
ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាសិិសិានុសិិសិសហេ�ី�ហេតុសិត ហេ�តុុអ្វីី�បាានជាាសិិសិានុសិិសិសហេ�ី�ហេតុសិត 
NAPLAN?
NAPLAN គឺឺជាាកាារវាាយតុម្លៃ�ៃចំំហេ�ះដឹឹងខាាងអាាននិងសិរហេសិរ ហេ��យនិងខាាង
គិឺតុហេ�ខដែដឹ�សិិសិសឆំ្នាំាំទី� ៣ ៥ ៧ និង៩ ប្រ�ឡងហេ�ាដែខឧសិភាាហេរៀងរាា�់ឆំ្នាំាំ។ 
វាាជាាកាារប្រ�ឡងថំ្នាាក់់ជាាតិុដែតុ�ួយគឺត់ុដែដឹ�ប្រគឺ�់សិិសិសអូ្វីប្រ�តា��ទាំាំងអ្វីស់ិហេ�ី�។

ក់ំ�ងខ�ៈដែដឹ�សិិសិសហេរៀនហេឡ�ងពី�ថ្នាំាក់់�ួយហេ�ាថ្នាំាក់់�ួយ វាាជាាកាារសិំខាាន់
ដែដឹ�ហេគឺប្រតុូវពីិនិតុយថ្នាាហេតុ�សិិសិសទាំាំងហេ�ាះហេរៀនបាាន�អ�ុុណ្ណាាាក់ំ�ងវិសិ័យសិំខាាន់
ម្លៃនកាារអាាន សិរហេសិរនិងគឺិតុហេ�ខ។

NAPLAN ហេ�ី�កាារវាាយតុម្លៃ�ៃចំំហេ�ះដឹឹងដែដឹ�សិិសិសបាាននិងក់ំពីុងហេរៀន
ក់ំ�ងក់�មវិ��សិិក់ារ�សិ់�ាលាា ហេ��យអ្វីនុញ្ញាាាតុឲ្យយមាាតាា�ិតាា/អ្វីំក់ដែ�ទាំាំ
ហេ��ញថ្នាាក់ូនរ�សិ់គាាតុ់�ូតុលាាសិ់យ៉ាុាងណ្ណាាហេប្រ�ៀ�ហេ�ៀ�ហេ�ានិងសិតង់ដាាជាាតុិ
ក់ំ�ងអ្វីំឡ�ងហេពី�ពី�ហេដឹ��ដឹ�់ចំុង។

NAPLAN គឺឺប្រគាាន់ដែតុជាាដែ�ំក់�ួយម្លៃនកាារវាាយតុម្លៃ�ៃនិងកាាររាាយកាារ�៍រ�សិ់
�ាលាា�ុុហេណ្ណាាាះ។ វាា�ិនដែ�នជំំនួសិកាារវាាយតុម្លៃ�ៃដែដឹ�មាានប្រ�ចាំាំជាានិចំចរ�សិ់
ប្រគឺូចំំហេ�ាះកាារហេ�ី�បាានរ�សិ់សិិសិសហេ�ាះហេទី �ុុដែនតវាាអាាចំ�ដ�់ដឹ�់ប្រគឺូនូវពី័តុ៌មាាន
�ដែនែ�អ្វីំពី�កាារ�ូតុលាាសិ់រ�សិ់សិិសិស។

NAPLAN ក់៏�ដ�់ហេ�ា�ាលាា អាាជាាា�រសិិក់ា�ិកាារ និងរដាាាភិិបាា�នូវពី័តុ៌មាាន
អ្វីំពី�ថ្នាាហេតុ�ក់�មវិ��សិិក់ាដឹំហេ��រកាារយ៉ាុាងដឹូចំហេ�ដចំ ហេ��យនិងថ្នាាហេតុ�យុវជំន
អ្វីូប្រ�តា��ទីទីួ�បាានសិ�ិទីិិ��សិំខាាន់ៗក់ំ�ងវិសិ័យអាាននិងសិរហេសិរនិង

វិសិ័យគឺិតុហេ�ខឬអ្វីតុ់។

ក់ូនរ�សិ់អ្វីំក់នឹងហេ�ី�ហេតុសិត ក់ូនរ�សិ់អ្វីំក់នឹងហេ�ី�ហេតុសិត NAPLAN តាា�អ្វីន តាា�អ្វីន
ឡាាញឡាាញ
�ាលាាទាំាំងពីួងក់ំពីុងហេ�ី�កាារផ្លាៃាសិ់�ដ�រកាារហេ�ី�កាារវាាយតុម្លៃ�ៃតាា�ប្រក់ដាាសិហេ�ាជាា
តាា�ក់ុំពីយ�ទី័រវិញ។ �ាលាាភាាគឺហេប្រចំ�ននឹងហេ�ី�ហេតុសិត NAPLAN តាា�អ្វីនឡាា
ញ�ាឆ្នាំំាំ២០២២។ សិិសិសឆ្នាំំាំទី�៣ប្រគឺ�់ទាំាំងអ្វីសិ់នឹង�នតហេ�ី�ហេតុសិតតាា�កាារ
សិរហេសិរហេ��ប្រក់ដាាសិ។

ហេតុសិត NAPLAN ដែដឹ�ហេ�ី�តាា�អ្វីនឡាាញ�ដ�់�ទីិ��សិុប្រក់ឹតុជាាង ហេ��យ
ហេ�ី�ឲ្យយសិិសិសជំក់់ចំិតុតជាាង។ ��ចំំហេ�ញ�ួយក់ំ�ងចំំហេណ្ណាា���ចំំហេ�ញចំំ
�ងៗទាំាំងឡាាយគឺឺហេតុសិតហេ�ាះអាាចំមាានកាារ�តុ់ដែ�នតាា�សិិសិសមាំាក់់ៗ គឺឺហេតុសិត
ហេ�ាះ�ដ�់សិំនួរដែដឹ�ហេ�ី�ឲ្យយសិិសិសងាាយឬពីិបាាក់ហេ�ៃ�យអាាប្រសិ័យហេ�ាហេ��ចំហេ�ៃ�យ
រ�សិ់សិិសិសហេ�ាះ។

កាារហេ�ី�ហេតុសិតដែដឹ�អាាចំមាានកាារ�តុ់ដែ�នតាា�សិិសិសមាំាក់់ៗបាាន គឺឺអ្វីនុញ្ញាាាតុ
ឲ្យយកាារវាាយតុម្លៃ�ៃហេ�ាះអាាចំវាាយតុម្លៃ�ៃសិ�តុែភាាពីចំប្រ�ុះកាាន់ដែតុហេប្រចំ�នរ�សិ់
សិិសិស ហេ��យកាារវាាសិ់ដែវងសិ�ិទីិិ��រ�សិ់សិិសិសក់៏កាាន់ដែតុមាានភាាពីសិុប្រក់ឹតុ។ 
�ទីិ�� NAPLAN សិរុ�រ�សិ់សិិសិសមាំាក់់ គឺឺអាាប្រសិ័យហេ��ទាំាំងចំំនួននិង
ទាំាំងភាាពីសិម�ប្រគឺ�មាញរ�សិ់សិំនួរដែដឹ�សិិសិសហេ�ាះហេ�ៃ�យប្រតុូវ។ ក់ូនរ�សិ់អ្វីំក់
�ិនគឺួរបាារ�ភហេទីប្រ�សិិនហេ��គាាតុ់ហេ��ញសិំនួរទាំាំងឡាាយពីិបាាក់ហេ�ៃ�យ ហេប្រ�ាះគាាតុ់
អាាចំហេប្រជំ�សិយក់�ៃ�វដែដឹ�មាានភាាពីសិម�ប្រគឺ�មាញជាាងអ្វីំក់ហេ�សង។

ហេតុ� ហេតុ� NAPLAN វាាយតុម្លៃ�ៃអ្វីី�? វាាយតុម្លៃ�ៃអ្វីី�?
NAPLAN វាាយតុម្លៃ�ៃចំំហេ�ះដឹឹងខាាងអាាននិងសិរហេសិរនិងខាាងគឺិតុហេ�ខរ�សិ់
សិិសិសដែដឹ�ហេរៀនតាា�ក់�មវិ��សិិក់ារ�សិ់�ាលាាជាា��មតាា។ 

សិិសិសហេ�ី�កាារប្រ�ឡងសិរហេសិរ អាាន ក់ួ�នចំា�់រ�សិ់ភាា�ា(កាារប្រ�ក់�
�ាក់យ ហេវយាក់រ�៍ និងកាារហេប្រ��វ�ាយុតុត) និងកាារគឺិតុហេ�ខ។ សិំនួរ
ទាំាំងពីួងវាាយតុម្លៃ�ៃហេសិចំក់ដ�ដែដឹ��ារភា់ា់�់ហេ�ានិងក់�មវិ��សិិក់ាអ្វីូប្រ�តា�� ៖ 
ភាា�ាអ្វីង់ហេគឺៃសិនិងគឺ�ិតុវិទីា។

ប្រគឺ�់អាាជាាា�រសិិក់ា�ិកាារក់ំ�ងនិងហេប្រ�ារដាាាភិិបាា� បាានរួ�ចំំដែ�ក់ក់ំ�ង
កាារ�ហេងើ�តុវិញ្ញាាា�ារម្លៃនហេតុសិត NAPLAN ។

ហេដឹ��ួ�យ�់�ដែនែ�ហេទីៀតុអ្វីំពី� NAPLAN សិូ�ចំូ�ហេ�ា nap.edu.au

កាារចំូ�រួ�ក់ំ�ង កាារចំូ�រួ�ក់ំ�ង NAPLAN
NAPLAN គឺឺសិប្រមាា�់ប្រគឺ�់គាំាទាំាំងអ្វីសិ់។ អាាជាាា�រ ACARA គាាំប្រទី
កាារវាាយតុម្លៃ�ៃប្រគឺ�់គាំាទាំាំងអ្វីសិ់�ិនហេរ�សិ�ុខ ដឹូហេចំំះប្រគឺ�់សិិសិានុសិិសិស
ទាំាំងអ្វីសិ់អាាចំចំូ�រួ�ក់ំ�ងក់�មវិ��វាាយតុម្លៃ�ៃថ្នាំាក់់ជាាតុិហេនះ។

កាារដែក់តាា�តុប្រ�ូវកាារអាាចំហេ�ី�បាានសិប្រមាា�់សិិសិសដែដឹ�មាានពីិកាារភាាពីដែដឹ�
មាានសិ�តែភាាពីនិងហេសិចំក់ដ�ប្រតុូវកាារខុសិៗគាំាក់ំ�ងកាារហេ�ី�ក់ិចំចកាារប្រ�ចាំាំកាាយ។

�ាលាាទាំាំងឡាាយគឺួរហេ�ី�កាារជាា�ួយមាាតាា�ិតាា/អ្វីំក់ដែ�ទាំាំ ហេ��យនិងសិិសិស
ហេដឹ��ួ�ដឹឹងក់ំ�ងក់រ��និ�ួយៗ នូវកាារដែក់តុប្រ�ូវសិ�រ�យដែដឹ�សិិសិសដែដឹ�
មាានពីិកាារភាាពីប្រតុូវកាារ ហេដឹ��ួ�ចំូ�រួ�ក់ំ�ងក់�មវិ�� NAPLAN ។ កាារដែក់តុប្រ�ូវ
ទាំាំងឡាាយគឺួរសិុ�គាំាជាា�ួយនិងជំំនួយដែដឹ���មតាាមាាន�ដ�់ឲ្យយហេ�ាហេពី�ហេ�ី�កាារ
វាាយតុម្លៃ�ៃក់ំ�ងថ្នាំាក់់។

ហេដឹ��ួ�ជំួយក់ំ�ងកាារ�ដ�់ពី័តុ៌មាានអ្វីំពី�កាារសិហេប្រ�ចំទាំាំងហេនះ អ្វីំក់អាាចំចំូ�ហេ���
ក់ដែនៃង�ងាាាញសិក់�មភាាពីគឺំរូជាា�ាធាារ�ៈរ�សិ់ NAPLAN ហេសិចំក់ដ�ដែ��ាំ
សិប្រមាា�់�ាលាាហេដឹ��ួ�ជំួយសិិសិសដែដឹ�មាានពីិកាារភាាពី ក់ំ�ងកាារចំូ�រួ�
ក់ំ�ងក់�មវិ�� NAPLAN ឬក់៏ ក់ប្រ�ងវីដែដឹអ្វីូ រ�សិ់ហេយ�ងសិដ�អ្វីំពី�មាាតាា�ិតាា/
អ្វីំក់ដែ�ទាំាំ ប្រគឺូ និងសិិសិសដែដឹ�ដែចំក់រំដែ�ក់�ទីពីិហេ�ា�រ�សិ់ពីួក់ហេគឺក់ំ�ងកាារហេប្រ�� 
NAPLAN ដែដឹ�មាានកាារដែក់តុប្រ�ូវតាា�តុប្រ�ូវកាារ។ 

ក់ំ�ងក់រ��ពីិហេសិសិ សិិសិសដែដឹ�មាានពីិកាារភាាពីដែដឹ�ហេ�ី�ឲ្យយសិ�តុែភាាពីហេគឺ
មាានក់ំរិតុទាំា�ខាៃាំងក់ំ�ងកាារចំូ�រួ�ក់ំ�ងក់�មវិ��វាាយតុម្លៃ�ៃហេនះ ឬសិិសិសដែដឹ�
ហេទី��និង�ក់ប្រ�ហេទីសិអ្វីូប្រ�តា���ម�ៗ ហេ��យ�ក់ពី�ប្រ�ហេទីសិដែដឹ��ិននិយ៉ាាយ
ភាា�ាអ្វីង់ហេគឺៃសិ អាាចំប្រតុូវបាាន�ដ�់កាារហេ��ក់ដែ�ងជាា�ៃ�វកាារ។

�ាយក់�ាលាារ�សិ់អ្វីំក់ ឬអាាជាាា�រចាំាតុ់ដែចំងកាារហេ�ី�ហេតុសិតក់ំ�ងតុំ�ន់រ�សិ់អ្វីំក់ 
អាាចំ�ដ�់ជំូនអ្វីំក់នូវពី័តុ៌មាាន�ដែនែ�សិដ�អ្វីំពី�កាារដែក់តុប្រ�ូវសិប្រមាា�់សិិសិសដែដឹ�
មាានពីិកាារភាាពី ឬក់៏ន�តុិវិ��ដែដឹ�ប្រតុូវហេ�ី�ហេដឹ��ួ�ទីទីួ�បាានកាារហេ��ក់ដែ�ងជាា
�ៃ�វកាារ។

NAPLAN (ហេ��ដែភិៃន) - 
ពី័តុ៌មាានសិប្រមាា�់មាាតាា�ិតាានិង
អ្វីំក់ដែ�ទាំាំ

២០២២
Why do students do NAPLAN?
NAPLAN is a national literacy and numeracy  
assessment that students in Years 3, 5, 7 and 9 sit in 
May each year. It is the only national assessment all 
Australian students do. 

As students progress through their school years, it’s  
important to check how well they are learning the  
essential skills of reading, writing and numeracy. 
 
NAPLAN assesses the literacy and numeracy skills that 
students are learning through the school curriculum and 
allows parents/carers to see how their child is progressing 
against national standards and over time.  

NAPLAN is just one aspect of a school’s assessment 
and reporting process. It doesn’t replace ongoing  
assessments made by teachers about student  
performance, but it can provide teachers with additional  
information about students’ progress.

NAPLAN also provides schools, education authorities 
and governments with information about how education 
programs are working and whether young Australians 
are achieving important educational outcomes in literacy 
and numeracy.

Your child will do the NAPLAN  
tests online
Schools are transitioning from paper-based to  
computer-based assessments. Most schools will  
complete NAPLAN tests online in 2022. All Year 3  
students will continue to complete the writing  
assessment on paper. 

Online NAPLAN tests provide more precise results 
and are more engaging for students. One of the main 
benefits is tailored (or adaptive) testing, where the test 
presents questions which may be more or less difficult 
depending on a student’s responses.

Tailored testing allows a wider range of student abilities 
to be assessed and measures student achievement 
more precisely. A student’s overall NAPLAN result is 
based on both the number and complexity of questions 
they answer correctly. Your child should not be  
concerned if they find questions challenging; they may 
be taking a more complex test pathway. 

What does NAPLAN assess? 
NAPLAN assesses literacy and numeracy skills that 
students are learning through their regular school  
curriculum. 
 
Students sit assessments in writing, reading, conventions 
of language (spelling, grammar and punctuation) and  
numeracy. Questions assess content linked to the  
Australian Curriculum: English and Mathematics. 

All government and non-government education  
authorities have contributed to the development of  
NAPLAN test materials.

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

Participation in NAPLAN
NAPLAN is for everyone. ACARA supports inclusive  
testing so all students can participate in the national 
assessment program. 
 
Adjustments are available for students with disability 
who have diverse functional abilities and needs. 
 
Schools should work with parents/carers and students to 
identify, on a case-by-case basis, reasonable adjustments  
required for individual students with disability to access 
NAPLAN. Adjustments should reflect the support normally 
provided for classroom assessments.

To help inform these decisions, you may consult the  
NAPLAN public demonstration site, the Guide for 
schools to assist students with disability to access  
NAPLAN, or our series of videos where parents/carers, 
teachers and students share their experience of using 
NAPLAN adjustments. 

In exceptional circumstances, a student with a disability 
that severely limits their capacity to participate in the 
assessment, or a student who has recently arrived in 
Australia and has a non-English speaking background, 
may be granted a formal exemption.

Your school principal and your local test administration 
authority can give you more information on adjustments 
for students with disability or the process required to 
gain a formal exemption.

NAPLAN – 
information for parents 
and carers 
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ចំុះហេ��ក់ូនខា�ំអ្វីវតុតមាានពី��ាលាាហេ�ាម្លៃ�ៃហេ�ី�ហេតុសិត ចំុះហេ��ក់ូនខា�ំអ្វីវតុតមាានពី��ាលាាហេ�ាម្លៃ�ៃហេ�ី�ហេតុសិត 
NAPLAN??
ក់ំ�ងក់រ��ដែដឹ�អាាចំហេ�ី�បាាន �ាលាាអាាចំចាំាតុ់ដែចំងឲ្យយសិិសិសនិ�ួយៗដែដឹ�
បាានអ្វីវតុតមាានហេ�ាហេពី�ហេ�ី�ហេតុសិត ឲ្យយហេ�ី�ហេតុសិតដែដឹ�ខៃ�នបាានខក់ខាាន ហេ�ាហេពី�
�ួយហេទីៀតុក់ំ�ងសិបាដា�៍ម្លៃនកាារហេ�ី�ហេតុសិតហេ�ាះ។

ហេតុ�ខា�ំអាាចំហេ�ី�អ្វីី�ហេដឹ��ួ�ជំួយក់ូនខា�ំ?ហេតុ�ខា�ំអាាចំហេ�ី�អ្វីី�ហេដឹ��ួ�ជំួយក់ូនខា�ំ?
ហេគឺ�ិននឹក់ថ្នាាសិិសិសប្រតុូវហេរៀនហេដឹ��ួ�ហេ�ី�ហេតុសិត NAPLAN ហេទី។

អ្វីំក់អាាចំជំួយក់ូនអ្វីំក់ហេដាាយហេ�ី�ឲ្យយក់ូនទីុក់ចំិតុតថ្នាាកាារហេ�ី�ហេតុសិត NAPLAN គឺឺជាា
ដែ�ំក់�ួយម្លៃនក់�មវិ��រ�សិ់�ាលាា ហេ��យរំ�ឹក់ក់ូនថ្នាាប្រគាាន់ដែតុសិុំហេ�ី�ឲ្យយអ្វីសិ់ពី�
សិ�តុែភាាពីហេ�ា។

អាាជាាា�រ ACARA �ិនហេសិំ�ឲ្យយហេ�ី�កាារហេរៀ�ចំំហេប្រតុៀ�ខៃ�នហេប្រចំ�ន�ួសិហេ�តុុហេឡ�យ
សិប្រមាា�់កាារហេ�ី�ហេតុសិត NAPLAN ឬក់៏ហេប្រ��អ្វីងគភាាពី�ដ�់ហេសិវាា�ងាាាតុ់�ហេប្រងៀន
ហេ�សងៗហេឡ�យ។

កាារហេ�ី�ឲ្យយដឹឹង�ុាំខៃះ ហេ��យនិងកាារពីនយ�់អ្វីំពី� NAPLAN គឺឺមាានប្រ�ហេយ៉ាាជំន៍
ក់ំ�ងកាារជំួយសិិសិសឲ្យយយ�់ និងមាានអាារ�ម�៍ប្រសិួ�ចំិតុតអ្វីំពី�ទីប្រ�ង់ម្លៃនហេតុសិត។ 
ប្រគឺូនឹងហេ�ី�យ៉ាុាងណ្ណាាឲ្យយសិិសិសដឹឹងអ្វីំពី�ប្រ�ហេភិទីម្លៃនសិំនួរហេ�ាក់ំ�ងហេតុសិត ហេ��យ�ដ�់
កាារគាាំប្រទីសិ�ប្រសិ� ហេ��យនិងកាារដែ��ាំ។

សិូ�ហេ���ប្រ�ហេភិទីម្លៃនសិំនួរនិងឧ�ក់រ�៍ហេប្រ��ប្របាាសិ់ដែដឹ�មាានហេ�ាក់ំ�ង
កាារវាាយតុម្លៃ�ៃរ�សិ់ NAPLAN តាា�អ្វីនឡាាញហេ�ាnap.edu.au/online-
assessment/public-demonstration-site

កាា�វិភាាគឺរ�សិ់ កាា�វិភាាគឺរ�សិ់ NAPLAN
កាារហេ�ី�ហេតុសិត NAPLAN តាា�អ្វីនឡាាញមាានរយៈហេពី�៩ម្លៃ�ៃ។ កាារហេ�ី�ដឹូហេចំំះគឺឺ
ហេដឹ��ួ�សិប្រ�ួ�ដឹ�់�ាលាាដែដឹ�អាាចំមាានចំំនួន�រិកាាារតុិចំ។

កាារហេ�ី�ហេតុសិត NAPLAN តាា�អ្វីនឡាាញចាំា�់ហេ�ដ��ហេ�ាម្លៃ�ៃអ្វីងាគារទី� ១០ ដែខ 
ឧសិភាា ហេ��យនិងចំ�់ហេ�ាម្លៃ�ៃសិុប្រក់ទី� ២០ដែខឧសិភាាឆ្នាំំាំ២០២២។ ហេតុសិត
ទាំាំងឡាាយប្រតុូវដែតុហេ�ី�កាារក់ំ�តុ់កាា�វិភាាគឺឲ្យយបាានឆ្នាំា�់�ំ�ុតុដែដឹ�អាាចំហេ�ី�
បាានហេ�ាក់ំ�ងអ្វីំឡ�ងហេពី�សិប្រមាា�់កាារហេ�ី�ហេតុសិតហេ�ាះ ហេដាាយឲ្យយអាាទីិភាាពីហេ�ា
សិបាដា�៍ទី��ួយ។

តុប្រ�ូវកាារក់ំ�ងកាារហេ�ី�កាា�វិភាាគឺហេតុសិត NAPLAN តាា�អ្វីនឡាាញប្រតុូវបាានដែចំង
�ំអ្វីិតុក់ំ�ងតាារាាងខាាងហេប្រកាា�ហេនះ។

ហេតុ�ហេគឺនឹងហេ�ី�រាាយកាារ�៍អ្វីំពី�កាារហេ�ី�បាានរ�សិ់ហេតុ�ហេគឺនឹងហេ�ី�រាាយកាារ�៍អ្វីំពី�កាារហេ�ី�បាានរ�សិ់
ក់ូនខា�ំហេដាាយវិ��ណ្ណាា?ក់ូនខា�ំហេដាាយវិ��ណ្ណាា?
កាារហេ�ី�បាានរ�សិ់សិិសិសនិ�ួយៗ នឹងមាាន�ងាាាញក់ំ�ងរងាីាសិ់ម្លៃនសិ�ិទីិ��
ថ្នាំាក់់ជាាតុិសិប្រមាា�់កាារវាាយតុម្លៃ�ៃនិ�ួយៗ។ �ទីិ��ប្រតុឹ�ក់ប្រ�ិតុអ្វី�ួរមាា
ម្លៃនសិតង់ដាាថ្នាំាក់់ជាាតុិ �ងាាាញថ្នាាសិិសិសហេ�ាះមាានចំំហេ�ះដឹឹង�ា�ញ្ញាខាាង
អាាននិងសិរហេសិរ ហេ��យនិងខាាងគឺិតុ�ខដែដឹ�សិិសិសប្រតុូវមាានហេដឹ��ួ�ចំូ�រួ�
ហេពីញហេ�ញសិប្រមាា�់ថ្នាំាក់់ហេ�ាះ។

របាាយកាា�៍ NAPLAN ផ្លាាា�់ខៃ�នរ�សិ់សិិសិសនិ�ួយៗ នឹងប្រតុរឬុវបាាន�ដ�់
ហេដាាយ�ាលាារ�សិ់ក់ូនអ្វីំក់ហេ�ាហេពី�ហេប្រកាាយហេទីៀតុហេ�ាក់ំ�ងឆ្នាំំាំហេនះ។ ប្រ�សិិនហេ��
អ្វីំក់�ិនបាានទីទីួ�របាាយ�៍ អ្វីំក់គឺួរដែតុទាំាក់់ទីងហេ�ា�ាលាារ�សិ់ក់ូនអ្វីំក់។

ហេតុ�ហេគឺហេប្រ���ទីិ�� ហេតុ�ហេគឺហេប្រ���ទីិ�� NAPLAN រហេ�ៀ�ដឹូចំហេ�ដចំ? រហេ�ៀ�ដឹូចំហេ�ដចំ?
• សិិសិសនិងមាាតាា�ិតាា/អ្វីំក់ម្លៃ�ទាំាំ អាាចំហេប្រ���ទីិ��ផ្លាាា�់ខៃ�នហេដឹ��ួ�ពីិហេប្រគាាះ

អ្វីំពី�កាារ�ូតុលាាសិ់ជាា�ួយប្រគឺូ។
• ប្រគឺូហេប្រ���ទីិ��ហេដឹ��ួ�ជំួយក់ំ�ងកាារសិំគាា�់សិិសិសដែដឹ�ប្រតុូវកាារចំំហេណ្ណាាទី

កាាន់ដែតុពីិបាាក់ ឬក់៏ប្រតុូវកាារជំំនួយ�ដែនែ�។
• �ាលាាហេប្រ���ទីិ��ហេដឹ��ួ�សិំគាា�់ចំំ�ុចំខាៃាំងនិងដែ�ំក់�ា�ាដែដឹ�

ប្រតុូវកាារជំំនួយ ហេដឹ��ួ�ដែក់�ំអ្វីក់�មវិ���ហេប្រងៀន ហេ��យនិងក់ំ�តុ់ហេគាា�ហេ�ា
ក់ំ�ងវិសិ័យអាាននិងសិរហេសិរ និងវិសិ័យគឺិតុហេ�ខ។

• ប្រ�ពី័និ�ាលាាហេប្រ���ទីិ��ហេដឹ��ួ�ពីិនិតុយហេឡ�ងវិញនូវក់�មវិ��និងជំំនួយ
ដែដឹ��ាលាាបាានទីទីួ�។

• សិ�គឺ�ន៍អាាចំហេ���ពី័តុ៌មាានអ្វីំពី�កាារហេ�ី�បាានរ�សិ់�ាលាា�ាហេពី��ុន
និងហេពី�ហេប្រកាាយហេ�ា myschool.edu.au

ហេតុ�ខា�ំអាាចំរក់ពី័តុ៌មាាន�ដែនែ�ហេទីៀតុហេ�ាទី�ណ្ណាា?ហេតុ�ខា�ំអាាចំរក់ពី័តុ៌មាាន�ដែនែ�ហេទីៀតុហេ�ាទី�ណ្ណាា?
សិប្រមាា�់ពី័តុ៌មាាន�ដែនែ�អ្វីំពី� NAPLAN ៖

• សិូ�ទាំាក់់ទីងជាា�ួយ�ាលាារ�សិ់ក់ូនអ្វីំក់

• សិូ�ទាំាក់់ទីងជាា�ួយអាាជាាា�រចាំាតុ់ដែចំងកាារហេ�ី�ហេតុសិតហេ�ា�ូ�ដាាានរ�សិ់
អ្វីំក់ហេ�ា nap.edu.au/TAA

• សិូ�ចំូ�ហេ�ា nap.edu.au

ហេដឹ��ួ�យ�់ដឹឹងថ្នាា ហេតុ� ACARA ចាំាតុ់ដែចំងយ៉ាុាងណ្ណាាខៃះចំំហេ�ាះពី័តុ៌មាាន
ផ្លាាា�់ខៃ�នសិប្រមាា�់ NAPLAN សិូ�ចំូ�ហេ�ា nap.edu.au/naplan/privacy

ហេតុសិតហេតុសិត តុប្រ�ូវកាារក់ំ�ងកាារហេ�ី�កាា�វិភាាគឺតុប្រ�ូវកាារក់ំ�ងកាារហេ�ី�កាា�វិភាាគឺ ក់ំឡ�ងហេពី�ក់ំឡ�ងហេពី� កាារហេរៀ�រាា�់អ្វីំពី�ហេតុសិតកាារហេរៀ�រាា�់អ្វីំពី�ហេតុសិត

កាារសិរហេសិរកាារសិរហេសិរ

• • សិិសិសឆ្នាំំាំទី�៣ ហេ�ី�ហេតុសិតសិរហេសិរហេ��ប្រក់ដាាសិ (ដែតុម្លៃ�ៃទី�១ �ុុហេណ្ណាាាះ)
• • កាារសិរហេសិររ�សិ់ថ្នាំាក់់ឆ្នាំំាំទី�៥ ប្រតុូវដែតុចាំា�់ហេ�ដ��ហេ�ាម្លៃ�ៃទី�១ (�ាលាាប្រតុូវដែតុចាំាតុ់ជាា

អាាទីិភាាពីឲ្យយកាារសិរហេសិរហេ�ី�ឲ្យយហេ��យរវាាងដែតុម្លៃ�ៃទី�១ និងទី�២ �ុុហេណ្ណាាាះ)
• • កាារសិរហេសិររ�សិ់ថ្នាំាក់់ឆ្នាំំាំទី�៧ និងទី�៩ ប្រតុូវដែតុចាំា�់ហេ�ដ��ហេ�ាម្លៃ�ៃទី�២ (�ាលាាប្រតុូវដែតុ

ចាំាតុ់ជាាអាាទីិភាាពីឲ្យយកាារសិរហេសិរហេ�ី�ឲ្យយហេ��យរវាាងម្លៃ�ៃទី�២ និងទី�៣ �ុុហេណ្ណាាាះ)

ឆ្នាំំាំទី�៣ : ៤០ �ាទី�
ឆ្នាំំាំទី�៥ : ៤២ �ាទី�
ឆ្នាំំាំទី�៧ : ៤២ �ាទី�
ឆ្នាំំាំទី�៩ : ៤២ �ាទី�

សិិសិសប្រតុូវបាាន�ដ�់តុប្រ�ុយ�ួយក់ំ�ងកាារសិរហេសិរ 
(ជំួនកាា�ហេគឺហេ�ាថ្នាាកាារ ‘ពីញ្ញាាាក់់’ - ជាាគឺំនិតុ�ួយឬ
ប្រ�ធាាន�ទី�ួយ) ហេ��យឲ្យយសិរហេសិរចំហេ�ៃ�យក់ំ�ងដែ��ដែ�ន
�ួយជាាក់់លាាក់់ (កាារសិរហេសិរហេសិចំក់ដ�ហេរៀ�រាា�់ ឬ
�ញ្ញច�ះ�ញ្ញច��)

កាារអាានកាារអាាន

• • ហេដឹ��ួ�ធាា�ាថ្នាា�ាលាាអ្វីនឡាាញទាំាំងឡាាយអាាចំហេ�ី�ហេតុសិត NAPLAN ឲ្យយហេ��យ
ក់ំ�ងរយៈហេពី�៩ ម្លៃ�ៃ សិិសិសឆ្នាំំាំទី�៧ និងទី� ៩ អាាចំចាំា�់ហេ�ដ��ហេ�ី�កាារអាានហេ�ាម្លៃ�ៃទី�១ 
�ុុដែនតកាារសិរហេសិរប្រតុូវដែតុចាំា�់ហេ�ដ��ហេ�ី�ហេ�ាម្លៃ�ៃទី� ២

• • ប្រតុូវហេ�ី��ុន�ុនហេ�ី�ហេតុសិតអ្វីំពី�ក់ួ�នចំា�់រ�សិ់ភាា�ា

ឆ្នាំំាំទី�៣ : ៤៥ �ាទី�
ឆ្នាំំាំទី�៥ : ៥០ �ាទី�
ឆ្នាំំាំទី�៧ : ៦៥ �ាទី�
ឆ្នាំំាំទី�៩ : ៦៥ �ាទី�

សិិសិសអាានអ្វីតុែ�ទីដែដឹ�មាានហេសិចំក់ដ�ជាាពី័តុ៌មាាន 
ហេរឿងប្រ�ឌិិតុ និងហេសិចំក់ដ��ញ្ញច�ះ�ញ្ញច���ួយចំំនួន រួចំហេ��យ
ហេ�ៃ�យសិំនួរដែដឹ��ាក់់ពី័និ

ក់ួ�នចំា�់ភាា�ាក់ួ�នចំា�់ភាា�ា

• • ប្រតុូវហេ�ី�ហេប្រកាាយហេប្រកាាយហេ�ី�ហេតុសិតអាាន ឆ្នាំំាំទី�៣ : ៤៥ �ាទី�
ឆ្នាំំាំទី�៥ : ៤៥ �ាទី�
ឆ្នាំំាំទី�៧ : ៤៥ �ាទី�
ឆ្នាំំាំទី�៩ : ៤៥ �ាទី�

វាាយតុម្លៃ�ៃអ្វីំពី�កាារប្រ�ក់��ាក់យ ហេវយាក់រ�៍ និងវ�ាយុតុត

ចំំហេ�ះដឹឹងខាាងចំំហេ�ះដឹឹងខាាង
គឺិតុហេ�ខគឺិតុហេ�ខ

• • ប្រតុូវហេ�ី�ហេប្រកាាយហេប្រកាាយហេ�ី�ហេតុសិតអ្វីំពី�ក់ួ�នចំា�់ភាា�ា ឆ្នាំំាំទី�៣ : ៤៥ �ាទី�
ឆ្នាំំាំទី�៥ : ៥០ �ាទី�
ឆ្នាំំាំទី�៧ : ៦៥ �ាទី�
ឆ្នាំំាំទី�៩ : ៦៥ �ាទី�

វាាយតុម្លៃ�ៃហេ�ខនិងពីិជំគឺ�ិតុ កាារវាាសិ់ដែវងនិង
�រ��មាាប្រតុ និងសិែិតុិនិងភិវន�យភាាពី
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