��ស� /អក្សរសិល្ប៍អង់េគ�ស �មវ �ធីេផ្សង  សិស្ស�� ក់ទី 3 - ទី8 និងសិស្ស វ �ទ�ល័យ�� ំទីបី ែដល�នពិ�រ�ពសតិ្រ��� ធ�ន់ធ�រ  

MSAA -  វ �ទ���ស� �ម វ �ធី េផ្សង សិស្ស�� ក់ទី 5 ទី8 និងសិស្ស វ �ទ�ល័យ�� ំទីបី ែដល�នពិ�រ�ពសតិ្រ��� ធ�ន់ធ�រ 

មុខវ ��� វ �ទ���ស�  របស់រដ�េមន  សិស្ស�� ក់ទី 5 ទី 8 និងសិស្សវ �ទ�ល័យ�� ំទីបី 

 
ក� �ង�ម���បិ�សិស្ស អ�ក�ចេ្របើព័ត៌�នពី�រ្របឡង�ងំេនះ េដើម្បីជួយេ្រ�មែ្រជងកូនៗរបស់ខ� �នេ�ផ�ះ ក៏ដូច�ស្រ�ប់ដឹក�ំក� �ង�រ
ពិ�ក��មួយ្រគ�របស់ពួក�ត់ េដើម្បីកំណត់រក (េបើ�ន) �រេ្រ�មែ្រជងបែន�ម េ���ែដល�ច�ន្របេ�ជន៍ចំេ�ះកូនៗរបស់អ�ក ។ ្រគ�េ្របើព័ត៌�ន
�ងំអស់េនះ រមួ�មួយនឹងទ្រមង់េផ្សងេទៀតៃនទិន�ន័យក� �ង�� េដើម្ីបដឹក��ំរបេ្រង�ន ក៏ដូច�េរៀបចំសកម��ព និងឱ�ស�រេរៀនសូ្រតែដល្រត�វេ��ម
�� ន�ពសិស្ស�� ក់ៗ ។ មិន�នលទ�ផល�រ្របឡងេ�ល�មួយ �ច្រ�ប់េយើង�ន�ងំ្រស �ងនូវសមត��ពរបស់សិស្ស�នេទ 
ែតេ�េពលែដលេយើងយកលទ�ផល�រ្របឡងេផ្សងៗ មក�ក់ប�� �ល��  ទិន�ន័យ�ងំអស់េនះ �ចផ�ល់�ព័ត៌�នសំ�ន់ ឲ្យេយើង�នេឃើញពី�ពរ �កចេ្រមើន
របស់សិស្ស ។ េ�េពលែដលសិស្សមិន�ន្របឡង�ស់ស� ង់សមត��ពេ��� ក់រដ� គឺ�ំឲ្យ�ត់បង់ព័ត៌�នដ៏�នតៃម�មួយ ។ 

�ងំ�យក�� នអប់រ�្រប�ំរដ�េមន (Maine Department of Education) និងស� �លឌី�ស� ិករបស់េយើង កំពុងព��មរកវ �ធី�ត់បន�យ�រ្របឡង េ��� ក់រដ� 
និង�� ក់ឌី�ស� ិក ក� �ងេពលទន� ឹម��  ែដល្រត�វ��ឲ្យ�ន��រ្របឡង�ងំេ�ះ គឺ�ចផ�ល់ព័ត៌�នែដល�នន័យដល់េ�ក្រគ�អ�ក្រគ� សិស�នុសិស្ស 
និង្រគ��ររបស់ពួកេគ ។ េយើងខ� ��ំន�រេជឿ�ក់��មួយនឹងគុណ�ព�របេ្រង�នែដលបេ្រង�នេ�យេ�ក្រគ�អ�ក្រគ�្របកបេ�យ�រ�ំងចិត�ខ�ស់  រមួ�មួយ
នឹង�រេ្រ�មែ្រជងរបស់េ�កអ�ក សិស្ស�ងំអសពិ់ត�េ្រត�មខ� �ន�នរចួ�លក់� �ង�រ�នេ�រក�ពេ�គជ័យក� �ង�រសិក�របស់ពួកេគ ។ 
េយើងខ� � ំសូមេលើកទឹកចិត�ឲ្យអ�ក ចូលេ�ក� �ង [INSERT RESOURCES e.g., your child’s teacher/school/administrator]  េបើ�នសំណួរអ� ីមួយ អំពី MEA 
ឬអំពី�ពរ �កចេ្រមើនចំេ�ះ�រសិក�របស់កូនេ�កអ�ក ។ 

សូមអរគុណ 

[INSERT district/school administrator] 


