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NAPLAN is just one aspect of a school’s assessment
and reporting
process.
It នៃ�កាារវាាយតម្លៃ
doesn’t replace
ongoing របស់់
NAPLAN
គឺឺគ្រា�ាន់់តែ�
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សាាលាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ វាាមិិនមែ�នជំំនួួសកាារវាាយតម្លៃ�ៃដែ�លមាានប្រ�ចាំំ�ជាានិិច្ចចរបស់់
performance, but it can provide teachers with additional
គ្រូ�ូចំំពោះ�ះ�កាារធ្វើ�ើ�បាានរបស់់សិិស្សសនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាអាាចផ្ដដល់់ដល់់គ្រូ�ូនូូវព័័ត៌៌មាាន
information about students’ progress.
បន្ថែ�ែមអំំពីីកាារលូូតលាាស់់របស់់សិិស្សស។
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កូូ
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សាាលាាទាំំ�ងពួួ
ងកំំtransitioning
ពុុងធ្វើ�ើ�កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ
�រកាារធ្វើpaper-based
�ើ�កាារវាាយតម្លៃ�ៃតាាមក្រ�ដាាសទៅ�ៅជាា
computer-based assessments. Most schools will
complete NAPLAN tests online in 2022. All Year 3
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students will continue to complete the writing
សរសេ�រលើ�ើក្រ�ដាាស។
assessment on paper.

តាាមកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រវិិញ។ សាាលាាភាាគច្រើ�ើ�ននឹឹងធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត NAPLAN តាាមអនឡាា

តេ�ស្តត NAPLAN ដែ�លធ្វើ�ើ�តាាមអនឡាាញផ្ដដល់់លទ្ធធផលសុុក្រឹ�ឹតជាាង ហើ�ើយ
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based on both the number and complexity of questions
they answer correctly. Your child should not be
ទាំំ�ងភាាពស្មុុ�គ្រ�ស្មាា�ញរបស់់សំំនួួរដែ�លសិិស្សសនោះ�ះ�ឆ្លើ�ើ�យត្រូ�ូវ។ កូូនរបស់់អ្ននក
concerned if they find questions challenging; they may
មិិ
នគួួtaking
របាារម្ភភទេ�aប្រ�សិិ
នបើ�ើcomplex
គាាត់់ឃើ�ើញសំំ
នួួរទាំំ�ងឡាាយពិិ
be
more
test
pathway. បាាកឆ្លើ�ើ�យ ព្រោះ��ះ�គាាត់់
លទ្ធធផល NAPLAN សរុុបរបស់់សិិស្សសម្នាា�ក់់ គឺឺអាាស្រ័�័យលើ�ើទាំំ�ងចំំនួួននិិង

អាាចជ្រើ�ើ�សយកផ្លូូ�វដែ�លមាានភាាពស្មុុ�គ្រ�ស្មាា�ញជាាងអ្ននកផ្សេ�េង។
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What
doesវាាយតម្លៃ
NAPLAN
តើ�ើ
NAPLAN
�ៃអ្វីី�? assess?

NAPLANវាាយតម្លៃ
assesses
literacy
and ង
numeracy
skillsតលេthat
NAPLAN
�ៃចំំណេះ�ះដឹឹ
ងខាាងអាាននិិ
សរសេ�រនិិងខាាងគិិ
�ខរបស់់
students are learning through their regular school
curriculum.

សិិស្សសដែ�លរៀ�ៀនតាាមកម្មមវិិធីីសិិក្សាារបស់់សាាលាាជាាធម្មមតាា។

សិិស្សសធ្វើ�ើ�កាារប្រ�ឡងសរសេ�រ អាាន ក្បួួ�នច្បាាប់់របស់់ភាាសាា(កាារប្រ�កប

Students
sit assessments
in writing,
reading,
ពាាក្យយ
វេេយ្យាាករណ៍៍
និិងកាារប្រើ�ើ�វណ្ណណយុុ
ត្តត) និិងកាារគិិ
តលេ�ខ។ conventions
សំំនួួរ
of language (spelling, grammar and punctuation) and
numeracy. Questions assess content linked to the
ភាាសាាអង់់
គ្លេ�េសនិ
ិងគណិិតវិិទ្យាា។
Australian
Curriculum:
English and Mathematics.
ទាំំ�ងពួួងវាាយតម្លៃ�ៃសេ�ចក្ដីី�ដែ�លផ្សាារភ្ជា់់��ប់់ទៅ�ៅនិិងកម្មមវិិធីីសិិក្សាាអូូស្ត្រា�ា�លីី ៖
គ្រ�ប់់អាាជ្ញាា�ធរសិិក្សាាធិិកាារក្នុុ�ងនិិងក្រៅ��ៅរដ្ឋាា�ភិិបាាល បាានរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ង

All government and non-government education
authorities have contributed to the development of
NAPLAN
test
ដើ�ើម្បីី�
យល់់បន្ថែ�
ែមទៀ�materials.
ៀតអំំពីី NAPLAN សូូមចូូលទៅ�ៅ nap.edu.au
កាារបង្កើ�ើ�តវិិញ្ញាា�សាារនៃ�តេ�ស្តត NAPLAN ។

To find out more about NAPLAN, visit nap.edu.au

កាារចូូលរួួមក្នុុ�ង NAPLAN

NAPLAN
គឺឺសម្រា�ាប់់គ្រ�ប់់គ្នាា�
។ អាាជ្ញាា�ធរ ACARA គាំំ�ទ្រ�
Participation
inទាំំ�ងអស់់
NAPLAN

កាារវាាយតម្លៃ�ៃគ្រ�ប់់គ្នាា�ទាំំ�ងអស់់មិិនរើើ�សមុុខ ដូូច្នេះ�ះ�គ្រ�ប់់សិិស្សាានុុសិិស្សស

NAPLAN
is លរួ
forួមក្នុុ
everyone.
ACARA
ទាំំ�ងអស់់
អាាចចូូ
�ងកម្មមវិិធីីវាាយតម្លៃ
�ៃថ្នាា�ក់់ជាsupports
ាតិិនេះ�ះ។

inclusive
testing so all students can participate in the national
កាារកែ�តាាមតម្រូ�ូ
�បាានសម្រា�ាប់់សិិស្សសដែ�លមាានពិិកាារភាាពដែ�ល
assessmentវកាារអាាចធ្វើ�ើ
program.
មាានសម្ត្ថថ�ភាាពនិិងសេ�ចក្ដីី�ត្រូ�ូវកាារខុុសៗគ្នាា�ក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�កិិច្ចចកាារប្រ�ចាំំ�កាាយ។

Adjustments are available for students with disability

សាាលាាទាំំ�ងឡាាយគួួ
រធ្វើ�ើ�កាfunctional
ារជាាមួួយមាាតាាបិិ
តាា/អ្ននកថែ�ទាំំ�
ហើ�ើយនិិងសិិស្សស
who have diverse
abilities
and needs.
ដើ�ើម្បីី�ដឹឹងក្នុុ�ងករណីីនិិមួួយៗ នូូវកាារកែ�តម្រូ�ូវសមរម្យយដែ�លសិិស្សសដែ�ល

Schools
should
parents/carers
and
students
មាានពិិ
កាារភាាពត្រូ�ូ
វកាារwork
ដើ�ើម្បីី�ចូwith
ូលរួួមក្នុុ
�ងកម្មមវិិធីី NAPLAN
។ កាារកែ�តម្រូ�ូ
វ

to
identify,
on
a
case-by-case
basis,
reasonable
adjustments
ទាំំ�ងឡាាយគួួរស៊ីី�គ្នាា�ជាាមួួយនិិងជំំនួួយដែ�លធម្មមតាាមាានផ្ដដល់់ឲ្យយនៅ�ៅពេ�លធ្វើ�ើ�កាារ
required for individual students with disability to access
វាាយតម្លៃ�ៃក្នុុ�ងថ្នាា�ក់់។
NAPLAN. Adjustments should reflect the support normally
provided
classroom
ដើ�ើម្បីី�
ជួួយក្នុុ�ងfor
កាារផ្ដដ
ល់់ព័័ត៌៌មាានអំំassessments.
ពីីកាារសម្រេ�េចទាំំ�ងនេះ�ះ អ្ននកអាាចចូូលមើ�ើល
កន្លែ�ែងបង្ហាា�ញសកម្មមភាាពគំំរូូជាាសាាធាារណៈៈរបស់់ NAPLAN សេ�ចក្ដីី�ណែ�នាំំ�

To help inform these decisions, you may consult the
NAPLAN public demonstration site, the Guide for
ក្នុុ�
ងកម្មមវិិធីី NAPLAN
កម្រ�ងវីីដែ�អូូ
របស់់
យើ�ើងស្ដីី�អំto
ំពីីមាaccess
ាតាាបិិតាា/
schools
to assistឬក៏៏
students
with
disability
អ្ននកថែ�ទាំំ�
គ្រូ�ូ និិor
ងសិិ
ស្សសដែ�លចែ�ករំំ
�កបទពិិwhere
សោ�ោធរបស់់
ពួួកគេ�ក្នុុ�ងកាារប្រើ�ើ�
NAPLAN,
our
series ofលែvideos
parents/carers,
teachersដែ�លមាានកាារកែ�តម្រូ�ូ
and students share
their
experience of using
NAPLAN
វតាាមតម្រូ�ូ
វកាារ។
NAPLAN adjustments.
សម្រា�ាប់់សាាលាាដើ�ើម្បីី�ជួួយសិិស្សសដែ�លមាានពិិកាារភាាព ក្នុុ�ងកាារចូូលរួួម

ក្នុុ�ងករណីីពិិសេ�ស សិិស្សសដែ�លមាានពិិកាារភាាពដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយសមត្ថថភាាពគេ�

មាានកំំ
រិិតទាាបខ្លាំំ��ងក្នុុ�circumstances,
ងកាារចូូលរួួមក្នុុ�ងកម្មមវិa
ិធីីវាាយតម្លៃ
�ៃនេះ�with
ះ ឬសិិaស្ស
សដែ�ល
In exceptional
student
disability
ទើ�ើបនិិ
ងមកប្រ�ទេ�សអូូ
ស្ត្រា�ា�លីីថ្មីី�
ហើ�ើយមកពីីto
ប្រ�ទេ�សដែ�លមិិ
និិយា
ាយ
that severely
limits
theirៗcapacity
participateនin
the
ភាាសាាអង់់
គ្លេ�េស អាាចត្រូ�ូ
បាានផ្ដដល់់កាwho
ារលើ�ើកលែ�ងជាាផ្លូូ�
វកាារ។arrived
assessment,
or a វstudent
has recently

in
Australia and has a non-English speaking background,
នាាយកសាាលាារបស់់អ្ននក ឬអាាជ្ញាា�ធរចាាត់់ចែ�ងកាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតក្នុុ�ងតំំបន់់របស់់អ្ននក
may be granted a formal exemption.
អាាចផ្ដដល់់ជូូនអ្ននកនូូវព័័ត៌៌មាានបន្ថែ�ែមស្ដីី�អំំពីីកាារកែ�តម្រូ�ូវសម្រា�ាប់់សិិស្សសដែ�ល

មាានពិិ
ារភាាព ឬក៏៏
នីីតិិវិិធីីដែ�លត្រូ�ូ
�ើ�ដើ�ើម្បីីlocal
�ទទួួលtest
បាានកាារលើ�ើកលែ�ងជាា
Yourកាschool
principal
andវធ្វើyour
administration
ផ្លូូ�
វកាារ។
authority

can give you more information on adjustments
for students with disability or the process required to
gain a formal exemption.

ចុះះ�បើ�ើកូូនខ្ញុំំ��អវត្តតមាានពីីសាាលាានៅ�ៅថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត
NAPLAN??

តើ�ើគេ�នឹឹងធ្វើ�ើ�រាាយកាារណ៍៍អំំពីីកាារធ្វើ�ើ�បាានរបស់់

ក្នុុ�ងករណីីដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�បាាន សាាលាាអាាចចាាត់់ចែ�ងឲ្យយសិិស្សសនិិមួួយៗដែ�ល

កាារធ្វើ�ើ�បាានរបស់់សិិស្សសនិិមួួយៗ នឹឹងមាានបង្ហាា�ញក្នុុ�ងរង្វាា�ស់់នៃ�សមិិទ្ធធផល

បាានអវត្តតមាាននៅ�ៅពេ�លធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត ឲ្យយធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតដែ�លខ្លួួ�នបាានខកខាាន នៅ�ៅពេ�ល
មួួយទៀ�ៀតក្នុុ�ងសប្ដាា�ហ៍៍នៃ�កាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតនោះ�ះ�។

តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�ដើ�ើម្បីី�ជួួយកូូនខ្ញុំំ��?
គេ�មិិននឹឹកថាាសិិស្សសត្រូ�ូវរៀ�ៀនដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត NAPLAN ទេ�។
អ្ននកអាាចជួួយកូូនអ្ននកដោ�ោយធ្វើ�ើ�ឲ្យយកូូនទុុកចិិត្តតថាាកាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត NAPLAN គឺឺជាា
ផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កម្មមវិិធីីរបស់់សាាលាា ហើ�ើយរំំលឹឹកកូូនថាាគ្រា�ាន់់តែ�សុំំ�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយអស់់ពីី

កូូនខ្ញុំំ��ដោ�ោយវិិធីីណាា?

ថ្នាា�ក់់ជាាតិិសម្រា�ាប់់កាារវាាយតម្លៃ�ៃនិិមួួយៗ។ លទ្ធធផលត្រឹ�ឹមកម្រិ�ិតអប្បបរមាា

នៃ�ស្តតង់់ដាាថ្នាា�ក់់ជាាតិិ បង្ហាា�ញថាាសិិស្សសនោះ�ះ�មាានចំំណេះ�ះដឹឹងសាាមញ្ញញខាាង

អាាននិិងសរសេ�រ ហើ�ើយនិិងខាាងគិិតលខដែ�លសិិស្សសត្រូ�ូវមាានដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួម
ពេ�ញលេ�ញសម្រា�ាប់់ថ្នាា�ក់់នោះ�ះ�។

របាាយកាាណ៍៍ NAPLAN ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់សិិស្សសនិិមួួយៗ នឹឹងត្ឬុ្រ�រ��វបាានផ្ដដល់់

ដោ�ោយសាាលាារបស់់កូូនអ្ននកនៅ�ៅពេ�លក្រោ��ោយទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��នេះ�ះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកមិិនបាានទទួួលរបាាយណ៍៍ អ្ននកគួួរតែ�ទាាក់់ទងទៅ�ៅសាាលាារបស់់កូូនអ្ននក។

សមត្ថថភាាពទៅ�ៅ។

តើ�ើគេ�ប្រើ�ើ�លទ្ធធផល NAPLAN របៀ�ៀបដូូចម្ដេ�េច?

អាាជ្ញាា�ធរ ACARA មិិនស្នើ�ើ�ឲ្យយធ្វើ�ើ�កាាររៀ�ៀបចំំត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នច្រើ�ើ�នហួួសហេ�តុុឡើ�ើយ

•

ផ្សេ�េងៗឡើ�ើយ។

•	គ្រូ�ូប្រើ�ើ�លទ្ធធផលដើ�ើម្បីី�ជួួយក្នុុ�ងកាារសំំគាាល់់សិិស្សសដែ�លត្រូ�ូវកាារចំំណោ�ោទ

សម្រា�ាប់់កាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត NAPLAN ឬក៏៏ប្រើ�ើ�អង្គគភាាពផ្ដដល់់សេ�វាាបង្ហាា�ត់់បង្រៀ��ៀន

កាារធ្វើ�ើ�ឲ្យយដឹឹងស៊ាំំ��ខ្លះះ� ហើ�ើយនិិងកាារពន្យយល់់អំំពីី NAPLAN គឺឺមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍

ក្នុុ�ងកាារជួួយសិិស្សសឲ្យយយល់់ និិងមាានអាារម្មមណ៍៍ស្រួ�ួលចិិត្តតអំំពីីទម្រ�ង់់នៃ�តេ�ស្តត។

អំំពីីកាារលូូតលាាស់់ជាាមួួយគ្រូ�ូ។

កាាន់់តែ�ពិិបាាក ឬក៏៏ត្រូ�ូវកាារជំំនួួយបន្ថែ�ែម។

•	សាាលាាប្រើ�ើ�លទ្ធធផលដើ�ើម្បីី�សំំគាាល់់ចំំណុុចខ្លាំំ��ងនិិងផ្នែ�ែកនាានាាដែ�ល

ត្រូ�ូវកាារជំំនួួយ ដើ�ើម្បីី�កែ�លំំអកម្មមវិិធីីបង្រៀ��ៀន ហើ�ើយនិិងកំំណត់់គោ�ោលដៅ�ៅ

គ្រូ�ូនឹឹងធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងណាាឲ្យយសិិស្សសដឹឹងអំំពីីប្រ�ភេ�ទនៃ�សំំនួួរនៅ�ៅក្នុុ�ងតេ�ស្តត ហើ�ើយផ្ដដល់់
កាារគាំំ�ទ្រ�សមស្រ�ប ហើ�ើយនិិងកាារណែ�នាំំ�។

សូូមមើ�ើលប្រ�ភេ�ទនៃ�សំំនួួរនិិងឧបករណ៍៍ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ង

កាារវាាយតម្លៃ�ៃរបស់់ NAPLAN តាាមអនឡាាញនៅ�ៅnap.edu.au/online-

assessment/public-demonstration-site

កាាលវិិភាាគរបស់់ NAPLAN
កាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត NAPLAN តាាមអនឡាាញមាានរយៈៈពេ�ល៩ថ្ងៃ�ៃ។ កាារធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�គឺឺ
ដើ�ើម្បីី�សម្រួ�ួលដល់់សាាលាាដែ�លអាាចមាានចំំនួួនបរិិក្ខាា�រតិិច។

កាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត NAPLAN តាាមអនឡាាញចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃអង្គាា�រទីី ១០ ខែ�
ឧសភាា ហើ�ើយនិិងចប់់នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃសុុក្រ�ទីី ២០ខែ�ឧសភាាឆ្នាំំ��២០២២។ តេ�ស្តត

ទាំំ�ងឡាាយត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�កាារកំំណត់់កាាលវិិភាាគឲ្យយបាានឆាាប់់បំំផុុតដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�
បាាននៅ�ៅក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លសម្រា�ាប់់កាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតនោះ�ះ� ដោ�ោយឲ្យយអាាទិិភាាពទៅ�ៅ
សប្ដាា�ហ៍៍ទីីមួួយ។

តម្រូ�ូវកាារក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�កាាលវិិភាាគតេ�ស្តត NAPLAN តាាមអនឡាាញត្រូ�ូវបាានចែ�ង
លំំអិិតក្នុុ�ងតាារាាងខាាងក្រោ��ោមនេះ�ះ។
តេ�ស្តត

•

ក្នុុ�ងវិិស័័យអាាននិិងសរសេ�រ និិងវិិស័័យគិិតលេ�ខ។

ប្រ�ព័័ន្ធធសាាលាាប្រើ�ើ�លទ្ធធផលដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញនូូវកម្មមវិិធីីនិិងជំំនួួយ

ដែ�លសាាលាាបាានទទួួល។

•	សហគមន៍៍អាាចមើ�ើលព័័ត៌៌មាានអំំពីីកាារធ្វើ�ើ�បាានរបស់់សាាលាានាាពេ�លមុុន
និិងពេ�លក្រោ��ោយនៅ�ៅ myschool.edu.au

តើ�ើខ្ញុំំ��អាាចរកព័័ត៌៌មាានបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតនៅ�ៅទីីណាា?
សម្រា�ាប់់ព័័ត៌៌មាានបន្ថែ�ែមអំំពីី NAPLAN ៖
•	សូូមទាាក់់ទងជាាមួួយសាាលាារបស់់កូូនអ្ននក
•	សូូមទាាក់់ទងជាាមួួយអាាជ្ញាា�ធរចាាត់់ចែ�ងកាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតនៅ�ៅមូូលដ្ឋាា�នរបស់់
អ្ននកនៅ�ៅ nap.edu.au/TAA

•	សូូមចូូលទៅ�ៅ nap.edu.au
ដើ�ើម្បីី�យល់់ដឹឹងថាា តើ�ើ ACARA ចាាត់់ចែ�ងយ៉ាា�ងណាាខ្លះះ�ចំំពោះ�ះ�ព័័ត៌៌មាាន

ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នសម្រា�ាប់់ NAPLAN សូូមចូូលទៅ�ៅ nap.edu.au/naplan/privacy

តម្រូ�ូវកាារក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�កាាលវិិភាាគ

• • សិិស្សសឆ្នាំំ��ទីី៣ ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតសរសេ�រលើ�ើក្រ�ដាាស (តែ�ថ្ងៃ�ៃទីី១ ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��)

• • កាារសរសេ�ររបស់់ថ្នាា�ក់់ឆ្នាំំ��ទីី៥ ត្រូ�ូវតែ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១ (សាាលាាត្រូ�ូវតែ�ចាាត់់ជាា
កាារសរសេ�រ

សិិស្សសនិិងមាាតាាបិិតាា/អ្ននកថៃ�ទាំំ� អាាចប្រើ�ើ�លទ្ធធផលផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�ពិិគ្រោះ��ះ�

អាាទិិភាាពឲ្យយកាារសរសេ�រធ្វើ�ើ�ឲ្យយហើ�ើយរវាាងតែ�ថ្ងៃ�ៃទីី១ និិងទីី២ ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��)

• • កាារសរសេ�ររបស់់ថ្នាា�ក់់ឆ្នាំំ��ទីី៧ និិងទីី៩ ត្រូ�ូវតែ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី២ (សាាលាាត្រូ�ូវតែ�

កំំឡុុងពេ�ល
ឆ្នាំំ��ទីី៣ : ៤០ នាាទីី

សិិស្សសត្រូ�ូវបាានផ្ដដល់់តម្រុ�ុយមួួយក្នុុ�ងកាារសរសេ�រ

ឆ្នាំំ��ទីី៧ : ៤២ នាាទីី

ប្រ�ធាានបទមួួយ) ហើ�ើយឲ្យយសរសេ�រចម្លើ�ើ�យក្នុុ�ងបែ�បផែ�ន

ឆ្នាំំ��ទីី៥ : ៤២ នាាទីី
ឆ្នាំំ��ទីី៩ : ៤២ នាាទីី

ចាាត់់ជាាអាាទិិភាាពឲ្យយកាារសរសេ�រធ្វើ�ើ�ឲ្យយហើ�ើយរវាាងថ្ងៃ�ៃទីី២ និិងទីី៣ ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��)

• •	ដើ�ើម្បីី�ធាានាាថាាសាាលាាអនឡាាញទាំំ�ងឡាាយអាាចធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត NAPLAN ឲ្យយហើ�ើយ
កាារអាាន

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល៩ ថ្ងៃ�ៃ សិិស្សសឆ្នាំំ��ទីី៧ និិងទីី ៩ អាាចចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�កាារអាាននៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១
ប៉ុុ�ន្តែ�ែកាារសរសេ�រត្រូ�ូវតែ�ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី ២

(ជួួនកាាលគេ�ហៅ�ៅថាាកាារ ‘ពញ្ញាា�ក់់’ - ជាាគំំនិិតមួួយឬ
មួួយជាាក់់លាាក់់ (កាារសរសេ�រសេ�ចក្ដីី�រៀ�ៀបរាាប់់ ឬ
បញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�ល)

ឆ្នាំំ��ទីី៣ : ៤៥ នាាទីី

សិិស្សសអាានអត្ថថបទដែ�លមាានសេ�ចក្ដីី�ជាាព័័ត៌៌មាាន

ឆ្នាំំ��ទីី៧ : ៦៥ នាាទីី

ឆ្លើ�ើ�យសំំនួួរដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធ

ឆ្នាំំ��ទីី៥ : ៥០ នាាទីី

• •	ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�មុុ
មុន
ុ ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតអំំពីីក្បួួ�នច្បាាប់់របស់់ភាាសាា

ឆ្នាំំ��ទីី៩ : ៦៥ នាាទីី

• •	ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ក្រោ��ោយធ្វើ
ក្រោ��ោយ �ើ�តេ�ស្តតអាាន

ឆ្នាំំ��ទីី៣ : ៤៥ នាាទីី

ក្បួួ�នច្បាាប់់ភាាសាា

កាាររៀ�ៀបរាាប់់អំំពីីតេ�ស្តត

ឆ្នាំំ��ទីី៥ : ៤៥ នាាទីី

រឿ�ឿងប្រ�ឌិិត និិងសេ�ចក្ដីី�បញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�លមួួយចំំនួួន រួួចហើ�ើយ

វាាយតម្លៃ�ៃអំំពីីកាារប្រ�កបពាាក្យយ វេេយ្យាាករណ៍៍ និិងវណ្ណណយុុត្តត

ឆ្នាំំ��ទីី៧ : ៤៥ នាាទីី
ឆ្នាំំ��ទីី៩ : ៤៥ នាាទីី

• •	ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ក្រោ��ោយធ្វើ
ក្រោ��ោយ �ើ�តេ�ស្តតអំំពីីក្បួួ�នច្បាាប់់ភាាសាា
ចំំណេះ�ះដឹឹងខាាង
គិិតលេ�ខ
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ឆ្នាំំ��ទីី៣ : ៤៥ នាាទីី
ឆ្នាំំ��ទីី៥ : ៥០ នាាទីី

ឆ្នាំំ��ទីី៧ : ៦៥ នាាទីី
ឆ្នាំំ��ទីី៩ : ៦៥ នាាទីី

វាាយតម្លៃ�ៃលេ�ខនិិងពិិជគណិិត កាារវាាស់់វែែងនិិង
ធរណីីមាាត្រ� និិងស្ថិិ�តិិនិិងភវនីីយភាាព

