NAPLAN Trên Mạng-thông
– tin dành cho phụ huynh
và người chăm sóc
Vietnamese

Tại sao học sinh làm NAPLAN?
Chương Trình Đánh Giá Quốc gia - Môn Văn và Toán
(NAPLAN) đánh giá các kỹ năng về văn và toán cần thiết
cho mỗi học sinh để tiến triển ở học đường và trong cuộc
sống. Học sinh các Lớp 3, 5, 7 và 9 tham dự kiểm
tra NAPLAN hàng năm về đọc, viết, các quy ước ngôn
ngữ (đánh vần, ngữ pháp, phép chấm câu) và toán số.
Đánh giá này giúp cho phụ huynh và nhà trường hiểu
được các cá nhân học sinh thực hiện ra sao tại thời điểm
làm kiểm tra. NAPLAN chỉ là một khía cạnh của quá trình
đánh giá và báo cáo của một trường; chứ không thay thế
cho các đánh giá tiếp diễn mà giáo viên dùng để đánh
giá việc thực hiện của học sinh.
NAPLAN cũng cung cấp thông tin cho các trường, cơ
quan thẩm quyền ngành giáo dục và chính phủ để biết
xem các chương trình giáo dục có hiệu quả ra sao và giới
trẻ Úc có đạt được những kết quả học tập quan trọng về
văn và toán hay không.

Đánh giá những gì?
NAPLAN đánh giá những kỹ năng về văn và toán mà học
sinh học tập trong suốt học trình thông thường ở trường.
Tất cả các cơ quan thẩm quyền ngành giáo dục của
chính phủ và phi chính phủ cùng góp phần soạn thảo tài
liệu NAPLAN.
Năm 2019, hầu hết các em học sinh tại Úc sẽ làm kiểm
tra NAPLAN trên mạng.
Phản hồi của năm đầu tiên làm NAPLAN Trên Mạng cho
thấy các học sinh thực hiện tốt với các đánh giá trên
mạng. Một trong những lợi điểm của NAPLAN Trên Mạng
là bài kiểm tra có thể điều chỉnh cho thích hợp, tức là bài
kiểm tra sẽ thích ứng một cách tự động với mức thực
hiện kiểm tra của một học sinh. Bài kiểm tra trình bày
những câu hỏi với trình độ cao hay thấp phức tạp, tùy
theo thực hiện của học sinh.
Bài kiểm tra có thể điều chỉnh thích hợp được soạn thảo
để đánh giá một loạt nhiều khả năng của học sinh và để
đo lường thành tích của học sinh chính xác hơn. Con của
quý vị không nên lo lắng nếu các em thấy câu hỏi khó
hơn thông thường; các em có thể đang làm một dạng
kiểm tra phức tạp hơn. Điểm NAPLAN chung của một
học sinh dựa trên số câu hỏi và tính phức tạp của các
câu mà các em trả lời đúng.

NAPLAN Trên Mạng không phải là bài kiểm tra về kỹ năng
bàn phím. Có nhiều khác biệt trong cách học sinh đánh
máy nhanh và giỏi ra sao cũng như có nhiều khác biệt
trong cách học sinh viết bằng tay nhanh và giỏi ra sao.
Học sinh lớp 3 vẫn tiếp tục làm kiểm tra trên giấy.
Để biết thêm về việc đánh giá trên mạng như thế nào,
xin vào trang chỉ dẫn cho công chúng nap.edu.au.

Tôi làm sao có thể giúp con tôi
chuẩn bị?
Quý vị giúp đỡ con chuẩn bị bằng cách trấn an các em
rằng NAPLAN chỉ là một phần của chương trình học tập
ở trường, và nhắc nhở các em đơn giản là cố gắng hết
sức vào ngày kiểm tra. Giáo viên sẽ bảo đảm giúp học
sinh làm quen với những dạng câu hỏi khác nhau của
bài kiểm tra và sẽ cho hướng dẫn cũng như giúp đỡ thích
hợp. Việc bảo đảm cho học sinh làm quen với sử dụng và
đánh máy trên thiết bị cũng như việc định hướng qua các
chương trình là một phần của học tập và là yêu cầu của
Học Trình Úc từ năm học đầu tiên.
ACARA không khuyến khích học sinh chuẩn bị quá
mức cho NAPLAN hoặc sử dụng những dịch vụ học kèm.
NAPLAN là đánh giá tiến triển trong học tập về môn văn
và toán.

Con tôi sẽ làm NAPLAN trên giấy
hay trên mạng?
Con quý vị sẽ làm kiểm tra NAPLAN trên mạng vào
năm 2019. Tuy nhiên, học sinh ở một số trường khác
trên nước Úc sẽ làm kiểm tra NAPLAN trên giấy trong
năm nay. Tổng trưởng giáo dục và bộ trưởng giáo dục
các lãnh thổ tiểu bang đã đồng ý để tất cả các trường
chuyển qua mạng vào năm 2020. Cơ quan thẩm quyền
ngành giáo dục của các lãnh thổ & tiểu bang sẽ quyết
định khi nào các trường chuyển qua mạng.
Vì học sinh được đánh giá theo cùng nội dung học
trình về văn và toán nên dù các em hoàn tất bài kiểm
tra trên mạng hay trên giấy thì kết quả của hai hình
thức này cũng vẫn được báo cáo theo cùng một thang
điểm đánh giá NAPLAN. Để biết thêm về NAPLAN Trên
Mạng, xin vào trang nap.edu.au.

Tham dự NAPLAN
Toàn bộ học sinh các Lớp 3, 5, 7 và 9 được yêu cầu tham
dự đánh giá NAPLAN hàng năm.
Học sinh khuyết tật có thể hội đủ điều kiện để có được
các điều chỉnh phản ánh những hỗ trợ mà các em thường
được nhận khi đánh giá trong lớp. Quý vị nên nói chuyện
trước với giáo viên của con về việc sử dụng bất cứ điều
chỉnh dành cho khuyết tật nào cho con quý vị.
Học sinh bị khuyết tật trầm trọng gây hạn chế khả năng
tham dự kỳ đánh giá, hay học sinh vừa đến Úc và thuộc
nguồn gốc không nói tiếng Anh có thể xin được miễn chính
thức.

Nếu con tôi vắng mặt ở trường
trong ngày đánh giá thì sao?
Nếu có thể được, các trường sẽ tổ chức để cá nhân học
sinh vắng mặt vào lúc kiểm tra được làm kiểm tra đã bỏ
lỡ vào một thời điểm khác nằm trong lịch kiểm tra của
trường. Các cá nhân học sinh không được phép dự kiểm
tra NAPLAN trên mạng sau ngày Thứ Sáu 24 Tháng Năm
2019.

Việc thực hiện của con tôi
sẽ được đo lường ra sao?

Hiệu trưởng trường quý vị và cơ quan hành chánh địa
phương có thẩm quyền về kiểm tra sẽ cho quý vị thông tin
thêm về những điều chỉnh khuyết tật cho NAPLAN Trên
Mạng hay thủ tục cần để xin miễn chính thức.

Việc thực hiện của cá nhân học sinh sẽ được nêu trên
thang điểm thành tích quốc gia cho mỗi loại kiểm tra. Một
kết quả ở mức tối thiểu của tiêu chuẩn quốc gia cho thấy
học sinh đó thực hiện được những kỹ năng cơ bản về văn
và toán cần có để tham dự toàn phần vào cấp lớp đó.

Thời khóa biểu NAPLAN
Trên Mạng 2019

Bản báo cáo NAPLAN của cá nhân học sinh sẽ được nhà
trường gửi đến quý vị sau đó trong cùng năm. Nếu quý
vị không nhận được bản báo cáo, quý vị nên liên lạc với
trường quý vị.

Khoảng thời gian dành cho đánh giá NAPLAN Trên Mạng
được triển hạn từ ba ngày cho kiểm tra trên giấy đến chín
ngày. Điều này là để giúp cho các trường ít thiết bị có đủ
thời gian để sắp xếp linh động hơn. Khoảng thời gian dành
cho đánh giá NAPLAN Trên Mạng bắt đầu từ Thứ Ba 14
tháng Năm và chấm dứt vào thứ Sáu 24 Tháng Năm 2019.
Kiểm tra trên mạng phải diễn ra theo thứ tự sau đây:
Kiểm tra

Viết

Đọc

Quy ước
ngôn ngữ

Toán số

Thời lượng

Thứ tự

Kết quả NAPLAN được sử
dụng ra sao?
•
•

Chi tiết

Lớp 3: 40 phút
Lớp 5: 40 phút
Lớp 7: 40 phút
Lớp 9: 40 phút

Được hoàn
tất trong hai
ngày đầu
tiên

Học sinh lớp 3
làm kiểm tra
viết trên giấy chỉ
trong một ngày
một

•

Lớp 3: 45 phút
Lớp 5: 50 phút
Lớp 7: 65 phút
Lớp 9: 65 phút

Được hoàn
tất sau kiểm
tra viết

Học sinh đọc một
loạt các bài khóa
dạng thông tin tài
liệu, dạng tưởng
tượng và thuyết
phục

•

Lớp 3: 45 phút
Lớp 5: 45 phút
Lớp 7: 45 phút
Lớp 9: 45 phút

Được hoàn
tất sau kiểm
tra đọc

Lớp 3: 45 phút
Lớp 5: 50 phút
Lớp 7: 65 phút
Lớp 9: 65 phút

Được hoàn
tất sau kiểm
tra các quy
ước ngôn
ngữ

Bài kiểm tra này
gồm đánh vần,
ngữ pháp và
phép chấm câu
Bài kiểm tra này
gồm số học và
đại số; đo lường
và hình học; và
thống kê và xác
suất

•

Học sinh và phụ huynh có thể dùng kết quả cá nhân
để thảo luận tiến triển với giáo viên.
Giáo viên sử dụng kết quả để giúp cho họ dễ xác định
hơn học sinh nào cần thử thách thêm hay cần hỗ trợ
thêm.
Nhà trường dùng kết quả để xác định ưu khuyết điểm
của giáo trình và đề ra mục tiêu cho hai môn văn và
toán.
Hệ thống trường học sử dụng kết quả để tái xét
chương trình và hỗ trợ dành cho trường.
Cộng đồng có thể xem kết quả trung bình NAPLAN của
trường tại myschool.edu.au.

Tôi có thể xem thêm
thông tin ở đâu?
Để có thêm thông tin về NAPLAN:

•

liên lạc trường của con quý vị

•

liên lạc cơ quan hành chánh địa phương thẩm quyền
về kiểm tra tại nap.edu.au/TAA

•

xem trang nap.edu.au

Để có thêm thông tin về cách ACARA quản lý thông tin cá
nhân của NAPLAN, xin xem trang
nap.edu.au/naplanprivacy.

