
ហេតុអ្វីបានជាសិស្សហ្្ើហតស្ត NAPLAN?
កម្មវ ិ្ វីជាតិវាយតមមលៃសមត្ថភាពសិកសា – អក្ខរកម្មនិងហេខនព្ន្ត (NAPLAN) 
វាយតមមលៃបំណិនអក្ខរកម្មនិងហេខនព្ន្ត ដែេសំខានច់ាបំាចស់ម្រាបកុ់រារ 
រាេ់រូប ក្ុងការវវិឌ្ឍតាមរយៈសាលាហរៀននិងការរស់ហៅ។ សិស្សថ្្កទ់វី 3, 
5, 7 និង 9 ចូេរមួក្ុងហតស្ត NAPLAN ម្បចាឆ្ំ្ ំក្ុងដ្្កអាន សរហសរ និង 
ចំហណះែឹងទូហៅមនភាសា (ម្បកបអក្សរ ហវយយាករណ៍ និងវណ្ណ យុត្តិ) និង 
ហេខនព្ន្ត។

ហតស្តទាងំហនះ ្្ដេ់ឱ្យរាតាបិតានិងសាលាហរៀននូវការយេ់ែឹងថ្ហតើសិស្ស
 

នវីមយួៗកំពុងបំហពញេទ្ធ្េសិកសាយ៉ា ងណាដែរហៅហពេហ្្ើហតស្ត។  
NAPLAN គឺម្រានដ់តជាទិែ្ឋភាពមយួមនែំហណើ រការវាយតមមលៃនិងហ្្ើរបាយ

 
ការណ៍របស់សាលាហរៀនប៉ាុហណា្ណ ះ - វាមនិជំនួសឱ្យការវាយតមមលៃជាបន្តបន្ទា ប់
ដែេហ្្ើហោយម្គរូបហម្ងៀនអំពវីការបំហពញេទ្ធ្េសិកសារបស់សិស្សហ�ើយ។

NAPLAN ក៏្ ្ដេ់ឱ្យសាលាហរៀន អាជាញា ្រអបរ់ ំនិងរោ្ឋ ភបិាេ្ងដែរនូវពត័៌
រានអំពវីថ្ហតើកម្មវ ិ្ វីអបរ់កំំពុងែំហណើ រការយ៉ា ងណាដែរ និងថ្ហតើពេរែ្ឋ

 អូស្សា្ត េវីវយ័ហក្មងទាងំឡាយកំពុងបំហពញបាននូវេទ្ធ្េអបរ់ែំសំ៏ខានក់្ុង 
ដ្្កអក្ខរកម្មនិងហេខនព្ន្តដែរឬហទ។

ហតើនឹងហ្្ើហតស្តអំពវីអ្វីខលៃះ?
NAPLAN វាយតមមលៃបំណិនអក្ខរកម្មនិងហេខនព្ន្តដែេសិស្សកំពុងសិកសា  
តាមរយៈកម្មវ ិ្ វីសិកសាម្បម្កតវីមនសាលាហរៀនរបស់ខលៃួន។ អាជាញា ្រអបរ់រំបស់

 រែ្ឋនិងមនិដមនរបស់រែ្ឋទាងំអស់បានរមួចំដណកែេ់ការបហងកើតសរាភា រឯកសារ 
NAPLAN ។

ហៅឆ្្ ំ2019 សិស្សភាគហម្ចើនហៅទូទាងំម្បហទសអូស្សា្ត េវីនឹងហ្្ើហតស្ត 
NAPLAN តាមអនឡាញ។ 

មតិវេិម្ត�បម់នឆ្្ែំំបូងមនហតស្ត NAPLAN តាមអនឡាញបានបង្ហា ញ ថ្ 
សិស្សចូេរមួបានយ៉ា ងេ្អហៅក្ុងការវាយតមមលៃតាមអនឡាញ។ ម្បហយជន ៍
មយួក្ុងចំហណាមម្បហយជនច៍ម្បងមនការហ្្ើហតស្ត NAPLAN តាមអនឡាញគឺ
ការហ្្ើហតស្តដែេហរៀបចំសម្រាបសិ់ស្សហរៀងខលៃួន (ឬដកសម្មបសម្មរួេ) ហៅ 
ហពេដែេហតស្តហ្្ើការដកសម្មបសម្មរួេហោយស្័យម្បវត្តិហៅតាមការបំហពញ
េទ្ធ្េមនហតស្តរបស់សិស្ស។ ហតស្តហនះហេើកសំណួរទាងំឡាយដែេរាន 
ភាពស្មុម្គសា្ម ញកានដ់តខាលៃ ងំឬកានដ់តតិចហៅ ហោយអាម្ស័យនឹងការបំហពញ 
េទ្ធ្េមនហតស្តរបស់សិស្ស។

ហតស្តដែេហរៀបចំសម្រាបសិ់ស្សហរៀងខលៃួន (ឬដកសម្មបសម្មរួេ) ម្តរូវបានហរៀប 
ចំហ�ើងហែើម្បវីវាយតមមលៃសមត្ថភាពហ្្សងៗរ្ាែទូ៏េំទូលាយរបស់សិស្សទាងំ
ពួង និងហែើម្បវីវាស់ដវងេទ្្ធ េសហម្មចបានរបស់សិស្សឱ្យរតឹដតម្តឹមម្តរូវដែម
ហទៀត។ កូនហលាកអ្កមនិគួរម្ពរួយបារមភាហ�ើយ ហបើហគយេ់ថ្សំណួររានភាព
េំបាកជាង្ម្មតា។ ហគចាបយ់ក្លៃូវហ្្ើហតស្តមយួដែេកានដ់តស្មុគសា្ម ញ។ ពិនទាុ 
NAPLAN  សរុបទូហៅរបស់សិស្សម្តរូវបានដ្្អកហេើចំនួនសំណួរនិងភាពស្មុគ
សា្ម ញមនសំណួរដែេហគហ ល្ៃើយបានម្តមឹម្តរូវ។

NAPLAN តាមអនឡាញ – 
ពត័រ៌ានសម្រាបរ់ាតាបិតា 
និងអ្កដែទា ំ

ហតើកូនខញាុ ំនឹងហ្្ើហតស្ត NAPLAN តាមម្កោស 
ឬតាមអនឡាញ?

ហតស្ត NAPLAN តាមអនឡាញមនិដមនជាការហ្្ើហតស្តបំណិនវាយកា្ដ រ 
អក្សរពុម្ពហទ។ សិស្សអាចវាយអក្សរពុម្ព តាមហេ្បឿននិងបានេ្អខុសៗរ្ា -  
កែូ៏ចរ្ានឹងសិស្សដែេអាចសរហសរហោយមែតាមហេ្បឿននិងបានេ្អខុសៗ 
រ្ា្ងដែរ។ សិស្សថ្្កទ់វី 3 នឹងហ្្ើហតស្តសរហសរតាមម្កោស។

ហែើម្បវីឱ្យរានគំនិតខលៃះៗអំពវីអ្វីដែេជាការវាយតមមលៃតាមអនឡាញ សូមហបើក
ហមើេកដនលៃងបង្ហា ញជាសាធារណៈហៅឯ nap.edu.au

ហតើខញាុ ំអាចជួយ�កូនខញាុ ំហម្តៀមខលៃួនសម្រាប ់
NAPLAN តាមវ ិ្ វីណា?
ជួយ�កូនហលាកអ្កហម្តៀមខលៃួនតាមរយៈការ្្ដេ់ទំនុកចិត្តជាែ្មវីែេ់កូនថ្ 
NAPLAN ម្រានដ់តជាដ្្កមយួមនកម្មវ ិ្ វីសាលាហរៀនរបស់កូនប៉ាុហណា្ណ ះ 
និងតាមរយៈការរេឹំកកូនហៅមែងៃហ្្ើហតស្តឱ្យម្រានដ់តខិតខំអស់ពវីសមត្ថភាព

 
របស់ខលៃួនប៉ាុហណា្ណ ះ។ ម្គរូបហម្ងៀននឹងធាន្បនសាសិំស្សឱ្យសាគា េ់ែឹងម្បហភទ

 
សំណួររបស់ហតស្ត ហេើយនឹង្្ដេ់ជំនួយនិងការដណន្សំមម្សប។ ការហ្្ើ
ឱ្យម្បាកែថ្សិស្សសា៊ាំ នឹងការហម្បើឱបករណ៍ ការវាយអក្សរពុម្ពហេើឧបករណ៍
និងការរាវរកកម្មវ ិ្ វី គឺជាដ្្កមនការសិកសារបស់សិស្ស និងជាតម្មរូវការមន
កម្មវ ិ្ វីសិកសាអូស្សា្ត េវីចាបព់វីឆ្្ទំវីមយួហៅសាលាហរៀន។

ACARA មនិហស្ើឱ្យរានការហម្តៀមខលៃួនេួសហេតុដមនដទនសម្រាប ់
NAPLAN ឬការហម្បើម្បាស់ហសវាកម្មមនអ្ក្្ដេ់ការេ្ឹកេ្ឺនហ�ើយ។ 
NAPLAN គឺអំពវីការវាយតមមលៃការរ វីកចហម្មើនមនការសិកសាក្ុងដ្្កអក្ខរកម្ម
និងហេខនព្ន្ត។

ហៅឆ្្ ំ2019 ហនះ កូនហលាកអ្កនឹងហ្្ើហតស្ត NAPLAN តាមម្កោស។ 
ប៉ាុដន្ត កុរារហៅតាមសាលាហរៀនខលៃះហទៀត ហៅក្ុងម្បហទសអូស្សា្ត េវីនឹងហ្្ើ
ហតស្ត NAPLAN តាមម្កោសហៅឆ្្ហំនះ។ រែ្ឋមស្ន្តវីអបរ់ថ្ំ្កស់េពន័្ធ រែ្ឋ 
និងដែនែវី បានយេ់ម្ពមថ្ សាលាហរៀនទាងំអស់នឹងប្ដូរហៅកានអ់ន

 
ឡាញមនិឱ្យេួសពវីឆ្្ ំ2020 ហ�ើយ។ អាជាញា ្រអបរ់រំែ្ឋនិងដែនែវី នឹង

 សហម្មចនូវហពេដែេសាលាហរៀនរបស់ខលៃួនប្ដូរហៅកានអ់នឡាញ។

ហោយសារដតសិស្សម្តរូវបានវាយតមមលៃហេើខលៃឹមសារកម្មវ ិ្ វីសិកសាដ្្ក
 អក្ខរកម្មនិងហេខនព្ន្តែូចរ្ា ហោយមនិគិតអំពវីថ្ហតើសិស្សហ្្ើហតស្ត
 តាមអនឡាញឬតាមម្កោសហទហន្ះ ែូហច្ះេទ្ធ្េសម្រាបទ់ម្មងទ់ាងំ

ពវីរហនះនឹងម្តរូវបានរាយការណ៍តាមរង្្ស់ខ្ាតវាយតមមលៃ NAPLAN ែូច  
រ្ា។ ហែើម្បវីទទួេពត័រ៌ានបដន្ថមអំពវី NAPLAN តាមអនឡាញ សូមហបើក
ហមើេហៅឯ nap.edu.au
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ការចូេរមួក្ុង NAPLAN 
សិស្សទាងំអស់ដែេហរៀនហៅថ្្កទ់វី 3, 5, 7 និង 9 ម្តរូវបានរពឹំងថ្ នឹងចូេ
រមួក្ុងការហ្្ើហតស្តវាយតមមលៃ NAPLAN ម្បចាឆ្ំ្។ំ

សិស្សរានពិការភាពអាចរានសិទ្ធិទទួេការដកតម្មរូវដែេ្លៃុះបញ្ចា ំងជំនួយ
 ដែេ្្ដេ់ឱ្យជា្ម្មតា សម្រាបក់ារវាយតមមលៃហៅថ្្កហ់រៀន។ ហលាកអ្កគួរ 

ពិភាកសាជាមយួម្គរូបហម្ងៀនរបស់កូនហលាកអ្កជាែំបូងសិន អំពវីការហម្បើកដំណ
តម្មរូវពិការភាពណាមយួសម្រាបកូ់នហលាកអ្ក។ 

ការហេើកដេងជា្លៃូវការអាច្្តេ់ឱ្យសិស្សរានពិការភាព ដែេរតឹត្បតិយ៉ា ង
្ងៃន់្ ងៃរែេ់សមត្ថភាពសិស្សទាងំហន្ះ ហែើម្បវីចូេរមួក្ុងការវាយតមមលៃហនះ ឬ

 
សម្រាបសិ់ស្សដែេហទើបមកែេ់ម្បហទសអូស្សា្ត េវី ហេើយរានសាវតារមនិ
និយយអងហ់គលៃស។

ន្យកសាលារបស់កូនហលាកអ្ក និងអាជាញា ្រម្គបម់្គងហតស្តម្បចាតំំបន ់
របស់ហលាកអ្ក អាច្្ដេ់ជូនហលាកអ្កនូវពត័រ៌ានបដន្ថមអំពវីការ្្ដេ់ឱ្យជា 
ពហិសសទាងំឡាយ ឬអំពវីែំហណើ រការដែេម្តរូវការសម្រាបទ់ទេួការហេើក 
ដេងជា្លៃូវការ។

តារាងហពេហវលាហ្្ើហតស្ត NAPLAN តាម 
អនឡាញ ឆ្្ ំ2019
រយៈហពេវាយតមមលៃសម្រាប ់NAPLAN តាមអនឡាញ រានចំនួនម្បាបំនួមែងៃ 
ដែេម្តរូវបានពម្ងវីកបហងកើនពវីចំនួនបវីមែងៃដែេ្្ដេ់ឱ្យសម្រាបហ់តស្តតាម 
ម្កោស។ ការហ្្ើែូចហនះគឺហែើម្បវ្ី ្ដេ់ឱ្យសាលាហរៀននូវភាពបតដ់បនដែម
ហទៀតហៅក្ុងការហរៀបចហំពេហវលា និងហែើម្បវីសម្មបសម្មរួេសាលាហរៀន
ដែេម្បដេេជារានឧបករណ៍តិចតួច។ រយៈហពេវាយតមមលៃ NAPLAN 
តាមអនឡាញចាបហ់្្ដើមហៅមែងៃអង្គា រ ទវី 14 ឧសភា និងបញចាបហ់ៅមែងៃសុម្ក  
ទវី 24 ឧសភា 2019។

ហតស្តតាមអនឡាញម្តរូវហ្្ើហៅតាមេំោបែូ់ចតហៅ៖

ហតស្ត រយៈហពេ េំោប់ ពត័រ៌ាន

ការសរហសរ

ថ្្កទ់វី 3៖ 40 ន្ទវី
ថ្្កទ់វី 5៖ 40 ន្ទវី
ថ្្កទ់វី 7៖ 40 ន្ទវី
ថ្្កទ់វី 9៖ 40 ន្ទវី

បំហពញសព្ម្គប់
ហៅហពេពវីរមែងៃ
ែំបូង  

សិស្សថ្្កទ់វី 3 ហ្្ើហតស្ត
សរហសរហេើម្កោសដត
ហៅមែងៃទវីមយួប៉ាុហណា្ណ ះ

ការអាន

ថ្្កទ់វី 3៖ 45 ន្ទវី
ថ្្កទ់វី 5៖ 50 ន្ទវី 
ថ្្កទ់វី 7៖ 65 ន្ទវី 
ថ្្កទ់វី 9៖ 65 ន្ទវី

បំហពញសព្ម្គប់
ហៅហម្កាយ 
ហតស្តសរហសរ

សិស្សអានអត្ថបទមយួចំ
នួនហ្្សងៗរ្ាដែេ្្ដេ់
ពត័រ៌ាន ការម្សហមើម្សមម 
និងការបញចាុ ះបញចាូ េ

ចំហណះ 
ែឹងភាសាទូហៅ

ថ្្កទ់វី 3៖ 45 ន្ទវី
ថ្្កទ់វី 5៖ 45 ន្ទវី 
ថ្្កទ់វី 7៖ 45 ន្ទវី
ថ្្កទ់វី 9៖ 45 ន្ទវី

បំហពញសព្ម្គប ់
ហៅហម្កាយហតស្ត 
អាន

ហតស្តហនះ រានរមួទាងំ 
ការម្បកបអក្សរ ហវយយា 
ករណ៍ និងវណ្ណ យុត្តិ

ហេខនព្ន្ត

ថ្្កទ់វី 3៖ 45 ន្ទវី 
ថ្្កទ់វី 5៖ 50 ន្ទវី 
ថ្្កទ់វី 7៖ 65 ន្ទវី
ថ្្កទ់វី 9៖ 65 ន្ទវី

បំហពញសព្ម្គប ់
ហៅហម្កាយ 
ហតស្តចំហណះ 
ែឹងភាសាទូហៅ

ហតស្តហនះ រានរមួទាងំ 
ហេខនព្ន្តនិងពវីជ 
គណិត; រង្្ស់រង្្េ់ 
និង្រណវី រាម្ត; 
ហេើយនិងស្ថិតិ និង ម្ប៉ាូបាប៊ាវីេវីហត

ហតើរានអ្វីហកើតហ�ើងហបើកូនខញាុមំនិហៅសាលាហរៀនហៅ
មែងៃហ្្ើហតស្ត?
ហៅហពេរានេទ្ធភាព សាលាហរៀនអាចហរៀបចំឱ្យសិស្សហរៀងខលៃួនទាងំឡាយដែេ
មនិហៅសាលាហរៀនហៅហពេហ្្ើហតស្ត ហ្្ើហតស្តដែេខកខានហៅហពេមយួហទៀត
ក្ុងអំ�ុងហពេហ្្ើហតស្តរបស់សាលាហរៀន។ សិស្សនវីមយួៗមនិម្តរូវបានអនុញ្ញា ត
ឱ្យហ្្ើហតស្ត NAPLAN តាមអនឡាញ ហៅហម្កាយមែងៃសុម្ក ទវី 24 ឧសភា 2019 
ហ�ើយ។

ហតើេទ្ធ្េបំហពញការសិកសារបស់កូនខញាុ ំម្តរូវបាន វាស់ដវងតាមរហបៀបណា?
េទ្ធ្េបំហពញការសិកសារបស់សិស្សនវីមយួៗម្តរូវបានបង្ហា ញហៅហេើរង្្ស់ 
ខ្ាតជាតិសហម្មចបានសម្រាបក់ារវាយតមមលៃនវីមយួៗ។ េទ្ធ្េហៅតាមស្តងោ់រ 
ជាតិអប្បបររាបង្ហា ញថ្ សិស្សបានបង្ហា ញឱ្យហ�ើញបំណិនអក្ខរកម្មនិងហេខ
នព្ន្តដែេចាបំាចហ់ែើម្បវីចូេរមួហពញហេញក្ុងកម្មតិថ្្កហ់ន្ះ។

សាលាហរៀនរបស់កូនហលាកអ្កនឹងហចញរបាយការណ៍ NAPLAN សម្រាបសិ់ស្ស 
នវីមយួៗហៅហពេហម្កាយហទៀតហៅក្ុងឆ្្ែំដែេ។ ហបើហលាកអ្កមនិបានទទេួ
របាយការណ៍មយួហទ ហលាកអ្កគួរទាកទ់ងសាលាហរៀនរបស់កូនហលាកអ្ក។ 

ហតើេទ្ធ្េមនហតស្ត NAPLAN ម្តរូវបានហម្បើ
យ៉ា ងណាដែរ?
• សិស្សនិងរាតាបិតាអាចហម្បើេទ្ធ្េនវីមយួៗហែើម្បវីពិភាកសាការរ វីកចហម្មើន

ជាមយួម្គរូបហម្ងៀន។

• ម្គរូបហម្ងៀនហម្បើេទ្ធ្េហែើម្បវីជួយ�រាតក់្ុងការរកហមើេែឹងសិស្សទាងំឡាយ
ដែេនឹងទទួេម្បហយជនព៍វីកិចចាការរតឹដតេំបាក ឬពវីជំនួយបដន្ថម។

• សាលាហរៀនហម្បើេទ្ធ្េហែើម្បវីរកហមើេែឹងចំណុចខាលៃ ងំនិងដ្្កហែើម្បវីដកេំអ
ហៅក្ុងកម្មវ ិ្ វីបហម្ងៀន និងហែើម្បវីកំណតហ់រាេហៅមនអក្ខរកម្មនិងហេខនព្ន្ត។

• ម្បពន័្ធសាលាហរៀនហម្បើេទ្ធ្េហែើម្បវីពិនិត្យហ�ើងវញិនូវបណា្ដ កម្មវ ិ្ វីនិង
ជំនួយដែេ្្ដេ់ហៅឱ្យសាលាហរៀន។

• សេគមនអ៍ាចហមើេេទ្ធ្េ NAPLAN សាលាហរៀនជាម្្យមហៅឯ
myschool.edu.au

ហតើទវីណាដែេខញាុ ំអាចទទួេពត័រ៌ានបដន្ថម?
ហែើម្បវីទទួេពត័រ៌ានបដន្ថមអំពវី NAPLAN៖

• ទាកទ់ងសាលាហរៀនរបស់កូនហលាកអ្ក

• ទាកទ់ងអាជាញា ្រម្គបម់្គងហតស្តក្ុងតំបនហ់លាកអ្កហៅឯ
nap.edu.au/TAA

• ហបើកហមើេ nap.edu.au

ហែើម្បវីទទួេពត័រ៌ានអំពវីរហបៀបដែេ ACARA ហមើេខុសម្តរូវពត័រ៌ានផ្ទា េ់ខលៃួន សម្រាប ់NAPLAN សូមហបើកហមើេ nap.edu.au/naplanprivacy

http://myschool.edu.au
http://nap.edu.au/TAA
http://nap.edu.au
http://nap.edu.au/naplanprivacy

