
កូូនរបស់់អ្ននកូនឹងធ្វើ�ើ�ធ្វើ�ស់ត NAPLAN 
តាមអ្ននឡាញ ធ្វើ�ឆ្នាំន �២០២០

រដ្ឋឋមន្រ្តី�ី�ក្រ�សួួងអប់់រសំួហព័័�ធ រដ្ឋឋ �ិងដែដ្ឋ�ដ្ឋ�បា�ឯ�ភាព័ថាសាលារៀរៀ�ទាំងំ 
អស់ួ�ឹងផ្លាា ស់ួបី់�រជាប់រៀ�ី� រៗព័� NAPLAN រៀ��ម��ដ្ឋាឋ �ក្រ�ដ្ឋាសួប់ចុ្ចុ�ប់ប�ន រៀ� 
NAPLAN តាមអ�ឡាញ រៀដ្ឋ�មប�ផី្ត�់��វការវាយតម្លៃមាកា�់ដែតក្រប់រៀសួ�រ �ិងច្ចុាស់ួ 
លាស់ួដែដ្ឋ�កា�់ដែតមា�ការទាំ�់ទាំញចិ្ចុតីចំ្ចុរៀ�ះសិួសួស។ 

អាជាា ធរអប់់ររំប់ស់ួរដ្ឋឋ �ិងដែដ្ឋ�ដ្ឋ��ឹង�ំ�ត់ព័�សាលារៀរៀ�រប់ស់ួពួ័�រៀ�ក្រតវូផ្លាា ស់ួ
បី់�ររៀ�អ�ឡាញរៀ�រៀព័�ណា។ ដែផ្ត�ការប់ចុ្ចុ�ប់ប�នរៀ�ះ �ឺរៀដ្ឋ�មប�ឱ្យយសាលារៀរៀ� 
ទាំងំអស់ួផ្លាា ស់ួបី់�ររៀ� NAPLAN តាមអ�ឡាញ រៀ�ឆ្នាំន ២ំ០២១។ 

អតថក្រប់រៀ�ជ�៍សំួខា�់មួយម្លៃ� NAPLAN តាមអ�ឡាញ �ឺជាការរៀធើ�រៀតសួ ី
ដែដ្ឋ�អាច្ចុដែក្រប់ក្រប់�ួរៀ�តាម(ឬដែដ្ឋ�អាច្ចុយ��ំនាំតំាម) ដែដ្ឋ�រៀ��ន�ង 
រៀនាំះការរៀធើ�រៀតសួបី់ង្ហាា ញ��វសំួ�ួរម្លៃ�ភាព័សួុ��សុាញខ្ពពស់ួ ឬទាំប់ 
អាក្រស័ួយរៀ��ការអ��វតីរប់ស់ួសិួសួស។ 

ជាការរៀធើ�រៀតសួដីែដ្ឋ�អាច្ចុដែក្រប់ក្រប់�ួរៀ�តាម (ឬដែដ្ឋ�អាច្ចុយ��ំនាំតំាម) 
ក្រតវូបា�រច្ចុនាំរៀ��ង រៀដ្ឋ�មប�វាយតម្លៃមារៀ��សួមតថភាព័សិួសួសឱ្យយកា�់ដែតទូ��ំ 
ទូ�លាយ �ិងរៀដ្ឋ�មប�វាស់ួដែវងសួមិទូធិផ្ត�រប់ស់ួសិួសួសឱ្យយកា�់ដែតច្ចុាស់ួ។ ��� 
រប់ស់ួអន�មិ��ួរក្រព័យួបារមភរៀទូ ក្រប់សិួ�រៀប់�ពួ័�រៀ�រ�រៀ��ញសំួ�ួរដែដ្ឋ�ពិ័បា� 
ជាងធមតុា។ ពួ័�រៀ�ក្រប់ដែហ�ជាចាប់់យ�ផ្តា�វរៀធើ�រៀតសួសីួុ��សុាញណាមួយ
រៀហ�យ។ ពិ័�ុ� NAPLAN ជារមួរប់ស់ួសិួសួស �ឺដែផ្តែ�រៀ��ចំ្ចុ�ួ� �ិងភាព័សួុ�� 
សុាញម្លៃ�សំួ�ួរដែដ្ឋ�ពួ័�រៀ�រៀ�ា�យបា�ក្រតឹមក្រតវូ។ 

ធ្វើ��ុអ្នើ�សិ់ស់សត្រូ�វូធ្វើ�ើ� NAPLAN?

�មវុធិ�វាយតម្លៃមាថាន �់ជាតិ - អ�ខរ�ម ុ�ិងការ�ិតរាប់់រៀ�ខ្ព (NAPLAN) 
វាយតម្លៃមាជំនាំញអ�ខរ�ម ុ�ិងការ�ិតរាប់់រៀ�ខ្ពដែដ្ឋ�ចាបំាច់្ចុសួក្រមាប់់��មារក្រ�ប់់
រ �ប់ រៀដ្ឋ�មប�ដំ្ឋរៀ�� រការរៀ�ម�ខ្ពតាមរយៈសាលារៀរៀ� �ិងការរស់ួរៀ�។ 

សិួសួសថាន �់ទូ�៣ ទូ�៥ ទូ�៧ �ិងទូ�៩ ច្ចុ��រមួ�ន�ងការរៀធើ�រៀតសួ ីNAPLAN 
ក្រប់ចាឆំ្នាំន �ំន�ងការអា� ការសួររៀសួរ �ំនាំមំ្លៃ�ភាសា (ការក្រប់�ប់ រៀវយា�រ�៍ 
�ិងវ�ណយ�តិី) រៀហ�យ�ិងការ�ិតរាប់់រៀ�ខ្ព។ 
 
ការវាយតម្លៃមាផី្ត�់ជ��ឪព័��មីាយ �ិងសាលារៀរៀ���វការយ�់ដឹ្ឋងព័�ររៀប់ៀប់ដែដ្ឋ�
សិួសួសមាន �់ៗ�ំព័�ងអ��វតីរៀ�រៀព័�រៀធើ�រៀតសួ។ី NAPLAN ក្រ��់ដែតជាដែផ្តន�មួយ
ម្លៃ�ដំ្ឋរៀ�� រការវាយតម្លៃមា �ិងការរៀធើ�របាយការ�៍រប់ស់ួសាលារៀរៀ�បុ់�រៀណាណ ះ - វា
មិ�ជំ�ួសួការវាយតម្លៃមាដែដ្ឋ��ំព័�ងរៀធើ�រៀ��ងរៀដ្ឋាយក្រ� ូអំព័�ការអ��វតីរប់ស់ួសិួសួស 
រៀនាំះរៀទូ។ 

NAPLAN �៏ផី្ត�់ព័័ត៌មា�ដ្ឋ�់សាលារៀរៀ� អាជាា ធរអប់់រ ំ�ិងរដ្ឋាឋ ភិិបា� 
ផ្តងដែដ្ឋរ��វព័័ត៌មា�អំព័�ដំ្ឋរៀ�� រការ�មវុធិ�អប់់រ ំរៀហ�យថារៀត�ពួ័�រៀ�ងុៗ 
អ�ក្រសីា���ំព័�ងទូទួូ�បា���វ�ទូធផ្ត�អប់់រសំំួខា�់ៗដែផ្តន�អ�ខរ�ម ុ
�ិងការ�ិតរាប់់រៀ�ខ្ពឬ�៏អត់។ 

ធ្វើ�� NAPLAN វាយ�ម្លៃមៃអ្នើ�ខ្លះៃ�? 

NAPLAN វាយតម្លៃមាជំនាំញអ�ខរ�ម ុ�ិងការ�ិតរាប់់រៀ�ខ្ពដែដ្ឋ�សិួសួស�ំព័�ង 
រៀរៀ�សួ�ក្រត តាមរយៈ�មវុធិ�សិួ�ារៀ�តាមសាលាធមតុារប់ស់ួពួ័�រៀ�។ 
អាជាា ធរអប់់ររំដ្ឋាឋ ភិិបា� �ិងមិ�ដែម�រដ្ឋាឋ ភិិបា�ទាំងំអស់ួ បា�ច្ចុ��រមួចំ្ចុដែ��
�ន�ងការអភិិវឌ្ឍឍសួមាភ រៈ NAPLAN។ 

សិួសួសក្រតវូបា�វាយតម្លៃមារៀ��មាតិកាម្លៃ�អ�ខរ�ម ុ�ិងការ�ិតរាប់់រៀ�ខ្ពម្លៃ��មវុធិ�
សិួ�ាដ្ឋ�ច្ចុ�ន  រៀដ្ឋាយមិ��ិតថារៀត�ពួ័�រៀ�បា�ប់ញ្ចប់ុ់ការរៀធើ�រៀតសួតីាមអ�ឡាញ 
ឬរៀ��ក្រ�ដ្ឋាសួរៀទូ។ �ទូធផ្ត�សួក្រមាប់់ទូក្រមង់ទាំងំព័�រ អាច្ចុក្រតវូបា�រាយការ�៍
រៀ�រៀ��មាក្រតដ្ឋាឋ �វាយតម្លៃមា NAPLAN ដ្ឋ�ច្ចុ�ន ។ រៀដ្ឋ�មប�ដែសួើងយ�់ប់ដែ�ថមអំព័� 
NAPLAN តាមអ�ឡាញ សួ�មច្ចុ��រៀម��រៀ�តាមវ �បិ់ម្លៃសួថ៍៍ nap.edu.au 

ធ្វើ��ខុំ្លះ�អាចជួួយកូូនរបស់់ខុំ្លះ�បត្រូមងុទុុកូមុនយ៉ាា ងដូូច 
ធ្វើមតច?

រៀដ្ឋាយវាផុ្លា�់រៀនាំះ NAPLAN មិ�ដែម�ជាការរៀធើ�រៀតសួដីែដ្ឋ�អាច្ចុ សិួ�ារៀដ្ឋ�មប� 
ប់ក្រមងុទូ��ម��បា�រៀទូ រៀហ�យសិួសួស�៏មិ�ក្រតវូបា�រពឹំ័ងថា�ឹងរៀធើ�ដ្ឋ�រៀច្ចុនះដែដ្ឋរ។

ជួយ���រប់ស់ួអន�ឱ្យយប់ក្រមងុទូ��ម��រៀដ្ឋាយធានាំពួ័�រៀ�ថា NAPLAN ក្រ��់ដែត
ជាដែផ្តន�មួយម្លៃ��មវុធិ�សាលារប់ស់ួពួ័�រៀ�បុ់�រៀណាណ ះ រៀហ�យរៀដ្ឋាយការរ�ឹំ�ពួ័�រៀ�
រៀ�ម្លៃថ៍ៃរៀនាំះរៀដ្ឋ�មប�ឱ្យយរៀធើ�អស់ួព័�សួមតថភាព័រប់ស់ួពួ័�រៀ�បុ់�រៀណាណ ះ។ 
 
ACARA មិ�ដែ�នាំឱំ្យយមា�ការប់ក្រមងុទូ��ម��រៀក្រច្ចុ��រៀព័�សួក្រមាប់់ NAPLAN 
ឬការរៀក្រប់�ក្របាស់ួរៀសួវា�មនុាំនាំរៀដ្ឋាយអន�ផី្ត�់ការប់�ី� ះប់ណីា�រៀនាំះរៀ��យ។ 

ធានាំថាសិួសួសមា�ភាព័សា� ថំ៍នឹ�ជាមួយ�ឹងការរៀក្រប់�ក្របាស់ួឧប់�រ�៍ការវាយ 
ប់ញ្ចុ�� �ិងការរៀធើ�នាំវាច្ចុរ�៍តាមរយៈ�មវុធិ� �ឺជាដែផ្តន�មួយម្លៃ�ការរៀរៀ�សួ�ក្រត 
រប់ស់ួសិួសួស �ិងតក្រមវូការម្លៃ��មវុធិ�សិួ�ាអ�ក្រសីា�� ចាប់់ព័�ឆ្នាំន ដំំ្ឋប់�ង 
រៀ�សាលារៀរៀ�។ 

NAPLAN តាមអ�ឡាញ មិ�ដែម�ជាការរៀធើ�រៀតសួរីៀ��ជំនាំញកីារច្ចុ�ច្ចុរៀទូ។ មា�
ការដែក្រប់ក្រប់�ួព័�ររៀប់ៀប់ដែដ្ឋ�សិួសួសអាច្ចុវាយបា�រៀ�ឿ� �ិង�ែ - ដ្ឋ�ច្ចុ�ន ដែដ្ឋរ 
�៏�ឹងមា�ការដែក្រប់ក្រប់�ួម្លៃ�ររៀប់ៀប់ដែដ្ឋ�សិួសួសអាច្ចុសួររៀសួរៀដ្ឋាយម្លៃដ្ឋបា�រៀ�ឿ� 
�ិង�ែ។ សិួសួសថាន �់ទូ�៣ �ឹងប់ញ្ចប់ុ់ការរៀធើ�រៀតសួរីៀ��ការសួររៀសួររៀ��ម��ដ្ឋាឋ � 
ក្រ�ដ្ឋាសួ។ 

ក្រ��ឹូងធានាំថាសិួសួសធាា ប់់សាា �់ក្រប់រៀភិទូសំួ�ួរទាំងំឡាយរៀ��ន�ងការរៀធើ�រៀតសួ ី
រៀហ�យ�ឹងផី្ត�់ការ�កំ្រទូ �ិងការដែ�នាំដំែដ្ឋ�សួមក្រសួប់។ 

សួ�មរៀម��ក្រប់រៀភិទូសំួ�ួរ �ិងម�ខ្ពង្ហារ��់ព័័�ធដែដ្ឋ�មា�រៀ��ន�ងការវាយត
ម្លៃមា NAPLAN តាមអ�ឡាញ រៀ�តាមវ �បិ់ម្លៃសួថ៍៍ nap.edu.au/online-
assessment/public-demonstration-site

NAPLAN តាមអ�ឡាញ - 
ព័័ត៌មា�សួក្រមាប់់ឪព័��មីាយ 
�ិងអន�ដែថ៍ទាំ ំ

2020



ការចូលរមួធ្វើ�កូនុង NAPLAN 

សិួសួសថាន �់ទូ�៣ ទូ�៥ ទូ�៧ �ិងទូ�៩ ទាំងំអស់ួក្រតវូបា�រពឹំ័ងថា�ឹងច្ចុ��រមួ�ន�ងការវាយត
ម្លៃមា NAPLAN ក្រប់ចាឆំ្នាំន ។ំ សិួសួសដែដ្ឋ�មា�ពិ័ការភាព័អាច្ចុមា���ខ�ៈក្រ�ប់់ក្រ��់ 
សួក្រមាប់់ការដែ�តក្រមវូ ដែដ្ឋ��ា�ះប់ញុ្ចាំងំព័�ការ�កំ្រទូដែដ្ឋ�បា�ផី្ត�់ជាធមតុាសួក្រមាប់់ការ
វាយតម្លៃមាថាន �់រៀរៀ�។ អន��ួរដែតពិ័ភា�ាអំព័�ការរៀក្រប់�ក្របាស់ួការដែ�តក្រមវូណាមួយសួក្រមា
ប់់���រប់ស់ួអន� ជាមួយក្រ�រូប់ស់ួ���អន�។ 

សិួសួសដែដ្ឋ�មា�ពិ័ការភាព័ដែដ្ឋ��ំ�ត់សួមតថភាព័រប់ស់ួពួ័�រៀ��ុងខាា ងំ�ន�ងការ ច្ចុ��រមួ�ន�ងការវាយតម្លៃមា ឬសិួសួសដែដ្ឋ�រៀទូ�ប់ម�ដ្ឋ�់ក្រប់រៀទូសួអ�ក្រសីា��ថ៍ុ�ៗ �ិងមា� 
ក្រប់វតិីមិ��ិ�យភាសាអង់រៀ�ាសួ អាច្ចុទូទួូ�បា�ការរៀ���ដែ�ងជាផ្តា�វការ។ 

នាំយ�សាលា �ិងអាជាា ធរក្រ�ប់់ក្រ�ងការរៀធើ�រៀតសួ�ីន�ងតំប់�់រប់ស់ួអន� អាច្ចុផី្ត�់ព័័ត៌
មា�ប់ដែ�ថមជ��អន�អំព័�ប់ទូប់បញ្ចញតិីពិ័រៀសួសួ ឬដំ្ឋរៀ�� រការដែដ្ឋ�តក្រមវូរៀដ្ឋ�មប�ទូទួូ�បា�
ការរៀ���ដែ�ងជាផ្តា�វការ។ 

ចុ�ត្រូបសិ់នធ្វើប�កូូនរបស់់ខុំ្លះ�អ្នវ�តមានពី�សាលាធ្វើរៀនធ្វើ� 
ម្លៃ�ៃ NAPLAN?
រៀ�រៀព័�ដែដ្ឋ�អាច្ចុរៀធើ�រៀ�បា� សាលារៀរៀ�អាច្ចុរៀរៀប់ចំ្ចុឱ្យយសិួសួសមាន �់ៗដែដ្ឋ�អវតីមា� 
រៀ�រៀព័�រៀធើ�រៀតសួ ីរៀដ្ឋ�មប�ប់ញ្ចប់ុ់ការរៀធើ�រៀតសួដីែដ្ឋ�ខ្ព�ខា�រៀ�រៀព័�រៀផ្តសងរៀទូៀត�ន�ងអំ
��ង�រៀក្រមាងរៀធើ�រៀតសួរីប់ស់ួសាលារៀរៀ�។ សិួសួសមាន �់ៗមិ�បា�អ��ញ្ចាំញ តឱ្យយអងា�យរៀធើ�
រៀតសួតីាមអ�ឡាញ ប់នុាំប់់ព័�ម្លៃថ៍ៃសួ�ក្រ� ទូ�២២ ដែខ្ពឧសួភា ឆ្នាំន ២ំ០២០រៀទូ។ 

កាលវភិាគ NAPLAN តាមអ្ននឡាញ ឆ្នាំន �២០២០
អំ��ងរៀព័�វាយតម្លៃមាសួក្រមាប់់ NAPLAN តាមអ�ឡាញ �ឺមា�រយៈរៀព័�ក្របាបួំ់� 
ម្លៃថ៍ៃជំ�ួសួឱ្យយរយៈរៀព័�ប់�ម្លៃថ៍ៃដែដ្ឋ�ផី្ត�់សួក្រមាប់់ការរៀធើ�រៀតសួរីៀ��ម��ដ្ឋាឋ �ក្រ�ដ្ឋាសួ។ 
ការរៀ�ះ�ឺរៀដ្ឋ�មប�ផី្ត�់ភាព័ប់ត់ដែប់� ដ្ឋ�់សាលារៀរៀ��ន�ងការរៀរៀប់ចំ្ចុកា�វភិា� �ិងជួយ 
សួក្រមប់សួក្រម�ួសាលារៀរៀ�ដែដ្ឋ�អាច្ចុមា�ឧប់�រ�៍តិច្ចុជាង។ 

អំ��ងរៀព័�វាយតម្លៃមា NAPLAN តាមអ�ឡាញ �ឺរៀប់��ដំ្ឋរៀ�� រការចាប់់ព័�ម្លៃថ៍ៃអង្ហាា រ ៍
ទូ�១២ ដែខ្ពឧសួភា រហ�តដ្ឋ�់ម្លៃថ៍ៃសួ�ក្រ� ទូ�២២ ដែខ្ពឧសួភា ឆ្នាំន ២ំ០២០។ 

តក្រមវូការសួក្រមាប់់ការរៀរៀប់ចំ្ចុកា�វភិា�ម្លៃ�ការរៀធើ�រៀតសួតីាមអ�ឡាញ មា�ផី្ត�់ព័័ត៌
មា�ជា�មែិតរៀ��ន�ងតារាងខាងរៀក្រកាម។ 

ធ្វើ��ការអ្ននុវ�តធ្វើ�ស់តរបស់់កូូនខុំ្លះ� 
ត្រូ�វូបានរាយការណ៍៍យ៉ាា ងដូូចធ្វើមតច?
ការអ��វតីរៀតសួរីប់ស់ួសិួសួសមាន �់ៗ ក្រតវូបា�ប់ង្ហាា ញរៀ�រៀ��ខាន តសួមិទូធិផ្ត�ជាតិ 
សួក្រមាប់់ការវាយតម្លៃមា��មួយៗ។ �ទូធផ្ត�ម្លៃ�សួង់ីដ្ឋារអប់បប់រមាថាន �់ជាតិប់ង្ហាា ញថា 
សិួសួសបា�ប់ង្ហាា ញឱ្យយរៀ��ញ��វជំនាំញអ�ខរ�ម ុ�ិងការ�ិតរាប់់រៀ�ខ្ពដែដ្ឋ�ចាបំាច់្ចុ 
រៀដ្ឋ�មប�ច្ចុ��រមួរៀព័ញរៀ�ញរៀ��ន�ង�ក្រមិតថាន �់រៀនាំះ។ 

របាយការ�៍រប់ស់ួសិួសួសមាន �់ៗសួី�ព័� NAPLAN �ឹងក្រតវូរៀច្ចុញរៀដ្ឋាយសាលារៀរៀ� 
រប់ស់ួ���អន�រៀ�ច្ចុ�ងឆ្នាំន ។ំ ក្រប់សិួ�រៀប់�អន�មិ�ទូទួូ�បា�របាយការ�៍មួយរៀទូ អន��ួរ
ទាំ�់ទូងម�សាលារៀរៀ�រប់ស់ួ���អន�។ 

ធ្វើ��លទុធផល NAPLAN 
ត្រូ�វូបានធ្វើត្រូប�ត្រូបាស់់យ៉ាា ងដូូចធ្វើមតច?
• សិួសួស �ិងឪព័��មីាយអាច្ចុរៀក្រប់��ទូធផ្ត���មួយៗរៀដ្ឋ�មប�ពិ័ភា�ាអំព័�វឌ្ឍឍ�ភាព័

ជាមួយក្រ�។ូ
• ក្រ�រូៀក្រប់��ទូធផ្ត�រៀដ្ឋ�មប��ំ�ត់អតីសួញ្ចាំញ �សិួសួសឱ្យយបា�កា�់ដែតក្រប់រៀសួ�រ ដែដ្ឋ�

�ឹងទូទួូ�បា�អតថក្រប់រៀ�ជ�៍ព័�ប់ញ្ចាំា ក្រប់ឈម ឬការ�កំ្រទូប់ដែ�ថម។ 
• សាលារៀរៀ�រៀក្រប់��ទូធផ្ត�រៀដ្ឋ�មប��ំ�ត់ព័�ចំ្ចុ�� ច្ចុខាា ងំ �ិងដែផ្តន�ទាំងំឡាយរៀដ្ឋ�មប� 

ដែ��មែ�មវុធិ�ប់រៀក្រងៀ� �ិងរៀដ្ឋ�មប��ំ�ត់រៀ��រៀ�អ�ខរ�ម ុ�ិងការ�ិត 
រាប់់រៀ�ខ្ព។ 

• ក្រប់ព័័�ធសាលារៀរៀ�រៀក្រប់��ទូធផ្ត�រៀដ្ឋ�មប�ពិ័�ិតយរៀម���មវុធិ� �ិងការ�កំ្រទូដែដ្ឋ� 
ផី្ត�់ជ��សាលារៀរៀ�។

• សួហ�ម�៍អាច្ចុរៀម��រៀ��ញ�ទូធផ្ត� NAPLAN មធយមរប់ស់ួសាលារៀរៀ� 
រៀ�តាមវ �បិ់ម្លៃសួថ៍៍ myschool.edu.au

ធ្វើ��ខុំ្លះ�អាចទុទួុលបានព័ី�៌មានបន្ថែនែមពី�កូន្ថែនៃងណា?
សួក្រមាប់់ព័័ត៌មា�ប់ដែ�ថមអំព័� NAPLAN៖

• ទាំ�់ទូងម�សាលារៀរៀ����រប់ស់ួអន� 
• ទាំ�់ទូងម�អាជាា ធរក្រ�ប់់ក្រ�ងការរៀធើ�រៀតសួ�ីន�ងតំប់�់រប់ស់ួអន� រៀ�ក្រតង់ 

nap.edu.au/TAA
• ច្ចុ��រៀ�កា�់វ �បិ់ម្លៃសួថ៍៍ nap.edu.au

រៀដ្ឋ�មប�ដែសួើងយ�់ព័�ររៀប់ៀប់ដែដ្ឋ� ACARA ចាត់ដែច្ចុងព័័ត៌មា�ផុ្លា�់ខ្ពាួ�សួក្រមាប់់ 
NAPLAN សួ�មច្ចុ��រៀ�កា�់វ �បិ់ម្លៃសួថ៍៍ nap.edu.au/naplanprivacy

ការធ្វើ�ើ�ធ្វើ�ស់ត �ត្រូមវូការស់ត្រូមាប់ការធ្វើរៀបច�កាលវភិាគ រយៈធ្វើពីល ការពិីពីណ៌៍នាអ្ន�ពី�ការធ្វើ�ើ�ធ្វើ�ស់ត

ការស់រធ្វើស់រ

ថាន �់ទូ�៣ រៀធើ�រៀតសួរីៀ��ការសួររៀសួរតាមម��ដ្ឋាឋ �ក្រ�ដ្ឋាសួ (រៀ�ម្លៃថ៍ៃទូ�១ដែតបុ់�រៀណាណ ះ)

ថាន �់ទូ�៥ ក្រតវូចាប់់រៀផី្ត�មរៀ�ម្លៃថ៍ៃទូ�១ (សាលារៀរៀ�ក្រតវូផី្ត�់អាទិូភាព័ ដ្ឋ�់ការប់ញ្ចប់ុ់ម្លៃ�ការសួររៀសួរ 
រៀ�ម្លៃថ៍ៃទូ�១ �ិងទូ�២ដែតបុ់�រៀណាណ ះ)

ថាន �់ទូ�៧ �ិងទូ�៩ ក្រតវូចាប់់រៀផី្ត�មរៀ�ម្លៃថ៍ៃទូ�២ (សាលារៀរៀ�ក្រតវូផី្ត�់អាទិូភាព័ដ្ឋ�់ការប់ញ្ចប់ុ់ម្លៃ�ការ
សួររៀសួរ រៀ�ម្លៃថ៍ៃទូ�២ �ិងទូ�៣ដែតបុ់�រៀណាណ ះ)

ថាន �់ទូ�៣៖ ៤០នាំទូ�
ថាន �់ទូ�៥៖ ៤២នាំទូ�
ថាន �់ទូ�៧៖ ៤២នាំទូ�
ថាន �់ទូ�៩៖ ៤២នាំទូ�

សិួសួសក្រតវូបា�ផី្ត�់ឱ្យយ��វ ‘ការជក្រមញុរៀ���ទឹូ�ចិ្ចុតីរៀ��
ការសួររៀសួរ’ (រៀព័�ខ្ពាះរៀ�ថា ‘ការជក្រមញុ’ - ជា�ំ�ិត 
ឬក្រប់ធា�ប់ទូ) រៀហ�យក្រតវូបា�រៀសួន�សួ�ំឱ្យយសួររៀសួរការរៀ�ា�យ 
តប់តាមក្រប់រៀភិទូជា�់លា�់មួយ (ការ�ិទាំ��ថា 
ឬការសួររៀសួរដែដ្ឋ�ទាំ�់ទាំញចិ្ចុតី)

ការអាន

រៀដ្ឋ�មប�ធានាំថាសាលារៀរៀ�តាមអ�ឡាញ អាច្ចុប់ញ្ចប់ុ់ការរៀធើ�រៀតសួ ីNAPLAN រៀ��ន�ងអំ��ង រៀព័�ការរៀធើ�រៀតសួកី្របាបួំ់�ម្លៃថ៍ៃ សិួសួសថាន �់ទូ�៧ �ិងទូ�៩ អាច្ចុចាប់់រៀផី្ត�មជាមួយការអា�រៀ�ម្លៃថ៍ៃ
ទូ�១។ រៀទាំះ�ុងណា�ី� ការសួររៀសួរក្រតវូដែតចាប់់រៀផី្ត�មរៀ�ម្លៃថ៍ៃទូ�២ ដ្ឋបតិអ�ការរៀធើ�រៀតសួរីៀ��ការសួរ
រៀសួរមា�អាទិូភាព័ជាងរា�់ការរៀធើ�រៀតសួរីៀ��ការអា� ដែដ្ឋ�បា��ំ�ត់រៀព័�ចាប់់ព័�ម្លៃថ៍ៃទូ�១

ក្រតវូប់ញ្ចប់ុ់រៀ�ម��ការរៀធើ�រៀតសួរីៀ���ំនាំមំ្លៃ�ភាសា

ថាន �់ទូ�៣៖ ៤៥នាំទូ�
ថាន �់ទូ�៥៖ ៥០នាំទូ� 
ថាន �់ទូ�៧៖ ៦៥នាំទូ� 
ថាន �់ទូ�៩៖ ៦៥នាំទូ�

សិួសួសអា�អតថប់ទូដែដ្ឋ�មា���ខ�ៈជាព័័ត៌មា� 
ការក្រសួរៀម��ក្រសួម្លៃម �ិងការទាំ�់ទាំញចិ្ចុតីមួយចំ្ចុ�ួ� 
រៀហ�យរៀ�ា�យសំួ�ួរដែដ្ឋ�ទាំ�់ទូង

ល�នា�ម្លៃនភាសា
ក្រតវូប់ញ្ចប់ុ់រៀ�រៀក្រកាយការរៀធើ�រៀតសួរីៀ��ការអា� ថាន �់ទូ�៣៖ ៤៥នាំទូ�

ថាន �់ទូ�៥៖ ៤៥នាំទូ� 
ថាន �់ទូ�៧៖ ៤៥នាំទូ�
ថាន �់ទូ�៩៖ ៤៥នាំទូ�

ការរៀធើ�រៀតសួរីៀ�ះវាយតម្លៃមារៀ��ការក្រប់�ប់ រៀវយា�រ�៍ 
�ិងវ�ណយ�តី

ការគិ�រាប់ធ្វើលខ្លះ
ក្រតវូប់ញ្ចប់ុ់រៀ�រៀក្រកាយការរៀធើ�រៀតសួរីៀ���ំនាំមំ្លៃ�ភាសា ថាន �់ទូ�៣៖ ៤៥នាំទូ� 

ថាន �់ទូ�៥៖ ៥០នាំទូ� 
ថាន �់ទូ�៧៖ ៦៥នាំទូ�
ថាន �់ទូ�៩៖ ៦៥នាំទូ�

ការរៀធើ�រៀតសួរីៀ�ះវាយតម្លៃមារៀ��រៀ�ខ្ព �ិងពិ័ជ��ិត ការវាស់ួ 
�ិងធរ�� មាក្រត �ិងសួថិតិ រៀហ�យ�ិងក្រប់បូាបី់���រៀត


