
NAPLAN លើ�ើមូូ�ដ្ឋាា នក្រ�ដ្ឋាស -  
ព័័ត៌៌មានសក្រមាប់់ឪពុ័�មាា យ 
និងអ្នន�ថែ�ទាំ ំ

កូូនរបស់់អ្ននកូនឹងធ្វើ�ើ�ធ្វើ�ស់ត NAPLAN 
ធ្វើ��មូូ�ដ្ឋាា នក្រកូដ្ឋាស់ធ្វើ�ឆ្នាំន � ២០២០

រដ្ឋាមូន្រ្តីនាើក្រ�សួងអ្នប់់រសំហព័័នធ រដ្ឋា និងថែដ្ឋនដ្ឋើបានឯ�ភាព័ថាសាលាលើរៀន 
ទាំងំអ្នស់នឹងផ្លាា ស់ប់ាូរជាប់លើ�ាើ រៗព័ើ NAPLAN លើ�ើមូូ�ដ្ឋាា ន 
ក្រ�ដ្ឋាសប់ចុុ្ចុប់បនន លើ� NAPLAN តាមូអ្ននឡាញ លើដ្ឋើមូបើផ្តា�់នូវការវាយ 
ត៌ម្លៃមូាកាន់ថែត៌ក្រប់លើសើរ និងច្ចុាស់លាស់ថែដ្ឋ�កាន់ថែត៌មានការទាំ�់ទាំញចិ្ចុត៌ា
ចំ្ចុលើ�ះសិសស។

អាជាា ធរអ្នប់់ររំប់ស់រដ្ឋា និងថែដ្ឋនដ្ឋើនឹង�ំ�ត់៌ព័ើសាលាលើរៀនរប់ស់ពួ័�លើ�ក្រត៌វូ
ផ្លាា ស់ប់ាូរលើ�អ្ននឡាញលើ�លើព័�ណា។ ថែផ្តនការប់ចុុ្ចុប់បននលើនះ �ឺលើដ្ឋើមូបើឱ្យយសា
លាលើរៀនទាំងំអ្នស់ផ្លាា ស់ប់ាូរលើ� NAPLAN តាមូអ្ននឡាញ លើ�ឆ្នាំន ២ំ០២១។

ធ្វើ��ុអ្នើ�សិ់ស់សក្រ�វូធ្វើ�ើ� NAPLAN?

�មូមវធិើវាយត៌ម្លៃមូាថាន �់ជាតិ៌ - អ្ន�ខរ�មូម និងការ�ិត៌រាប់់លើ�ខ (NAPLAN) 
វាយត៌ម្លៃមូាជំំនាញអ្ន�ខរ�មូម និងការ�ិត៌រាប់់លើ�ខថែដ្ឋ�ចាំបំាច់្ចុសក្រមាប់់�ុមារ 
ក្រ�ប់់របូ់ លើដ្ឋើមូបើដំ្ឋលើ�ើ រការលើ�មុូខតាមូរយៈសាលាលើរៀន និងការរស់លើ�។

សិសសថាន �់ទីើ៣ ទីើ៥ ទីើ៧ និងទីើ៩ ចូ្ចុ�រមួូ�នងុការលើធើើលើត៌សា NAPLAN 
ក្រប់ចាំឆំ្នាំន �ំនងុការអាន ការសរលើសរ �ំនាមំ្លៃនភាសា (ការក្រប់�ប់ លើវយា�រ�៍ 
និងវ�ណយុត៌ាិ) លើហើយនិងការ�ិត៌រាប់់លើ�ខ។

ការវាយត៌ម្លៃមូាផ្តា�់ជូំនឪពុ័�មាា យ និងសាលាលើរៀននូវការយ�់ដឹ្ឋងព័ើរលើប់ៀប់
ថែដ្ឋ�សិសសមាន �់ៗ�ំពុ័ងអ្ននុវត៌ាលើ�លើព័�លើធើើលើត៌សា។ NAPLAN ក្រ�ន់ថែត៌ជា
ថែផ្តន�មួូយម្លៃនដំ្ឋលើ�ើ រការវាយត៌ម្លៃមូា និងការលើធើើរបាយការ�៍រប់ស់សាលាលើរៀន
បុុ់លើណាណ ះ - វាមិូនជំំនួសការវាយត៌ម្លៃមូាថែដ្ឋ��ំពុ័ងលើធើើលើ�ើងលើដ្ឋាយក្រ�អំូ្នព័ើការ 
អ្ននុវត៌ារប់ស់សិសសលើនាះលើទី។

NAPLAN �៏ផ្តា�់ព័័ត៌៌មានដ្ឋ�់សាលាលើរៀន អាជាា ធរអ្នប់់រ ំនិងរដ្ឋាា ភិិបា� 
ផ្តងថែដ្ឋរនូវព័័ត៌៌មានអំ្នព័ើដំ្ឋលើ�ើ រការ�មូមវធិើអ្នប់់រ ំលើហើយថាលើត៌ើពួ័�លើ�មងៗ 
អូ្នក្រសាា �ើ�ំពុ័ងទីទួី�បាននូវ�ទីធផ្ត�អ្នប់់រសំំខាន់ៗថែផ្តន�អ្ន�ខរ�មូម 
និងការ�ិត៌រាប់់លើ�ខឬ�៏អ្នត់៌។

ធ្វើ�� NAPLAN វាយ�ម្លៃមូៃអ្នើ�ខ្លះៃ�?

NAPLAN វាយត៌ម្លៃមូាជំំនាញអ្ន�ខរ�មូម និងការ�ិត៌រាប់់លើ�ខថែដ្ឋ�សិសស 
�ំពុ័ងលើរៀនសូក្រត៌ តាមូរយៈ�មូមវធិើសិ�ាលើ�តាមូសាលាធមូមតារប់ស់ពួ័�លើ�។ 
អាជាា ធរអ្នប់់ររំដ្ឋាា ភិិបា� និងមិូនថែមូនរដ្ឋាា ភិិបា�ទាំងំអ្នស់ បានចូ្ចុ�រមួូ 
ចំ្ចុថែ���នងុការអ្នភិិវឌ្ឍឍសមាា រៈ NAPLAN។

សិសសក្រត៌វូបានវាយត៌ម្លៃមូាលើ�ើមាតិ៌កាម្លៃន�មូមវធិើសិ�ាថែផ្តន�អ្ន�ខរ�មូម និងការ 
�ិត៌រាប់់លើ�ខដូ្ឋច្ចុ�ន  លើដ្ឋាយមិូន�ិត៌ថាលើត៌ើពួ័�លើ�បានប់ញ្ចប់ុ់ការលើធើើលើត៌សា 
តាមូអ្ននឡាញ ឬលើ�ើក្រ�ដ្ឋាសលើទី។ �ទីធផ្ត�សក្រមាប់់ទីក្រមូង់ទាំងំព័ើរ អាច្ចុក្រត៌វូ
បានរាយការ�៍លើ�លើ�ើមាក្រត៌ដ្ឋាា នវាយត៌ម្លៃមូា NAPLAN ដូ្ឋច្ចុ�ន ។

ធ្វើ��ខុំ្លះ�អាចជួួយកូូនរបស់់ខុំ្លះ�បក្រមូងុទុុកូមុូនយ៉ាា ងដូូច
ធ្វើមូតច?

លើដ្ឋាយវាផ្លាា �់លើនាះ NAPLAN មិូនថែមូនជាការលើធើើលើត៌សាថែដ្ឋ�អាច្ចុ សិ�ាលើដ្ឋើមូបើ 
ប់ក្រមូងុទុី�មុូនបានលើទី លើហើយសិសស�៏មិូនក្រត៌វូបានរពឹំ័ងថានឹងលើធើើដូ្ឋលើច្ចុនះថែដ្ឋរ។

ជួំយ�ូនរប់ស់អ្នន�ឱ្យយប់ក្រមូងុទុី�មុូនលើដ្ឋាយធានាពួ័�លើ�ថា NAPLAN ក្រ�ន់
ថែត៌ជាថែផ្តន�មួូយម្លៃន�មូមវធិើសាលារប់ស់ពួ័�លើ�បុុ់លើណាណ ះ លើហើយលើដ្ឋាយការរ�ឹំ�
ពួ័�លើ�លើ�ម្លៃ�ៃលើនាះលើដ្ឋើមូបើឱ្យយលើធើើអ្នស់ព័ើសមូត៌ថភាព័រប់ស់ពួ័�លើ�បុុ់លើណាណ ះ។

ACARA មិូនថែ�នាឱំ្យយមានការប់ក្រមូងុទុី�មុូនលើក្រច្ចុើនលើព័�សក្រមាប់់ 
NAPLAN ឬការលើក្រប់ើក្របាស់លើសវា�មូមនានាលើដ្ឋាយអ្នន�ផ្តា�់ការប់�ាុ ះ 
ប់ណាា �លើនាះលើ�ើយ។

ក្រ�នឹូងធានាថាសិសសធាា ប់់សាា �់ក្រប់លើភិទីសំ�ួរទាំងំឡាយលើ��នងុការលើធើើ លើត៌សា លើហើយនឹងផ្តា�់ការ�កំ្រទី និងការថែ�នាថំែដ្ឋ�សមូក្រសប់។

សូមូលើមូើ�ឧទាំហរ�៍ម្លៃនសំ�ួរ NAPLAN លើ�តាមូវ ុបិ់ម្លៃស�៍ 
nap.edu.au/naplan

ការចូ�រមួូធ្វើ�កូនុង NAPLAN 

សិសសថាន �់ទីើ៣ ទីើ៥ ទីើ៧ និងទីើ៩ ទាំងំអ្នស់ក្រត៌វូបានរពឹំ័ងថានឹងចូ្ចុ�រមួូ�នងុ 
ការវាយត៌ម្លៃមូា NAPLAN ក្រប់ចាំឆំ្នាំន ។ំ សិសសថែដ្ឋ�មានពិ័ការភាព័ 
អាច្ចុមាន��ខ�ៈក្រ�ប់់ក្រ�ន់សក្រមាប់់ការថែ�ត៌ក្រមូវូ ថែដ្ឋ�ឆ្លុះាុះប់ញុ្ចាំងំព័ើការ 
�កំ្រទីថែដ្ឋ�បានផ្តា�់ជាធមូមតាសក្រមាប់់ការវាយត៌ម្លៃមូាថាន �់លើរៀន។ អ្នន��ួរ
ថែត៌ពិ័ភា�ាអំ្នព័ើការលើក្រប់ើក្របាស់ការថែ�ត៌ក្រមូវូណាមួូយសក្រមាប់់�ូនរប់ស់អ្នន� 
ជាមួូយក្រ�រូប់ស់�ូនអ្នន�។

សិសសថែដ្ឋ�មានពិ័ការភាព័ថែដ្ឋ��ំ�ត់៌សមូត៌ថភាព័រប់ស់ពួ័�លើ�យុ៉ាងខាា ងំ 
�នងុការចូ្ចុ�រមួូ�នងុការវាយត៌ម្លៃមូា ឬសិសសថែដ្ឋ�លើទីើប់មូ�ដ្ឋ�់ក្រប់លើទីស 
អូ្នក្រសាា �ើ�មើៗ និងមានក្រប់វត៌ាិមិូននិយ៉ាយភាសាអ្នង់លើ�ាស អាច្ចុទីទួី� 
បានការលើ�ើ�ថែ�ងជាផ្តាូវការ។

នាយ�សាលា និងអាជាា ធរក្រ�ប់់ក្រ�ងការលើធើើលើត៌សា�នងុតំ៌ប់ន់រប់ស់អ្នន� អាច្ចុ 
ផ្តា�់ព័័ត៌៌មានប់ថែនថមូជូំនអ្នន�អំ្នព័ើប់ទីប់បញ្ចញត៌ាិពិ័លើសស ឬដំ្ឋលើ�ើ រការថែដ្ឋ�ត៌ក្រមូវូ 
លើដ្ឋើមូបើទីទួី�បានការលើ�ើ�ថែ�ងជាផ្តាូវការ។

2020



ចុ�ក្របសិ់នធ្វើប�កូូនរបស់់ខុំ្លះ�អ្នវ�តមានពី�សាលាធ្វើរៀនធ្វើ�
ម្លៃ�ៃ NAPLAN?
លើ�លើព័�ថែដ្ឋ�អាច្ចុលើធើើលើ�បាន សាលាលើរៀនអាច្ចុលើរៀប់ចំ្ចុឱ្យយសិសសមាន �់ៗថែដ្ឋ� 
អ្នវត៌ាមានលើ�លើព័�លើធើើលើត៌សា លើដ្ឋើមូបើប់ញ្ចប់ុ់ការលើធើើលើត៌សាថែដ្ឋ�ខ�ខានលើ�លើព័� 
លើផ្តសងលើទីៀត៌�នងុអំ្ន�ុងសប្តាា ហ៍លើធើើលើត៌សា។ សិសសមាន �់ៗមិូនបានអ្ននុញ្ចាំញ ត៌ឱ្យយអ្នងាុយ 
លើធើើលើត៌សាប់នាា ប់់ព័ើម្លៃ�ៃសុក្រ� ទីើ១៥ ថែខឧសភា ឆ្នាំន ២ំ០២០លើទី។

ធ្វើ��ការអ្ននុវ�តធ្វើ�ស់តរបស់់កូូនខុំ្លះ� 
ក្រ�វូបានរាយការណ៍៍យ៉ាា ងដូូចធ្វើមូតច?
ការអ្ននុវត៌ាលើត៌សារប់ស់សិសសមាន �់ៗ ក្រត៌វូបានប់ង្ហាា ញលើ�លើ�ើខាន ត៌សមិូទីធិផ្ត�ជាតិ៌ 
សក្រមាប់់ការវាយត៌ម្លៃមូានើមួូយៗ។ �ទីធផ្ត�ម្លៃនសាង់ដ្ឋារអ្នប់បប់រមាថាន �់ជាតិ៌ 
ប់ង្ហាា ញថា សិសសបានប់ង្ហាា ញឱ្យយលើ�ើញនូវជំំនាញអ្ន�ខរ�មូម និងការ�ិត៌រាប់់ 
លើ�ខថែដ្ឋ�ចាំបំាច់្ចុ លើដ្ឋើមូបើចូ្ចុ�រមួូលើព័ញលើ�ញលើ��នងុ�ក្រមិូត៌ថាន �់លើនាះ។

របាយការ�៍រប់ស់សិសសមាន �់ៗសាើព័ើ NAPLAN នឹងក្រត៌វូលើច្ចុញលើដ្ឋាយសាលា
លើរៀនរប់ស់�ូនអ្នន�លើ�ចុ្ចុងឆ្នាំន ។ំ ក្រប់សិនលើប់ើអ្នន�មិូនទីទួី�បានរបាយការ�៍មួូយ
លើទី អ្នន��ួរទាំ�់ទីងមូ�សាលាលើរៀនរប់ស់�ូនអ្នន�។

កា�វភិាគ NAPLAN ឆ្នាំន �២០២០

ការវាយត៌ម្លៃមូាលើ�ើក្រ�ដ្ឋាសចាំប់់លើផ្តាើមូលើ�ម្លៃ�ៃអ្នង្ហាា រ ៍ទីើ១២ ថែខឧសភា លើហើយប់ញ្ចប់ុ់ 
លើ�ម្លៃ�ៃសុក្រ� ទីើ១៥ ថែខឧសភា ឆ្នាំន ២ំ០២០។

ត៌ក្រមូវូការកា�វភិា�ម្លៃនការលើធើើលើត៌សាលើ�ើក្រ�ដ្ឋាស មានលើរៀប់រាប់់ជា�មូិិត៌លើ��នងុ
តារាងខាងលើក្រកាមូ។ 

ធ្វើ���ទុធផ� NAPLAN 
ក្រ�វូបានធ្វើក្រប�ក្របាស់់យ៉ាា ងដូូចធ្វើមូតច?

• សិសស និងឪពុ័�មាា យអាច្ចុលើក្រប់ើ�ទីធផ្ត�នើមួូយៗលើដ្ឋើមូបើពិ័ភា�ាអំ្នព័ើវឌ្ឍឍន
ភាព័ជាមួូយក្រ�។ូ

• ក្រ�លូើក្រប់ើ�ទីធផ្ត�លើដ្ឋើមូបើ�ំ�ត់៌អ្នត៌ាសញ្ចាំញ �សិសសឱ្យយបានកាន់ថែត៌ក្រប់លើសើរ 
ថែដ្ឋ�នឹងទីទួី�បានអ្នត៌ថក្រប់លើយ៉ាជំន៍ព័ើប់ញ្ចាំា ក្រប់ឈមូ ឬការ�ំក្រទីប់ថែនថមូ។

• សាលាលើរៀនលើក្រប់ើ�ទីធផ្ត�លើដ្ឋើមូបើ�ំ�ត់៌ព័ើចំ្ចុ�ុច្ចុខាាំ ង និងថែផ្តន�ទំាំងឡាយ 
លើដ្ឋើមូបើថែ��មូ�ិមូមវធិើប់លើក្រងៀន និងលើដ្ឋើមូបើ�ំ�ត់៌លើ��លើ�អ្ន�ខរ�មូម 
និងការ�ិត៌រាប់់លើ�ខ។

• ក្រប់ព័័នធសាលាលើរៀនលើក្រប់ើ�ទីធផ្ត�លើដ្ឋើមូបើពិ័និត៌យលើមូើ��មូមវធិើ និងការ�ំក្រទី 
ថែដ្ឋ�ផ្តា�់ជូំនសាលាលើរៀន។

• សហ�មូន៍អាច្ចុលើមូើ�លើ�ើញ�ទីធផ្ត� NAPLAN 
មូធយមូរប់ស់សាលាលើរៀន លើ�តាមូវ ុបិ់ម្លៃស�៍ myschool.edu.au

ធ្វើ��ខុំ្លះ�អាចទុទួុ�បានព័ី�៌មានបន្ថែនែមូពី�កូន្ថែនៃងណា?
សក្រមាប់់ព័័ត៌៌មានប់ថែនថមូអំ្នព័ើ NAPLAN៖

• ទាំ�់ទីងមូ�សាលាលើរៀន�ូនរប់ស់អ្នន� 
• ទាំ�់ទីងមូ�អាជាា ធរក្រ�ប់់ក្រ�ងការលើធើើលើត៌សា�នងុតំ៌ប់ន់រប់ស់អ្នន� លើ�ក្រត៌ង់ 

nap.edu.au/TAA
• ចូ្ចុ�លើ�កាន់វ ុបិ់ម្លៃស�៍ nap.edu.au

លើដ្ឋើមូបើថែសើងយ�់ព័ើរលើប់ៀប់ថែដ្ឋ� ACARA ចាំត់៌ថែច្ចុងព័័ត៌៌មានផ្លាា �់ខាួនសក្រមាប់់ 
NAPLAN សូមូចូ្ចុ�លើ�កាន់វ ុបិ់ម្លៃស�៍ nap.edu.au/naplanprivacy

ការធ្វើ�ើ�ធ្វើ�ស់តធ្វើ��មូូ�ដ្ឋាា នក្រកូដ្ឋាស់ ម្លៃ�ៃអ្នង្គាា រ៍ ទុ�១២ 
ន្ថែខ្លះឧស់ភា ម្លៃ�ៃពុី� ទុ�១៣ ន្ថែខ្លះឧស់ភា ម្លៃ�ៃក្រពី�ស់ប�៍ ទុ�១៤ 

ន្ថែខ្លះឧស់ភា

�ំនាភំាសា
ការលើធើើលើត៌សាលើនះវាយត៌ម្លៃមូាលើ�ើការក្រប់�ប់ លើវយា�រ�៍ និងវ�ណយុត៌ា

ថាន �់ទីើ៣៖ ៤៥នាទីើ
ថាន �់ទីើ៥៖ ៤៥នាទីើ 
ថាន �់ទីើ៧៖ ៤៥នាទីើ
ថាន �់ទីើ៩៖ ៤៥នាទីើ

ការសរលើសរ 
សិសសក្រត៌វូបានផ្តា�់ឱ្យយនូវ ‘ការជំក្រមូញុលើ�ើ�ទឹី�ចិ្ចុត៌ាលើ�ើការសរលើសរ’ (លើព័�ខាះលើ�ថា ‘ការជំក្រមូញុ’ - 
ជា�ំនិត៌ ឬក្រប់ធានប់ទី) លើហើយក្រត៌វូបានលើសនើសំុឱ្យយសរលើសរការលើឆ្លុះាើយត៌ប់តាមូក្រប់លើភិទីជា�់លា�់មួូយ 
(ការនិទាំន�ថា ឬការសរលើសរថែដ្ឋ�ទាំ�់ទាំញចិ្ចុត៌ា)

ថាន �់ទីើ៣៖ ៤០នាទីើ
ថាន �់ទីើ៥៖ ៥០នាទីើ
ថាន �់ទីើ៧៖ ៤០នាទីើ
ថាន �់ទីើ៩៖ ៤០នាទីើ

ការអាន
សិសសអានអ្នត៌ថប់ទីថែដ្ឋ�មាន��ខ�ៈជាព័័ត៌៌មាន ការក្រសលើមូើ�ក្រសម្លៃមូ និងការទាំ�់ទាំញចិ្ចុត៌ា 
មួូយចំ្ចុនួន លើហើយលើឆ្លុះាើយសំ�ួរថែដ្ឋ�ទាំ�់ទីង

ថាន �់ទីើ៣៖ ៤៥នាទីើ
ថាន �់ទីើ៥៖ ៥០នាទីើ 
ថាន �់ទីើ៧៖ ៦៥នាទីើ 
ថាន �់ទីើ៩៖ ៦៥នាទីើ

ការ�ិត៌រាប់់លើ�ខ
ការលើធើើលើត៌សាលើនះវាយត៌ម្លៃមូាលើ�ើលើ�ខ និងពិ័ជំ��ិត៌ ការវាស់ និងធរ�ើ មាក្រត៌ និងសថិតិ៌ 
លើហើយនិងក្រប់បូាបី់ើ�ើលើត៌

ថាន �់ទីើ៣៖ ៤៥នាទីើ
ថាន �់ទីើ៥៖ ៥០នាទីើ 
ថាន �់ទីើ៧៖ ៦៥នាទីើ
ថាន �់ទីើ៩៖ ៦៥នាទីើ


