NAPLAN តាមអនឡាញ –
ព័័ត៌៌មានសម្រា�ប់់ឪពុុកម្តាា យ
និិងអ្ននកថែ�ទាំ ំ

2021

កូូ នរបស់់ អ្ននកនឹឹងធ្វើ�� ើតេ�ស្តត APLAN តាមអនឡាញ

តើ�ើ NAPLAN វាយតម្លៃ�ៃលើ�ើអ្វីី� ខ្លះះ�?

រដ្ឋឋមន្រ្តី�� ក្រី �សួួងអប់់ រំស
ំ ហព័័ន្ធធ រដ្ឋឋ និិ ងដែ�នដីីបានឯកភាពថា សាលារៀ�ៀនទាំំងអស់់

NAPLAN វាយតម្លៃ�ៃលើ�ើជំំនាញអក្ខខរកម្មម និិ ងការគិិតលេ�ខដែ�ល សិិ ស្សសកំំពុុង

NAPLAN តាមអនឡាញ ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់ នូូវការវាយតម្លៃ�ៃឱ្យយកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើ រ

អាជ្ញាាធរអប់់ រំរំ ដ្ឋាា ភិិបាល និិ ងមិិ នមែ�នរដ្ឋាា ភិិបាលទាំំងអស់់ បានរួ ួមចំំ ណែ�កដល់់

នឹឹ ងផ្លាាស់់ ប្តូូ�រជាបណ្តើ��ើ រៗពីី NAPLAN បច្ចុុ�ប្បបន្នន ដែ�លប្រើ��ើក្រ�ដាសទៅ�ជា

និិ ងច្បាាស់់ លាស់់ ហើ�ើយដែ�លកាន់់ តែ�មានការទាក់់ទាញចិិ ត្តតច្រើ��ើនសំំរាប់់ សិិស្សស។
អាជ្ញាាធរអប់់ រំរំ ដ្ឋឋ និិ ងដែ�នដីីនឹឹ ងកំំណត់់ពេ�លជូូនសាលារៀ�ៀន ដើ�ើម្បីី�ផ្លាាស់់ ប្តូូ�រទៅ�ការ
� យសាលារៀ�ៀនទាំំងអស់់ ផ្លាាស់់ ប្តូូ�រ
ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតតាមអនឡាញ។ ផែ�នការបច្ចុុ�ប្បបន្នន គឺឺដើ�ើម្បីីឱ្យ
ទៅ� NAPLAN តាមអនឡាញ នៅ�ឆ្នាំំ� 2022។

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ សំំខាន់់ មួួយនៃ� NAPLAN តាមអនឡាញ្្ គឺឺការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតដែ�លបាន

រៀ�ៀនសូូត្រ� តាមរយៈៈ កម្មមវិិធីីសិិក្សាានៅ�តាមសាលាធម្មមតារបស់់ ពួួកគេ�។
ការអភិិវឌ្ឍឍសម្ភាារៈៈ NAPLAN។

សិិ ស្សសត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើ មាតិិកាកម្មមវិិធីីសិិក្សាាផ្នែ�ែកអក្ខខរកម្មម និិ ង ការគិិតលេ�ខ
ដូូចគ្នាា ដោ�យមិិ នគិិតថាតើ�ើ ពួួកគេ�បានបំំ ពេ�ញការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតតាមអនឡាញ ឬការ
ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតលើ�ើ ក្រ�ដាសនោះ�ះទេ�។ លទ្ធធផលសម្រា�ប់់ ទម្រ�ង់់ទាំង
ំ ពីីរ អាចត្រូ�ូវបាន
រាយការណ៍៍នៅ�លើ�ើ មាត្រ�ដ្ឋាានវាយតម្លៃ�ៃ NAPLAN ដូូចគ្នាា ។

កែ�សម្រួ�ួល (ឬយកលំំ នាំតា
តេ�ស្តតមានសំំ ណួួរប្រ�កបដោ�យភាព
ំ ម) ដែ�លក្នុុងនោះ�ះ
�

ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់ បន្ថែ�ម
ែ អំំពីី NAPLAN តាមអនឡាញ សូូមចូូលទៅ�កាន់់

ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតដែ�លបានកែ�សម្រួ�ួល (ឬយកលំំ នាំតា
ំ ម) ត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�

តើ�ើខ្ញុំំ��អាចធ្វើ�� ើអ្វីី� ខ្លះះ� ដើ�ើម្បីី�ជួួយគាំំទ្រ�កូូ នរបស់់ ខ្ញុំ��ំ?

ស្មុុគស្មាា
ញច្រើ��ើន ឬតិិច អាស្រ័�័ យទៅ�លើ�ើការអនុុវត្តតរបស់់ សិិស្សស។
�

វាយតម្លៃ�ៃលើ�ើសមត្ថថភាពសិិ ស្សសឱ្យយបានកាន់់ តែ�ទូូលំំ ទូូលាយ និិ ងដើ�ើម្បីី�វាស់់ វែ�ង

សមិិ ទ្ធិិ�ផលរបស់់ សិិស្សសឱ្យយបានកាន់់ តែ�ច្បាាស់់ ។ កូូនរបស់់ អ្ននកមិិនគួួរព្រួ�ួយបារម្ភភទេ�
ប្រ�សិិ នបើ�ើពួួកគេ�យល់់ ឃើ�ើញថាសំំ ណួួរពិិបាកជាងធម្មមតា នេះ�ះប្រ�ហែ�លជាពួួកគេ�

ចាប់់ យករបៀ�ៀបធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតស្មុគស្មាា
ញណាមួួយហើ�ើយ។ ពិិន្ទុ�ុ NAPLAN ទូូទៅ�របស់់
�ុ
សិិ ស្សស គឺឺផ្អែ�កលើ�ើចំ
ញនៃ�សំំ ណួួរដែ�លពួួកគេ�ឆ្លើ�ើ�យបាន
ែ
ំ នួួន និិ ងភាពស្មុុគស្មាា
�
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។

ហេ�តុុ អ្វីី� សិិស្សសត្រូ�វូ ធ្វើ�� ើ NAPLAN?
កម្មមវិិធីី វាយតម្លៃ�ៃថ្នាាក់់ជាតិិ - អក្ខខរកម្មម និិ ង ការគិិតលេ�ខ (NAPLAN)

វាយតម្លៃ�ៃលើ�ើជំំនាញអក្ខខរកម្មម និិ ងការគិិតលេ�ខ ដែ�លចាំំបាច់់ សម្រា�ប់់ កុុមារ
គ្រ�ប់់ រូូប ដើ�ើម្បីី�រីកចម្រើ��ើន
តាមរយៈៈសាលារៀ�ៀន និិ ងការរស់់ នៅ�។
ី

សិិ ស្សសថ្នាាក់់ទីី 3, 5, 7 និិ ងទីី 9 ចូូលរួ ួមក្នុុងការធ្វើ�ើ
� តេ�ស្តត NAPLAN ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ក្នុុង
�
�
ការអាន ការសរសេ�រ លំំ នាំនៃំ � ភាសា (ការប្រ�កប វេ�យ្យាាករណ៍៍ និិ ងវណ្ណណយុុត្តិិ�)
ហើ�ើយនិិ ងការគិិតលេ�ខ។

nap.edu.au

បើ�ើពឹឹងផ្អែ�ែកតែ�វា នោះ�ះNAPLAN មិិ នមែ�នជាការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតដែ�លអាចយកមក
សិិ ក្សាាទុុកជាមុុនបានទេ� ហើ�ើយសិិ ស្សសក៏៏មិិនត្រូ�វូ បានរំំពឹឹងធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�ដែ�រ។

អ្ននកអាចជួួយគាំំទ្រ�ដល់់កូូនរបស់់ អ្ននក ដោ�យធានាពួួកគេ�ថា NAPLAN គ្រា�ន់់ តែ�

ជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កម្មមវិិធីី សាលារបស់់ ពួួកគេ�តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ជាមួួយនឹឹ ងការរំំលឹឹកពួួកគេ�ថា
នៅ�ថ្ងៃ�ៃនោះ�ះពួួកគេ�គ្រា�ន់់ តែ�ប្រឹ�ឹងធ្វើ�ើ�ឱ្យយអស់់ ពីីសមត្ថថភាពប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�បានហើ�ើយ។

ACARA មិិ នណែ�នាំំឱ្យយមានការបម្រុ� ុងទុុកជាមុុនច្រើ��ើនពេ�កទេ�សម្រា�ប់់ NAPLAN
ឬក៏៏ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ សេ�វាកម្មមនានារបស់់ អ្ននកផ្តតល់់ ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លនោះ�ះឡើ�យ
ើ ។
ការធានាអោ�យសិិ ស្សសមានភាពស៊ាំំ�ថ្នឹឹ�កជាមួួយនឹឹ ងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឧបករណ៍៍

ការវាយបញ្ចូ�ល
ូ និិ ងការពិិនិិត្យយមើ�ើលកម្មមវិិធីី ទាំំងមូូល គឺឺជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ការរៀ�ៀនសូូត្រ�
របស់់ សិិស្សស និិ ងតម្រូ�ូវការនៃ� កម្មមវិិធីីសិិក្សាាអូូស្រ្តា�ាលីី ចាប់់ តាំង
ំ ពីីឆ្នាំំ�ដំំ បូូងនៅ�ក្នុុង
�
សាលារៀ�ៀន។

NAPLAN តាមអនឡាញ មិិ នមែ�នជាការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតលើ�ើជំំនាញវាយអក្សសរ

ការវាយតម្លៃ�ៃផ្តតល់់ ជូូនឪពុុកម្តាា យ និិ ងសាលារៀ�ៀននូូវការយល់់ ដឹឹងពីីរបៀ�ៀបដែ�ល

លើ�ើក្តាាចុុចទេ�។ មានកំំរិត
ិ ខុុសៗគ្នាា ចំំ ពោះ�ះសិិ ស្សសក្នុុងការវាយអក្សសរលើ�ើក្តាាចុុច
�

ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�នៃ�ដំំ ណើ�ើរការវាយតម្លៃ�ៃ និិ ងការធ្វើ�ើ�របាយការណ៍៍របស់់ សាលារៀ�ៀន - វាមិិ ន

សរសេ�រអក្សសរ ដោ�យដៃ�បានលឿ�ឿន និិ ងល្អអ។ សិិ ស្សសថ្នាាក់់ទីី 3 នឹឹ ង បំំ ពេ�ញតេ�

សិិ ស្សសម្នាាក់់ៗកំំពុុងអនុុវត្តតនៅ�ពេ�លធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត។ NAPLAN គ្រា�ន់់ តែ�ជាផ្នែ�ែកមួួយ

បានលឿ�ឿន និិ ងល្អអ - គឺឺវាដូូចគ្នាា ដែ�រ ទៅ�នឹឹ ងកំំរិត
ិ ខុុសៗគ្នាា ចំំ ពោះ�ះសិិ ស្សសក្នុុងការ
�

ជំំ នួួសការវាយតម្លៃ�ៃដែ�លកំំពុុងធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យគ្រូ�ូ អំំពីីការអនុុវត្តតរបស់់ សិិស្សសទេ�។

ស្តតសរសេ�រលើ�ើក្រ�ដាស។

NAPLAN ក៏៏ផ្តតល់់ ព័័ត៌៌មានដល់់ សាលារៀ�ៀន អាជ្ញាាធរអប់់ រំំ និិ ងរដ្ឋាា ភិិបាលផង

គ្រូ�ូនឹឹងធានាថាសិិ ស្សសធ្លាាប់់ ស្គាាល់់ ប្រ�ភេ�ទសំំណួួរទាំំងឡាយនៅ�ក្នុុងការធ្វើ�ើ
� តេ�ស្តត
�

ិ ិ ក្សាាអប់់ រំដែំ �លកំំពុុងប្រើ��ើប្រា�ស់់ ហើ�ើយថាតើ�ើពួួកក្មេ�ង
ដែ�រនូូវព័័ត៌៌មានអំំពីីកម្មមវិធីីសិ
េ ៗ
អូូស្រ្តា�ាលីីកំំពុុងទទួួលបាននូូវលទ្ធធផលអប់់ រំសំ
ំ ំ ខាន់់ ៗផ្នែ�ែកអក្ខខរកម្មម និិ ងការ
គិិតលេ�ខដែ�រឬទេ�។

ហើ�ើយនឹឹ ងផ្តតល់់ ការគាំំទ្រ� និិ ងការណែ�នាំំដែ�លសមស្រ�ប។

សូូមមើ�ើលប្រ�ភេ�ទសំំ ណួួរ និិ ងមុុខងារពាក់់ព័័ន្ធធដែ�លមាននៅ�ក្នុុងការវាយតម្លៃ
�ៃ
�
NAPLAN តាមអនឡាញ នៅ�ត្រ�ង់់

nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site

ការចូូ លរួ ួមក្នុុ�ង NAPLAN
សិិ ស្សសថ្នាាក់់ទីី 3, 5, 7 និិ ងទីី 9 ទាំំងអស់់ ត្រូ�វូ បានរំំពឹឹងថា នឹឹ ងចូូលរួ ួមក្នុុង
�

ការវាយតម្លៃ�ៃ NAPLAN ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�។ សិិ ស្សសមានពិិការភាពអាចមានលក្ខខណៈៈ

គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ សម្រា�ប់់ ការកែ�តម្រូ�ូវ ដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីការគាំំទ្រ�ដែ�លបានផ្តតល់់ ជាធម្មមតា
សម្រា�ប់់ ការវាយតម្លៃ�ៃនៅ�ថ្នាាក់់រៀ�ៀន។ អ្ននកគួួរតែ�ពិិភាក្សាាអំំពីីការប្រើ��ើប្រា�ស់់ នៃ�ការ
កែ�តម្រូ�ូវណាមួួយសម្រា�ប់់ កូូនរបស់់ អ្ននក ជាមួួយគ្រូ�ូរបស់់ កូូនអ្ននក។

សិិ ស្សសមានពិិការភាព ដែ�លកំំណត់់យ៉ាា ងខ្លាំំ�ងនូូវ សមត្ថថភាពនៃ�ការចូូលរួ ួមក្នុុង
�
ការវាយតម្លៃ�ៃ ឬសិិ ស្សសដែ�លទើ�ើបមកដល់់ ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីីថ្មីី�ៗ ហើ�ើយមាន

ប្រ�វត្តិិ�មិិ ននិិយាយភាសាអង់់ គ្លេ�េស អាចទទួួលបានការលើ�ើកលែ�ងជាផ្លូូ�វការ។
នាយកសាលា និិ ងអាជ្ញាាធរគ្រ�ប់់ គ្រ�ងការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតក្នុុងតំំ
� បន់់របស់់ អ្ននក អាចផ្តតល់់
ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ម
ែ ជូូនអ្ននកអំំពីី បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ពិិសេ�ស ឬដំំ ណើ�ើរការដែ�លតម្រូ�ូវដើ�ើម្បីី�
ទទួួលបានការលើ�ើកលែ�ង ជាផ្លូូ�វការ។

តើ�ើការអនុុ វត្តតរបស់់ កូូនខ្ញុំំ�� ត្រូ�វូ បាន រាយការណ៍៍
យ៉ាាងដូូ ចម្តេ�េច?
ការអនុុវត្តតរបស់់ សិិស្សសម្នាាក់់ៗ ត្រូ�ូវបានបង្ហាាញនៅ�លើ�ើខ្នាា តសមិិ ទ្ធិិ�ផលជាតិិ
សម្រា�ប់់ ការវាយតម្លៃ�ៃនីីមួួយៗ។ លទ្ធធផលស្តតង់់ ដារអប្បបបរមាថ្នាាក់់ជាតិិបង្ហាាញថា
សិិ ស្សសបានបញ្ចេ�េញឱ្យយឃើ�ើញនូូវជំំ នាញអក្ខខរកម្មម និិ ងការគិិតលេ�ខជាមូូលដ្ឋាាន
ដែ�លចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួ ួមពេ�ញលេ�ញនៅ�ក្នុុងកម្រិ�ិ
តថ្នាាក់់នោះ�ះ។
�
របាយការណ៍៍របស់់ សិិស្សសម្នាាក់់ៗស្តីី�ពីី NAPLAN នឹឹ ងត្រូ�ូវបានចេ�ញដោ�យសាលា
រៀ�ៀនរបស់់ កូូនអ្ននកនៅ�ចុុងឆ្នាំំ�។ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកមិិនទទួួលបានរបាយការណ៍៍មួួយទេ�
អ្ននកគួួរទាក់់ទងមកសាលារៀ�ៀនរបស់់ កូូនអ្ននក។

តើ�ើលទ្ធធផល NAPLAN ត្រូ�វូ បានគេ�យកប្រើ��ើ
យ៉ាាងដូូ ចម្តេ�េច?

អំំឡុុងពេ�លវាយតម្លៃ�ៃសម្រា�ប់់ NAPLAN តាមអនឡាញ គឺឺមានរយៈៈពេ�ល

•	សិិ ស្សស និិ ងឪពុុកម្តាា យអាចប្រើ��ើលទ្ធធផលនីីមួួយៗដើ�ើម្បីី�ពិិភាក្សាាអំំពីី
វឌ្ឍឍនភាពជាមួួយគ្រូ�ូ។
•	គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនប្រើ��ើលទ្ធធផលដើ�ើម្បីី�កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណសិិ ស្សសឱ្យយបានកាន់់ តែ�
ប្រ�សើ�ើរ ថាតើ�ើសិិ ស្សសមួួយណានឹឹ ងទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ពីីការ
បំំ ពេ�ញការងារលំំ បាកៗ ឬសិិ ស្សសមួួយណានឹឹ ងត្រូ�ូវជួួយគាំំទ្រ� បន្ថែ�ម
ែ ។
•
សាលារៀ�ៀនប្រើ��ើលទ្ធធផលដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ពីីចំំណុុចខ្លាំំ�ង និិ ងផ្នែ�ែកទាំំងឡាយ
ដើ�ើម្បីី�កែ�លម្អអកម្មមវិិធីីបង្រៀ��ៀន និិ ងដើ�ើម្បីី�កំំណត់់គោ�លដៅ�អក្ខខរកម្មម
និិ ងការគិិតលេ�ខ។
•	ប្រ�ព័័ន្ធធសិិក្សាាប្រើ��ើលទ្ធធផលដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយសើ�ើរើើ�កម្មមវិិធីី និិ ងការជួួយគាំំទ្រ�
ដែ�លត្រូ�ូវផ្តតល់់ ជូូនសាលារៀ�ៀន។
•	សហគមន៍៍ អាចមើ�ើលឃើ�ើញលទ្ធធផល NAPLAN មធ្យយមរបស់់
សាលារៀ�ៀន នៅ�ត្រ�ង់់ myschool.edu.au

� តល់់ នូូវភាពបត់់បែ�នដល់់សាលារៀ�ៀន ក្នុុងការរៀ�ៀបចំំ
ការនេះ�ះគឺឺដើ�ើម្បីីផ្ត
កាលវិិភាគ
�

តើ�ើខ្ញុំំ��អាចទទួួលបានព័័ ត៌៌មានបន្ថែ�ែមនៅ�កន្លែ�ែងណា?

ចុះះ�ប្រ�សិិ នបើ�ើកូូ នរបស់់ ខ្ញុំ��ំអវត្តតមានពីី សាលារៀ�ៀន
នៅ�ថ្ងៃ�ៃ NAPLAN?
ទៅ�តាមលទ្ធធភាពដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន សាលារៀ�ៀនអាចរៀ�ៀបចំំ ឱ្យយសិិ ស្សសម្នាាក់់ៗ

ដែ�លអវត្តតមាននៅ�ពេ�លធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតដើ�ើម្បីី� បំំ ពេ�ញការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតដែ�លខកខាននៅ�ពេ�ល
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ក្នុុងអំំ
� ឡុុងគម្រោ��ងធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតរបស់់ សាលារៀ�ៀន។

ិ គ NAPLAN តាមអនឡាញ
កាលវិភា
ប្រាំ�ំបួួនថ្ងៃ�ៃជំំនួួសឱ្យយរយៈៈពេ�លបីីថ្ងៃ�ៃ ដែ�លផ្តតល់់ សម្រា�ប់់ ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតលើ�ើ ក្រ�ដាស។
និិ ងជួួយសម្រ�បសម្រួ�ួលសាលារៀ�ៀនដែ�លអាចមានឧបករណ៍៍តិិចជាង។

អំំឡុុងពេ�លវាយតម្លៃ�ៃ NAPLAN តាមអនឡាញ គឺឺបើ�ើកដំំណើ�ើរការចាប់់ ពីីថ្ងៃ�ៃអង្គាារ៍៍
ទីី 11 ខែ�ឧសភា និិ ងបញ្ចចប់់ នៅ�ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ�ទីី 21 ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ� 2021។

តម្រូ�ូវការសម្រា�ប់់ ការរៀ�ៀបចំំ កាលវិិភាគធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតតាមអនឡាញ មានផ្តតល់់ ជាលម្អិិ�ត
នៅ�ក្នុុង
� តារាងខាងក្រោ��ម។

ការធ្វើ�� ើតេ�ស្តត

សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ម
ែ អំំពីី NAPLAN៖

•	ទាក់់ទងមកសាលារៀ�ៀនរបស់់ កូូនអ្ននក
•	ទាក់់ទងមកអាជ្ញាាធរគ្រ�ប់់ គ្រ�ងការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតក្នុុងតំំ
� បន់់របស់់ អ្ននក
នៅ�ត្រ�ង់់ nap.edu.au/TAA
•	ចូូលទៅ�កាន់់ nap.edu.au
ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់ ពីីរបៀ�ៀបដែ�ល ACARA ចាត់់ចែ�ងព័័ត៌៌មានផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�នសម្រា�ប់់
NAPLAN សូូមចូូលទៅ�កាន់់ nap.edu.au/naplan/privacy

តម្រូ�ូវការសម្រា�ប់់ ការរៀ�ៀបចំំកាលវិិភាគ
សិិ ស្សសថ្នាាក់់ទីី 3 ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតសរសេ�រលើ�ើមូូលដ្ឋាានក្រ�ដាស (នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�)

ការសរសេ�រ

រយៈៈពេ�ល
ថ្នាាក់់ទីី 3៖ 40 នាទីី
ថ្នាាក់់ទីី 5៖ 42 នាទីី
ថ្នាាក់់ទីី 7៖ 42 នាទីី
ថ្នាាក់់ទីី 9៖ 42 នាទីី

សិិ ស្សសត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ ឱ្យយនូូវ ‘ការជម្រុ� ុញលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត
លើ�ើការសរសេ�រ’ (ពេ�លខ្លះះ�ហៅ�ថា ‘ការជម្រុ� ុញ’ ជាគំំនិិត ឬប្រ�ធានបទ) ហើ�ើយត្រូ�ូវបានស្នើ�ើ� សុំំ� ឱ្យយ
សរសេ�រការឆ្លើ��ើយតបតាមប្រ�ភេ�ទជាក់់លាក់់មួួយ
(ការនិិ ទានកថា ឬការសរសេ�រដែ�លទាក់់ទាញចិិ ត្តត)

ថ្នាាក់់ទីី 3៖ 45 នាទីី
ថ្នាាក់់ទីី 5៖ 50 នាទីី
ថ្នាាក់់ទីី 7៖ 65 នាទីី
ថ្នាាក់់ទីី 9៖ 65 នាទីី

សិិ ស្សសអានអត្ថថបទដែ�លមានលក្ខខណៈៈជាព័័ត៌៌មាន
ការស្រ�មើ�ើលស្រ�មៃ� និិ ងការទាក់់ទាញចិិ ត្តតមួួយចំំ នួួន
ហើ�ើយបន្ទាា ប់់ មកឆ្លើ��ើយសំំ ណួួរដែ�លទាក់់ទង

ត្រូ�ូវបញ្ចចប់់ នៅ�ក្រោ��យការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតលើ�ើ ការអាន

ថ្នាាក់់ទីី 3៖ 45 នាទីី
ថ្នាាក់់ទីី 5៖ 45 នាទីី
ថ្នាាក់់ទីី 7៖ 45 នាទីី
ថ្នាាក់់ទីី 9៖ 45 នាទីី

ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតនេះ�ះវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើ ការប្រ�កប វេ�យ្យាាករណ៍៍
និិ ងវណ្ណណយុុត្តត

ត្រូ�ូវបញ្ចចប់់ នៅ�ក្រោ��យការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតលើ�ើលំំនាំនៃំ �ភាសា

ថ្នាាក់់ទីី 3៖ 45 នាទីី
ថ្នាាក់់ទីី 5៖ 50 នាទីី
ថ្នាាក់់ទីី 7៖ 65 នាទីី
ថ្នាាក់់ទីី 9៖ 65 នាទីី

ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតនេះ�ះវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើលេ�ខ និិ ងពិិជគណិិត
ការវាស់់ និិ ងធរណីី មាត្រ� និិ ង ស្ថិិ�តិិ ហើ�ើយនិិ ង
ប្រូ�ូបាប៊ីី� លីីតេ�

សិិ ស្សសថ្នាាក់់ទីី 5 ត្រូ�ូវចាប់់ ផ្តើ�ើ�មនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 1 (សាលារៀ�ៀនត្រូ�ូវផ្តតល់់ អាទិិភាពដើ�ើម្បីី�បំំំ�ពេ�ញការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតសរសេ�រ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី1
និិ ងទីី 2 ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�)
ថ្នាាក់់ទីី 7 និិ ងទីី 9 ត្រូ�ូវចាប់់ ផ្តើ�ើ�មនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 2 (សាលារៀ�ៀនត្រូ�ូវផ្តតល់់ អាទិិភាព ដើ�ើម្បីី�បំំំ�ពេ�ញការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតសរសេ�រ
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 2 និិ ងទីី 3 ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�)

ការអាន

ការពិិ ពណ៌៌នាអំំពីីការធ្វើ�� ើតេ�ស្តត

ដើ�ើម្បីី�ធានាថាសាលារៀ�ៀនតាមអនឡាញ អាចបញ្ចចប់់ ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត NAPLAN នៅ�ក្នុុងអំំ
� ឡុុងពេ�លការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត
ប្រាំ�ំបួួនថ្ងៃ�ៃ សិិ ស្សសថ្នាាក់់ទីី 7 និិ ងទីី 9 អាចចាប់់ ផ្តើ�ើ�មជាមួួយការអាននៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 1។ ទោះ�ះយ៉ាា ងណាក្តីី� ការសរសេ�រ
ត្រូ�ូវតែ�ចាប់់ ផ្តើ�ើ�ម នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 2 ដ្បិិ�តអីីការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតសរសេ�រមានអាទិិភាពលើ�ើរាល់់ ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតលើ�ើ ការអានដែ�ល
បានគម្រោ��ងទុុក ចាប់់ ពីីថ្ងៃ�ៃទីី 1
ត្រូ�ូវបញ្ចចប់់ នៅ�មុុ នការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតលើ�ើលំំនាំនៃំ �ភាសា

លំំនាំំនៃ�ភាសា

ការគិិ តរាប់់ លេ�ខ

