
NAPLAN លើ�ើក្រ�ដាស
ព័័ត៌៌មានសក្រមាប់់ឪពុ័�មាា យ 
និងអ្នន�ថែ�ទាំ ំ

កូូនរបស់់អ្ននកូនឹងធ្វើ�ើ�ធ្វើ�ស់ត NAPLAN ធ្វើ��ក្រកូដាស់

រដ្ឋឋមន្រ្តីនាើក្រ�សួងអ្នប់់រសំហព័័នធ រដ្ឋឋ និងថែដ្ឋនដ្ឋើបានឯ�ភាព័ថា សាលាលើរៀន
ទាំងំអ្នស់នឹងផ្លាា ស់ប់ា�រជាប់លើ�ាើ រៗព័ើ NAPLAN លើ�ើក្រ�ដាសប់ចុុ្ចុប់បនន លើ� 
NAPLAN តាមអ្ននឡាញ លើដ្ឋើមបើផ្តា�់ន�វការវាយត៌ម្លៃមាកាន់ថែត៌ក្រប់លើសើរ និង
ច្ចុាស់លាស់ លើហើយថែដ្ឋ�កាន់ថែត៌មានការទាំ�់ទាំញចិ្ចុត៌ាលើក្រច្ចុើនចំ្ចុលើ�ះសិសស។ 

អាជាា ធរអ្នប់់ររំដ្ឋឋ និងថែដ្ឋនដ្ឋើនឹង�ំ�ត់៌លើព័�ជូ�នសាលាលើរៀនលើដ្ឋើមបើផ្លាា ស់ប់ា�រលើ�
ការលើធើើលើត៌សាតាមអ្ននឡាញ។ ថែផ្តនការប់ចុុ្ចុប់បនន គឺឺលើដ្ឋើមបើឱ្យយសាលាលើរៀនទាំងំអ្នស់
ផ្លាា ស់ប់ា�រលើ� NAPLAN តាមអ្ននឡាញ លើ�ឆ្នាំន  ំ2022។ 

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

�មមវធិើវាយត៌ម្លៃមាថាន �់ជាតិ៌ - អ្ន�ខរ�មម និង ការគិឺត៌លើ�ខ (NAPLAN) 
វាយត៌ម្លៃមាលើ�ើជំូនាញអ្ន�ខរ�មម និងការគិឺត៌លើ�ខ ថែដ្ឋ�ចាំបំាច់្ចុសក្រមាប់់�ុមារ
ក្រគឺប់់រ �ប់ លើដ្ឋើមបើរ�ីចំ្ចុលើរនី��ត៌លាស់តាមរយៈសាលាលើរៀន និងការរស់លើ�។ 
 
សិសសថាន �់ទីើ 3, 5, 7 និងទីើ 9 ច្ចុ��រមួ�នងុការលើធើើលើត៌សា NAPLAN ក្រប់ចាំឆំ្នាំន ំ
�នងុការអាន ការសរលើសរ �ំនាមំ្លៃនភាសា (ការក្រប់�ប់ លើវយា�រ�៍ និង
វ�ណយុត៌ាិ) លើហើយនិងការគិឺត៌លើ�ខ។ 
 
ការវាយត៌ម្លៃមាផ្តា�់ជូ�នឪពុ័�មាា យ និងសាលាលើរៀនន�វការយ�់ដឹ្ឋងព័ើរលើប់ៀប់ថែដ្ឋ�
សិសសមាន �់ៗ�ំពុ័ងអ្ននុវត៌ាលើ�លើព័�លើធើើលើត៌សា។ NAPLAN ក្រ�ន់ថែត៌ជាថែផ្តន�មួយ
បុុ់លើ�ណ ះម្លៃនដំ្ឋលើ�ើ រការវាយត៌ម្លៃមា និងការលើធើើរបាយការ�៍រប់ស់សាលាលើរៀន -  
វាមិនជំូនួសការវាយត៌ម្លៃមាថែដ្ឋ��ំពុ័ងលើធើើលើ�ើងលើដាយក្រគឺ ូអំ្នព័ើការអ្ននុវត៌ារប់ស់
សិសសលើទី។ 
 
NAPLAN �៏ផ្តា�់ព័័ត៌៌មានដ្ឋ�់សាលាលើរៀន អាជាា ធរអ្នប់់រ ំនិងរដាឋ ភិិបា�ផ្តង
ថែដ្ឋរន�វព័័ត៌៌មានអំ្នព័ើ�មមវធិើសិ�ាអ្នប់់រថំែដ្ឋ��ំពុ័ងលើក្រប់ើក្របាស់ លើហើយថាលើត៌ើពួ័� 
លើ�មងៗអ្ន�ក្រសាា �ើ�ំពុ័ងទីទួី�បានន�វ�ទីធផ្ត�អ្នប់់រសំំខាន់ៗថែផ្តន�អ្ន�ខរ�មម  
និងការគិឺត៌លើ�ខថែដ្ឋរឬលើទី។ 

ធ្វើ�� NAPLAN វាយ�ម្លៃ�ៃអ្នើ�ខ្លះៃ�?

NAPLAN វាយត៌ម្លៃមាលើ�ើជំូនាញអ្ន�ខរ�មម និងការគិឺត៌លើ�ខថែដ្ឋ�សិសស 
�ំពុ័ងលើរៀនស�ក្រត៌ តាមរយៈ�មមវធិើសិ�ា លើ�តាមសាលាធមមតារប់ស់ពួ័�លើគឺ។ 
អាជាា ធរអ្នប់់រ ំរដាឋ ភិិបា� និងមិនថែមនរដាឋ ភិិបា�ទាំងំអ្នស់ បានរមួចំ្ចុថែ��
ដ្ឋ�់ ការអ្នភិិវឌ្ឍឍសមាា រៈ NAPLAN។ 

សិសសក្រត៌វូបានវាយត៌ម្លៃមាលើ�ើមាតិ៌កា�មមវធិើសិ�ាថែផ្តន�អ្ន�ខរ�មម និង ការ
គិឺត៌លើ�ខដ្ឋ�ច្ចុ�ន  លើដាយមិនគិឺត៌ថាលើត៌ើ ពួ័�លើគឺបានបំ់លើព័ញការលើធើើលើត៌សាតាមអ្នន
ឡាញ ឬលើ�ើក្រ�ដាសលើនាះលើទី។ �ទីធផ្ត�សក្រមាប់់ទីក្រមង់ទាំងំព័ើរ អាច្ចុក្រត៌វូបាន
រាយការ�៍លើ�លើ�ើមាក្រត៌ដាឋ នវាយត៌ម្លៃមា NAPLAN ដ្ឋ�ច្ចុ�ន ។ 

ធ្វើ��ខុំ្លះ�អាចធ្វើ�ើ�អ្នើ�ខ្លះៃ� ធ្វើ��� �ីជួួយគាំ�ក្រ�កូូនរបស់់ខុំ្លះ�?

លើប់ើពឹ័ងថែផ្តែ�ថែត៌វា លើនាះNAPLAN មិនថែមនជាការលើធើើលើត៌សាថែដ្ឋ�អាច្ចុយ�ម�
សិ�ាទុី�ជាមុនបានលើទី លើហើយសិសស�៏មិនក្រត៌វូបានរពឹំ័ងលើធើើដ្ឋ�លើច្ចុនះថែដ្ឋរ។ 

អ្នន�អាច្ចុជួូយ�កំ្រទីដ្ឋ�់��នរប់ស់អ្នន� លើដាយធានាពួ័�លើគឺថា NAPLAN 
ក្រ�ន់ថែត៌ជាថែផ្តន�មួយម្លៃន�មមវធិើសាលារប់ស់ពួ័�លើគឺថែត៌បុុ់លើ�ណ ះ ជាមួយនឹង 
ការរ�ឹំ�ពួ័�លើគឺថា លើ�ម្លៃ�ៃលើនាះពួ័�លើគឺក្រ�ន់ថែត៌ក្របឹ់ងលើធើើឱ្យយអ្នស់ព័ើសមត៌ថភាព័ 
បានលើហើយ។ 

ACARA មិនថែ�នាឱំ្យយមានការប់ក្រមងុទុី�ជាមុនលើក្រច្ចុើនលើព័�លើទីសក្រមាប់់ 
NAPLAN ឬ�៏ការលើក្រប់ើក្របាស់លើសវា�មមនានារប់ស់អ្នន�ផ្តា�់ការ 
ប់�ាុ ះប់�ា �លើនាះលើ�ើយ។ 

ក្រគឺនឹូងធានាថាសិសសធាា ប់់សាា �់ក្រប់លើភិទីសំ�ួរទាំងំឡាយលើ��នងុការលើធើើលើត៌សា 
លើហើយនឹងផ្តា�់ការ�កំ្រទី និងការថែ�នាថំែដ្ឋ�សមក្រសប់។ 

ស�មលើមើ�ឧទាំហរ�៍ម្លៃនសំ�ួរ NAPLAN លើ�ក្រត៌ង់ nap.edu.au/naplan

ការចូ�រ�ួកូនុង NAPLAN 

សិសសថាន �់ទីើ 3, 5, 7 និងទីើ 9 ទាំងំអ្នស់ក្រត៌វូបានរពឹំ័ងថានឹង ច្ចុ��រមួ�នងុ
ការវាយត៌ម្លៃមា NAPLAN ក្រប់ចាំឆំ្នាំន ។ំ សិសសមានពិ័ការភាព័អាច្ចុមាន��ខ�ៈ
ក្រគឺប់់ក្រ�ន់សក្រមាប់់ការថែ�ត៌ក្រមវូ ថែដ្ឋ�ឆ្លុះាុះប់ញុ្ចាំងំព័ើការ�កំ្រទីថែដ្ឋ�បានផ្តា�់ជា
ធមមតាសក្រមាប់់ការវាយត៌ម្លៃមាលើ�ថាន �់លើរៀន។ អ្នន�គួឺរថែត៌ពិ័ភា�ាអំ្នព័ើការលើក្រប់ើក្របាស់
ម្លៃនការថែ�ត៌ក្រមវូ�មួយសក្រមាប់់��នរប់ស់អ្នន� ជាមួយក្រគឺរូប់ស់��នអ្នន�។ 

សិសសមានពិ័ការភាព័ ថែដ្ឋ��ំ�ត់៌ យុ៉ាងខាា ងំន�វសមត៌ថភាព័លើដ្ឋើមបើច្ចុ��រមួ�នងុ
ការវាយត៌ម្លៃមា ឬសិសសថែដ្ឋ�លើទីើប់ម�ដ្ឋ�់ក្រប់លើទីសអ្ន�ក្រសាា �ើ�មើៗ លើហើយមាន 
ក្រប់វត៌ាិមិននិយ៉ាយភាសាអ្នង់លើគឺាស អាច្ចុទីទួី�បានការលើ�ើ�ថែ�ងជាផ្តា�វការ។ 

នាយ�សាលា និងអាជាា ធរក្រគឺប់់ក្រគឺងការលើធើើលើត៌សា�នងុតំ៌ប់ន់រប់ស់អ្នន�  
អាច្ចុផ្តា�់ព័័ត៌៌មានប់ថែនថមជូ�នអ្នន�អំ្នព័ើ ប់ទីប់បញ្ញញត៌ាិពិ័លើសស ឬដំ្ឋលើ�ើ រការ 
ថែដ្ឋ�ត៌ក្រមវូលើដ្ឋើមបើទីទួី�បានការលើ�ើ�ថែ�ង ជាផ្តា�វការ។ 

2021

http://nap.edu.au/naplan


ចុ�ក្របសិ់នធ្វើប�កូូនរបស់់ខុំ្លះ�អ្នវ�តមានពី�  
សាលាធ្វើរៀនធ្វើ�ម្លៃ�ៃ NAPLAN?

លើ�តាម�ទីធភាព័ថែដ្ឋ�អាច្ចុលើធើើលើ�បាន សាលាលើរៀនអាច្ចុលើរៀប់ចំ្ចុឱ្យយសិសស  
មាន �់ៗថែដ្ឋ�អ្នវត៌ាមានលើ�លើព័�លើធើើលើត៌សា លើដ្ឋើមបើ ប់ញ្ញប់ុ់ការលើធើើលើត៌សាថែដ្ឋ� 
ខ�ខានលើ�លើព័�លើផ្តសងលើទីៀត៌�នងុអំ្ន�ុង សប្តាា ហ៍លើធើើលើត៌សា។ 

ធ្វើ��ការអ្ននុវ�តរបស់់កូូនខុំ្លះ� ក្រ�វូបាន រាយការណ៍៍
យ៉ាា ង�ូចធ្វើ�តច?

ការអ្ននុវត៌ារប់ស់សិសសមាន �់ៗ ក្រត៌វូបានប់ង្ហាា ញលើ�លើ�ើខាន ត៌សមិទីធិផ្ត�ជាតិ៌
សក្រមាប់់ការវាយត៌ម្លៃមានើមួយៗ។ �ទីធផ្ត�សាង់ដារអ្នប់បប់រមាថាន �់ជាតិ៌
ប់ង្ហាា ញថា សិសសបានប់ង្ហាា ញឱ្យយលើ�ើញន�វជំូនាញអ្ន�ខរ�មម និងការគិឺត៌លើ�ខ 
ជាម��ដាឋ នថែដ្ឋ�ត៌ក្រមវូ លើដ្ឋើមបើច្ចុ��រមួលើព័ញលើ�ញលើ��នងុ�ក្រមិត៌ថាន �់លើនាះ។ 
 
របាយការ�៍រប់ស់សិសសមាន �់ៗសាើព័ើ NAPLAN នឹងក្រត៌វូបានលើច្ចុញលើដាយសា
លាលើរៀនរប់ស់��នអ្នន�លើ�ចុ្ចុងឆ្នាំន ។ំ ក្រប់សិនលើប់ើអ្នន�មិនទីទួី�បានរបាយការ�៍
មួយលើទី អ្នន�គួឺរទាំ�់ទីងម�សាលាលើរៀនរប់ស់��នអ្នន�។

កា�វភិាគ NAPLAN 

អំ្ន�ុងលើព័�វាយត៌ម្លៃមា NAPLAN គឺឺលើប់ើ�ដំ្ឋលើ�ើ រការចាំប់់ព័ើម្លៃ�ៃអ្នង្ហាា រ ៍ទីើ 11 
ថែខឧសភា និងប់ញ្ញប់ុ់លើ�ម្លៃ�ៃក្រព័ហសបត៍៌ 13 ថែខឧសភា ឆ្នាំន  ំ2021។ 

ត៌ក្រមវូការកា�វភិាគឺម្លៃនការលើធើើលើត៌សាលើ�ើក្រ�ដាស មានលើរៀប់រាប់់ជា�មែិត៌ 
លើ��នងុតារាងខាងលើក្រកាម។ 

ធ្វើ����ធផ� NAPLAN ក្រ�វូបានធ្វើគយកូធ្វើក្រប�
យ៉ាា ង�ូចធ្វើ�តច?

•  សិសស និងឪពុ័�មាា យអាច្ចុលើក្រប់ើ�ទីធផ្ត�នើមួយៗលើដ្ឋើមបើពិ័ភា�ាអំ្នព័ើ 
វឌ្ឍឍនភាព័ជាមួយក្រគឺ។ូ

•  ក្រគឺបូ់លើក្រងៀនលើក្រប់ើ�ទីធផ្ត�លើដ្ឋើមបើ�ំ�ត់៌អ្នត៌ាសញ្ចាំញ �សិសសឱ្យយបាន 
កាន់ថែត៌ក្រប់លើសើរថាលើត៌ើសិសសមួយ�នឹងទីទួី�បានអ្នត៌ថក្រប់លើយ៉ាជូន៍ព័ើការ
បំ់លើព័ញការង្ហារ�ំបា�ៗ ឬសិសសមួយ�នឹងក្រត៌វូជួូយ�កំ្រទីប់ថែនថម។

•  សាលាលើរៀនលើក្រប់ើ�ទីធផ្ត�លើដ្ឋើមបើ�ំ�ត់៌ព័ើចំ្ចុ�ុច្ចុខាា ងំ និងថែផ្តន�ទាំងំឡាយ
លើដ្ឋើមបើថែ��មែ�មមវធិើប់លើក្រងៀន និងលើដ្ឋើមបើ�ំ�ត់៌លើ��លើ�អ្ន�ខរ�មម និងការ
គិឺត៌លើ�ខ។

•  ក្រប់ព័័នធសិ�ាលើក្រប់ើ�ទីធផ្ត�លើដ្ឋើមបើពិ័និត៌យលើសើលើរ�ីមមវធិើសិ�ា និងការជួូយ
�កំ្រទីថែដ្ឋ�ក្រត៌វូផ្តា�់ជូ�នសាលាលើរៀន។

•  សហគឺមន៍អាច្ចុលើមើ�លើ�ើញ�ទីធផ្ត� NAPLAN មធយមរប់ស់
សាលាលើរៀន លើ�ក្រត៌ង់ myschool.edu.au

ធ្វើ��ខុំ្លះ�អាច��ួ�បានព័ី�៌មានបន្ថែនែ�ធ្វើ�កូន្ថែនៃងណា?

សក្រមាប់់ព័័ត៌៌មានប់ថែនថមអំ្នព័ើ NAPLAN៖

• ទាំ�់ទីងម�សាលាលើរៀនរប់ស់��នអ្នន� 
• ទាំ�់ទីងម�អាជាា ធរក្រគឺប់់ក្រគឺងការលើធើើលើត៌សា�នងុតំ៌ប់ន់រប់ស់អ្នន� 

លើ�ក្រត៌ង់ nap.edu.au/TAA
• ច្ចុ��លើ�កាន់ nap.edu.au

លើដ្ឋើមបើថែសើងយ�់ព័ើរលើប់ៀប់ថែដ្ឋ� ACARA ចាំត់៌ថែច្ចុងព័័ត៌៌មានផ្លាា �់ខាួនសក្រមាប់់ 
NAPLAN ស�មច្ចុ��លើ�កាន់ nap.edu.au/naplan/privacy

ការធ្វើ�ើ�ធ្វើ�ស់តធ្វើ��ក្រកូដាស់
ម្លៃ�ៃអ្នង្គាា រ៍

�� 11 ន្ថែខ្លះឧស់ភា
ម្លៃ�ៃពុី� 

�� 12 ន្ថែខ្លះឧស់ភា
ម្លៃ�ៃក្រពី�ស់ី�៍ 
�� 13 ន្ថែខ្លះឧស់ភា

�ំនាមំ្លៃនភាសា 
ការលើធើើលើត៌សាលើនះវាយត៌ម្លៃមាលើ�ើការក្រប់�ប់ លើវយា�រ�៍ និងវ�ណយុត៌ា

ថាន �់ទីើ 3៖ 45 នាទីើ
ថាន �់ទីើ 5៖ 45 នាទីើ 
ថាន �់ទីើ 7៖ 45 នាទីើ
ថាន �់ទីើ 9៖ 45 នាទីើ

ការសរលើសរ 
សិសសក្រត៌វូបានផ្តា�់ឱ្យយន�វ ‘ការជូក្រមញុលើ�ើ�ទឹី�ចិ្ចុត៌ាលើ�ើការសរលើសរ’ (លើព័�ខាះលើ�ថា ‘ការជូក្រមញុ’ -  
ជាគំឺនិត៌ ឬក្រប់ធានប់ទី) លើហើយក្រត៌វូបានលើសនើសំុឱ្យយសរលើសរការលើឆ្លុះាើយត៌ប់តាមក្រប់លើភិទីជា�់លា�់មួយ 
(ការពិ័ព័�៌នា ឬការប់ញ្ញុុះប់ញ្ញុ��)

ថាន �់ទីើ 3៖ 40 នាទីើ
ថាន �់ទីើ 5៖ 40 នាទីើ
ថាន �់ទីើ 7៖ 40 នាទីើ
ថាន �់ទីើ 9៖ 40 នាទីើ

ការអាន
សិសសអានអ្នត៌ថប់ទីថែដ្ឋ�មាន��ខ�ៈជាព័័ត៌៌មាន ការក្រសលើមើក្រសម្លៃម និងការប់ញ្ញុុះប់ញ្ញុ��មួយចំ្ចុនួន 
លើហើយលើឆ្លុះាើយសំ�ួរថែដ្ឋ�ទាំ�់ទីង

ថាន �់ទីើ 3៖ 45 នាទីើ
ថាន �់ទីើ 5៖ 50 នាទីើ 
ថាន �់ទីើ 7៖ 65 នាទីើ 
ថាន �់ទីើ 9៖ 65 នាទីើ

ការគិឺត៌រាប់់លើ�ខ
ការលើធើើលើត៌សាលើនះវាយត៌ម្លៃមាលើ�ើលើ�ខនព័ើនា និងពិ័ជូគឺ�ិត៌ រង្ហាើ ស់រង្ហាើ �់ និងធរ�ើ មាក្រត៌ និងសថិតិ៌ 
លើហើយនិងក្រប់បូាបី់ើ�ើលើត៌

ថាន �់ទីើ 3៖ 45 នាទីើ
ថាន �់ទីើ 5៖ 50 នាទីើ 
ថាន �់ទីើ 7៖ 65 នាទីើ
ថាន �់ទីើ 9៖ 65 នាទីើ

http://myschool.edu.au
https://nap.edu.au/contacts/test-administration-authorities-contacts
http://nap.edu.au
http://nap.edu.au/naplan/privacy

