
ហេ�តុុអី្វី�បានជាសិសិិានសុិសិិសហេ�ី�ហេតុសិត NAPLAN?ហេ�តុុអី្វី�បានជាសិសិិានសុិសិិសហេ�ី�ហេតុសិត NAPLAN?

NAPLAN គឺឺជាការប្រ�ឡងក្នុុ�ងវិិស័័យអាននិងស័រសេស័រ សេ�ើយនិងខាងគឺិតសេ�ខដែ��ស័ិស័ស
ឆ្នាំំ�ទីី ៣ ទីី៥ ទីី៧ និងទីី៩ ប្រ�ឡងសេ�សេរៀងរា�់ឆ្នាំំ�។ វាជាការប្រ�ឡងថ្នាំក្នុ់ជាតិដែតមួួយគឺត់
ដែ��ប្រគឺ�់ស័ិស័សអូូប្រ�ា�ីទាំ�ងអូស័់មានឱកាស័សេ�ើើ។

ក្នុុ�ងខណៈៈដែ��ស័ិស័សសេរៀនសេឡើងពីីថ្នាំក្នុ់មួួយសេ�ថ្នាំក្នុ់មួួយ វាជាការស័�ខាន់ដែ��សេគឺប្រតូវិពីិនិតយ
ថ្នាសេតើស័ិស័សទាំ�ងសេ�ះសេរៀនបាន�អ�ុ�ណ្ណាាក្នុុ�ងវិិស័័យស័�ខាន់នៃនការអាន ស័រសេស័រនិងគឺិតសេ�ខ។
 
NAPLAN សេ�ើើការវាយតនៃមួៃចំ�សេណៈះ�ឹងដែ��ស័ិស័សបាននិងក្នុ�ពី�ងសេរៀនក្នុុ�ងក្នុមួមវិិ�ីស័ិក្នុារ�ស័់
�លា សេ�ើយអូន�ញ្ញាាតឲ្យយមាតា�ិតា/អូុក្នុដែ�ទាំ�សេ�ើញថ្នាក្នុូនរ�ស័់គាត់�ូតលាស័់យ៉ាាងណ្ណា
សេប្រ�ៀ�សេ�ៀ�សេ�និងស័តង់ដាជាតិក្នុុ�ងអូ�ឡ�ងសេពី�ពីីសេ�ើមួ��់ចំ�ង។ 

NAPLAN គឺឺប្រគាន់ដែតជាដែ�ុក្នុមួួយនៃនការវាយតនៃមួៃនិងការរាយការណៈ៍រ�ស័់�លា�ុ�សេណ្ណាាះ។ 
វាមួិនដែមួនជំ�នួស័ការវាយតនៃមួៃដែ��មានប្រ�ចាំ�ជានិចំចរ�ស័់ប្រគឺូចំ�សេ�ះការសេ�ើើបានរ�ស័់ស័ិស័ស
សេ�ះសេទី �ុ�ដែនតវាអាចំ�ដ�់��់ប្រគឺូនូវិពី័ត៌មាន�ដែនែមួអូ�ពីីការ�ូតលាស័់ក្នុុ�ងវិិស័័យស័ិក្នុារ�ស័់
ស័ិស័ស។

NAPLAN ក្នុ៏�ដ�់សេ��លា អាជាា�រស័ិក្នុា�ិការ និងរដាាភិិបា�នូវិពី័ត៌មានអូ�ពីីថ្នាសេតើ
ក្នុមួមវិិ�ីស័ិក្នុា��សេណៈើរការយ៉ាាង�ូចំសេមួដចំ សេ�ើយនិងថ្នាសេតើយ�វិជំនអូូប្រ�ា�ីទីទីួ�បានស័មួិទីិិ
��ស័�ខាន់ៗក្នុុ�ងវិិស័័យអាននិងស័រសេស័រនិងវិិស័័យគឺិតសេ�ខឬអូត់។

កូូនរបសិអ់្វីនកូនងឹហេ�ី�ហេតុសិត NAPLAN តាមអ្វីនឡាញកូូនរបសិអ់្វីនកូនងឹហេ�ី�ហេតុសិត NAPLAN តាមអ្វីនឡាញ

�លាទាំ�ងពីងួបានសេ�ើើការផ្លាាស័�់ដ�រការប្រ�ឡងតាមួប្រក្នុដាស័សេ�ជាតាមួក្នុ��ពីយ�ទីរ័វិិញសេ�ើយ។ 
ស័សិ័សឆំ្នាំ�ទីី៣ប្រគឺ�ទ់ាំ�ងអូស័ន់ងឹ�នតសេ�ើើសេតស័តតាមួការស័រសេស័រសេ�ើប្រក្នុដាស័។ 

សេតស័ត NAPLAN ដែ��សេ�ើើតាមួអូនឡាញ�ដ�់�ទីិ��ស័�ប្រក្នុឹតជាង សេ�ើយសេ�ើើឲ្យយស័ិស័ស
ជំក្នុ់ចំិតតជាង។ ��ចំ�សេណៈញមួួយក្នុុ�ងចំ�សេណ្ណាមួ��ចំ�សេណៈញចំ��ងៗទាំ�ងឡាយគឺឺសេតស័តសេ�ះ
អាចំមានការ�ត់ដែ�នតាមួស័ិស័សមាំក្នុ់ៗ គឺឺសេតស័តសេ�ះ�ដ�់ស័�នួរដែ��សេ�ើើឲ្យយស័ិស័សងាយឬ
ពីិបាក្នុសេ�ៃើយអាប្រស័័យសេ�សេ�ើចំសេមួៃើយរ�ស័់ស័ិស័សសេ�ះ។

ការសេ�ើើសេតស័តដែ��អាចំមានការ�ត់ដែ�នតាមួស័ិស័សមាំក្នុ់ៗបាន គឺឺអូន�ញ្ញាាតឲ្យយការវាយតនៃមួៃ
សេ�ះអាចំវាយតនៃមួៃស័មួតែភាពីចំប្រមួ�ះកាន់ដែតសេប្រចំើនរ�ស័់ស័ិស័ស សេ�ើយការវាស័់ដែវិងស័មួិទីិិ��
រ�ស័់ស័ិស័សក្នុ៏កាន់ដែតមានភាពីស័�ប្រក្នុឹត។ �ទីិ�� NAPLAN ស័រ��រ�ស័់ស័ិស័សមាំក្នុ់ គឺឺ
អាប្រស័័យសេ�ើទាំ�ងចំ�នួននិងទាំ�ងភាពីស័ម�ប្រគឺ�ាញរ�ស័់ស័�នួរដែ��ស័ិស័សសេ�ះសេ�ៃើយប្រតូវិ។ ក្នុូន
រ�ស័់អូុក្នុមួិនគឺួរបារមួភសេទីប្រ�ស័ិនសេ�ើគាត់សេ�ើញស័�នួរទាំ�ងឡាយពីិបាក្នុសេ�ៃើយ សេប្រ�ះគាត់អាចំ
សេប្រជំើស័យក្នុ�ៃ�វិដែ��មានភាពីស័ម�ប្រគឺ�ាញជាងអូុក្នុសេ�សង។ 

ហេតុ� NAPLAN វាយតុម្លៃមៃអី្វី�?ហេតុ� NAPLAN វាយតុម្លៃមៃអី្វី�?

NAPLAN វាយតនៃមួៃចំ�សេណៈះ�ឹងខាងអាននិងស័រសេស័រនិងខាងគឺិតសេ�ខរ�ស័់ស័ិស័សដែ��
សេរៀនតាមួក្នុមួមវិិ�ីស័ិក្នុារ�ស័់�លាជា�មួមតា។ 

ស័សិ័សសេ�ើើការប្រ�ឡងស័រសេស័រ អាន ក្នុ �ួនចំា�រ់�ស័ភ់ា�(ការប្រ�ក្នុ��ក្នុយ សេវិយាក្នុរណ៍ៈ នងិ
ការសេប្រ�ើវិណៈណយ�តត) និងការគឺតិសេ�ខ។ ស័�ណួៈរទាំ�ងសេ�ះវាយតនៃមួៃចំ�សេណៈះ�ងឹដែ���ារភ់់ា�ស់េ�
នងិក្នុមួមវិិ�សី័កិ្នុាអូូប្រ�ា� ី៖ ភា�អូង់សេគឺៃស័នងិគឺណិៈតវិិទីា។ 

ប្រគឺ�់អាជាា�រក្នុុ�ងវិិស័័យស័ិក្នុា�ិការ ក្នុុ�ងនិងសេប្រ�រដាាភិិបា� ស័�ទីិដែតរួមួចំ�ដែណៈក្នុក្នុុ�ងការ�សេងើើត
វិិញ្ញាា�រនៃនសេតស័ត NAPLAN ។

សេ�ើមួួីយ�់�ដែនែមួសេទីៀតអូ�ពីី NAPLAN ស័ូមួចំូ�សេ� nap.edu.aunap.edu.au.

ការចូូលរមួកូន�ង NAPLANការចូូលរមួកូន�ង NAPLAN

NAPLAN គឺឺស័ប្រមា�់ប្រគឺ�់គាំទាំ�ងអូស័់។ អាជាា�រ ACARA គា�ប្រទីការវាយតនៃមួៃប្រគឺ�់គាំ
ទាំ�ងអូស័់មួិនសេរើស័មួ�ខ �ូសេចំុះប្រគឺ�់ស័ិស័ាន�ស័ិស័សទាំ�ងអូស័់អាចំចំូ�រួមួក្នុុ�ងក្នុមួមវិិ�ីវាយតនៃមួៃ
ថ្នាំក្នុ់ជាតិសេនះ។
 
ការដែក្នុតាមួតប្រមួវូិការអាចំសេ�ើើបានស័ប្រមា�ស់័សិ័សដែ��មានពីកិារភាពីដែ��មានស័មួតែភាពីនងិ
សេស័ចំក្នុដបី្រតវូិការខ�ស័ៗគំាកុ្នុ�ងការសេ�ើើក្នុចិំចការប្រ�ចាំ�កាយ។ 
  
�លាទាំ�ងឡាយគឺួរសេ�ើើការជាមួួយមាតា�ិតា/អូុក្នុដែ�ទាំ� សេ�ើយនិងស័ិស័សសេ�ើមួួី�ឹងក្នុុ�ងក្នុរណៈី
និមួួយៗ នូវិការដែក្នុតប្រមួូវិស័មួរមួយដែ��ស័ិស័សដែ��មានពីិការភាពីប្រតូវិការ សេ�ើមួួីចំូ�រួមួក្នុុ�ង
ក្នុមួមវិិ�ី NAPLAN ។ ការដែក្នុតប្រមួូវិទាំ�ងឡាយគឺួរស័�ីគាំជាមួួយនិងជំ�នួយដែ���មួមតាមាន
�ដ�់ឲ្យយសេ�សេពី�សេ�ើើការវាយតនៃមួៃក្នុុ�ងថ្នាំក្នុ់។

សេ�ើមួួីជំួយក្នុុ�ងការ�ដ�់ពី័ត៌មានអូ�ពីីការស័សេប្រមួចំទាំ�ងសេនះ អូុក្នុអាចំចំូ�សេមួើ�  
កូន្លែនៃងបង្ហាាញសិកូមមភាពគំំរូជាសាធារណៈៈរបសិ់ NAPLANNAPLAN ហេសិចូកូី�ន្លែណៈនាំំសិម្រា�ប់សាលា
ហេ��មី�ជួួយសិិសិសន្លែ�ល�នពិការភាព កូន�ងការចូូលរួមកូន�ងកូមមវិិ�� NAPLANNAPLAN, ឬក្នុ៏ កូម្រាមងវិីន្លែ�
អ្វីូ, រ�ស័់សេយើងស័ដីអូ�ពីីមាតា�ិតា/អូុក្នុដែ�ទាំ� ប្រគឺូ និងសិិសិសន្លែ�លន្លែចូកូរំន្លែលកូបទពិហេសា�របសិ់
ពួកូ សេគឺក្នុុ�ងការសេប្រ�ើ NAPLAN ដែ��មានការដែក្នុតប្រមួូវិតាមួតប្រមួូវិការ។ 

ក្នុុ�ងក្នុរណៈីពីិសេស័ស័ ស័ិស័សដែ��មានពីិការភាពីដែ��សេ�ើើឲ្យយស័មួតែភាពីសេគឺមានក្នុ�រិតទាំ�ខាា�ង
ក្នុុ�ងការចំូ�រួមួក្នុុ�ងក្នុមួមវិិ�ីវាយតនៃមួៃសេនះ ឬស័ិស័សដែ��សេទីើ�និងមួក្នុប្រ�សេទីស័អូូប្រ�ា�ី�មីៗ 
សេ�ើយមួក្នុពីីប្រ�សេទីស័ដែ��មួិននិយ៉ាយភា�អូង់សេគឺៃស័ អាចំប្រតូវិបាន�ដ�់ការសេ�ើក្នុដែ�ងជា
�ៃ�វិការ។

�យក្នុ�លារ�ស័់អូុក្នុ ឬអាជាា�រចាំត់ដែចំងការសេ�ើើសេតស័តក្នុុ�ងត��ន់រ�ស័់អូុក្នុ អាចំ�ដ�់ជំូនអូុក្នុ
នូវិពី័ត៌មាន�ដែនែមួស័ដីអូ�ពីីការដែក្នុតប្រមួូវិស័ប្រមា�់ស័ិស័សដែ��មានពីិការភាពី ឬក្នុ៏នីតិវិិ�ីដែ��ប្រតូវិ
សេ�ើើសេ�ើមួួីទីទីួ�បានការសេ�ើក្នុដែ�ងជា�ៃ�វិការ។

ព័តុ៌�នសិម្រា�ប់�តាបិតានិង
អ្វីនកូន្លែ�ទាំំNAPLAN (ហេណៈបន្លែ�ៃន) 

២០២៣

Translation © VCAANAPLAN Information for parents and carers_Khmer

https://nap.edu.au
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ចូុ�ហេប�កូូនខ្ញុំំ�ំអ្វីវិតុត�នព�សាលាហេ�ម្លៃ�ៃហេ�ី�ហេតុសិត ចូុ�ហេប�កូូនខ្ញុំំ�ំអ្វីវិតុត�នព�សាលាហេ�ម្លៃ�ៃហេ�ី�ហេតុសិត NAPLAN?NAPLAN?

ក្នុុ�ងក្នុរណៈីដែ��អាចំសេ�ើើបាន �លាអាចំចាំត់ដែចំងឲ្យយស័ិស័សនិមួួយៗដែ��បានអូវិតតមាន
សេ�សេពី�សេ�ើើសេតស័ត ឲ្យយសេ�ើើសេតស័តដែ��ខៃ�នបានខក្នុខាន សេ�សេពី�មួួយសេទីៀតក្នុុ�ងស័បាា�៍នៃនការ
សេ�ើើសេតស័តសេ�ះ។

ចូុ�ហេប�សាលាខ្ញុំំ�ំបិទហេ�ម្លៃ�ៃហេ�ី�ហេតុសិត ចូុ�ហេប�សាលាខ្ញុំំ�ំបិទហេ�ម្លៃ�ៃហេ�ី�ហេតុសិត NAPLAN?NAPLAN?

�លាទាំ�ងឡាយណ្ណាដែ��មានសេ�ត���ចាំ�បាចំ់ អាចំប្រតូវិបានអូន�ញ្ញាាតិឲ្យយដាក្នុ់កា�វិិភាគឺ
សេ�ើើសេតស័តសេ�សេប្រកាយក្នុ�ឡ�ងសេពី�៩នៃ�ៃសេ�ះបាន។  

ហេតុ�ខ្ញុំំ�ំអាចូហេ�ី�អ្វីី�ហេ��មី�ជួួយកូូនខ្ញុំំ�ំ?

សេគឺមួិននឹក្នុថ្នាស័ិស័សប្រតូវិសេរៀនសេ�ើមួួីសេ�ើើសេតស័ត NAPLAN សេទី។ អូុក្នុអាចំជំួយក្នុូនអូុក្នុសេដាយសេ�ើើ
ឲ្យយក្នុូនទី�ក្នុចំិតតថ្នាការសេ�ើើសេតស័ត NAPLAN គឺឺជាដែ�ុក្នុមួួយនៃនក្នុមួមវិិ�ីរ�ស័់�លា សេ�ើយរំ�ឹក្នុ
ក្នុូនថ្នាប្រគាន់ដែតស័��សេ�ើើឲ្យយអូស័់ពីីស័មួតែភាពីសេ�។ ការសេ�ើើឲ្យយ�ឹង�ំ�ខៃះ សេ�ើយនិងការពីនយ�់
អូ�ពីី NAPLAN គឺឺមានប្រ�សេយ៉ាជំន៍ក្នុុ�ងការជំួយស័ិស័សឲ្យយយ�់ និងមានអារមួមណៈ៍ប្រស័ួ�ចំិតត
អូ�ពីីទីប្រមួង់នៃនសេតស័ត។ ប្រគឺូនឹងសេ�ើើយ៉ាាងណ្ណាឲ្យយស័ិស័ស�ឹងអូ�ពីីប្រ�សេភិទីនៃនស័�នួរសេ�ក្នុុ�ងសេតស័ត សេ�ើយ
�ដ�់ការគា�ប្រទីស័មួប្រស័� សេ�ើយនិងការដែណៈ��។

អាជាា�រ ACARA មួិនសេស័ុើឲ្យយសេ�ើើការសេរៀ�ចំ�សេប្រតៀមួខៃ�នសេប្រចំើន�ួស័សេ�ត�សេឡើយស័ប្រមា�់ការ
សេ�ើើសេតស័ត NAPLAN ឬក្នុ៏សេប្រ�ើអូងគភាពី�ដ�់សេស័វា�ងាាត់�សេប្រងៀនសេ�សងៗសេឡើយ។

ស័ូមួសេមួើ�ប្រ�សេភិទីនៃនស័�នួរនិងឧ�ក្នុរណៈ៍សេប្រ�ើប្របាស័់ដែ��មានសេ�ក្នុុ�ងការវាយតនៃមួៃរ�ស័់ 
NAPLAN តាមួអូនឡាញសេ� nap.edu.au/online- nap.edu.au/online- 
assessment/public-demonstration-siteassessment/public-demonstration-site.

កាលវិិភាគំរបសិ់ កាលវិិភាគំរបសិ់ NAPLANNAPLAN

ក្នុ�ឡ�ងសេពី�នៃនការសេ�ើើសេតស័ត NAPLAN មានរយៈសេពី� ៩ នៃ�ៃ។ ការសេ�ើើ�ូសេចំុះគឺឺសេ�ើមួួីស័ប្រមួួ�
��់�លាដែ��អាចំមានចំ�នួន�រិកាារតិចំ។

ក្នុ�ឡ�ងសេពី�នៃនការសេ�ើើសេតស័ត NAPLAN ចាំ�់សេ�ដើមួសេ�នៃ�ៃពី��ទីី ១៥ ដែខមួិ� សេ�ើយ ចំ�់សេ�
នៃ�ៃចំនទទីី ២៧ដែខមួិ�ឆ្នាំំ�២០២៣។ �លាទាំ�ងឡាយប្រតូវិបានដែណៈ��ឲ្យយ ក្នុ�ណៈត់កា�វិិភាគឺ
តាមួ ដែ��អាចំសេ�ើើបានសេ�ក្នុុ�ងអូ�ឡ�ងសេពី�ស័ប្រមា�់ការសេ�ើើសេតស័តសេ�ះ សេដាយឲ្យយអាទីិភាពីសេ�
ស័បាា�៍ទីីមួួយ។

ហេតុ�ហេគំនឹងហេ�ី�រាយការណៈ៍អ្វីំព�ការហេ�ី�បានរបសិ់កូូនខ្ញុំំ�ំហេ�យវិិ��ណា?ហេតុ�ហេគំនឹងហេ�ី�រាយការណៈ៍អ្វីំព�ការហេ�ី�បានរបសិ់កូូនខ្ញុំំ�ំហេ�យវិិ��ណា?

ការសេ�ើើបានរ�ស័់ស័ិស័សនិមួួយៗ នឹងមាន�ងាាញក្នុុ�ងរងាាស័់នៃនស័មួិទីិ��ថ្នាំក្នុ់ជាតិស័ប្រមា�់
ការវាយតនៃមួៃនិមួួយៗ។ រងាាស័់សេនះប្របា�់ឲ្យយ�ឹងថ្នា សេតើស័ិស័សសេ�ះសេចំះបាន�ូចំការរំពីឹងទី�ក្នុ
ឬអូត់ក្នុុ�ងវិិស័័យអាននិងស័រសេស័រនិងការគឺិតសេ�ខ ដែ��ជាតប្រមួូវិការសេ�ើមួួីចំូ�រួមួឲ្យយបាន
សេពីញសេ�ញស័ប្រមា�់ថ្នាំក្នុ់សេ�ះ។

របាយកាណៈ៍ NAPLAN ផ្លាា�់ខៃ�នរ�ស័់ស័ិស័សនិមួួយៗ នឹងប្រតរឬ�វិបាន�ដ�់សេដា យ�លា
រ�ស័់ក្នុូនអូុក្នុសេ�សេពី�សេប្រកាយសេទីៀតសេ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�សេនះ។ ប្រ�ស័ិនសេ�ើអូុក្នុមួិនបានទីទីួ�របាយណៈ៍ 
អូុក្នុគឺួរដែតទាំក្នុ់ទីងសេ��លារ�ស័់ក្នុូនអូុក្នុ។

ហេតុ�ហេគំហេម្រាប�លទធផល ហេតុ�ហេគំហេម្រាប�លទធផល NAPLANNAPLAN រហេបៀប�ូចូហេមីចូ? រហេបៀប�ូចូហេមីចូ?

• ស័ិស័សនិងមាតា�ិតា/អូុក្នុនៃ�ទាំ� អាចំសេប្រ�ើ�ទីិ��ផ្លាា�់ខៃ�នសេ�ើមួួីពីិសេប្រគាះអូ�ពីី
ការ�ូតលាស័់ជាមួួយប្រគឺូ។

• ប្រគឺូសេប្រ�ើ�ទីិ��សេ�ើមួួីជំួយក្នុុ�ងការស័�គា�់ស័ិស័សដែ��ប្រតូវិការចំ�សេណ្ណាទីកាន់ដែតពីិបាក្នុ 
ឬក្នុ៏ប្រតូវិការជំ�នួយ�ដែនែមួ។

• �លាសេប្រ�ើ�ទីិ��សេ�ើមួួីស័�គា�់ចំ�ណៈំចំខាា�ងនិងដែ�ុក្នុ��ដែ��ប្រតូវិការជំ�នួយ សេ�ើមួួី
ដែក្នុ��អូក្នុមួមវិិ�ី�សេប្រងៀន សេ�ើយនិងក្នុ�ណៈត់សេគា�សេ�ក្នុុ�ងវិិស័័យអាននិងស័រសេស័រ និង
វិិស័័យគឺិតសេ�ខ។

• ប្រ�ពី័និ�លាសេប្រ�ើ�ទីិ��សេ�ើមួួីពីិនិតយសេឡើងវិិញនូវិប្រ�ស័ិទីិិភាពីនៃនក្នុមួមវិិ�ីនិងជំ�នួយ
ដែ���លាបានទីទីួ�។

• ស័�គឺមួនអ៍ាចំសេមួើ�ព័ីតម៌ានអូ�ពីីការសេ�ើើបានរ�ស័�់លា�សេពី�មួ�ននងិសេពី�សេប្រកាយ
សេ� myschool.edu.aumyschool.edu.au.

ហេតុ�ខ្ញុំំ�ំអាចូរកូព័តុ៌�នបន្លែនែមហេទៀតុហេ�ទ�ណា?ហេតុ�ខ្ញុំំ�ំអាចូរកូព័តុ៌�នបន្លែនែមហេទៀតុហេ�ទ�ណា?

ស័ប្រមា�់ពី័ត៌មាន�ដែនែមួអូ�ពីី NAPLAN ៖

• ស័ូមួទាំក្នុ់ទីងជាមួួយ�លារ�ស័់ក្នុូនអូុក្នុ 

• ស័ូមួទាំក្នុ់ទីងជាមួួយអាជាា�រចាំត់ដែចំងការសេ�ើើសេតស័តសេ�មួូ�ដាានរ�ស័់អូុក្នុសេ�  
nap.edu.au/TAAnap.edu.au/TAA

• ស័ូមួចំូ�សេ� nap.edu.aunap.edu.au

សេ�ើមួួីយ�់�ឹងថ្នា សេតើ ACARA ចាំត់ដែចំងយ៉ាាងណ្ណាខៃះចំ�សេ�ះពី័ត៌មានផ្លាា�់ខៃ�នស័ប្រមា�់ 
NAPLAN ស័ូមួចំូ�សេ� nap.edu.au/naplan/privacynap.edu.au/naplan/privacy.

ហេតុសិត តុម្រាមូវិការកូន�ងការហេ�ី�កាលវិិភាគំ កូំឡុ�ងហេពល ការហេរៀបរាប់អ្វីំព�ហេតុសិត

ការសិរហេសិរ

• ស័ិស័សឆ្នាំំ�ទីី៣ សេ�ើើសេតស័តស័រសេស័រសេ�ើប្រក្នុដាស័ (ដែតនៃ�ៃទីី១ �ុ�សេណ្ណាាះ)
• វិិញ្ញាា�រស័រសេស័ររ�ស័់ថ្នាំក្នុ់ឆ្នាំំ�ទីី៥ ទីី៧ និង ទីី៩ ប្រតូវិដែតចាំ�់សេ�ដើមួសេ�នៃ�ៃទីី១ (�លាប្រតូវិដែត

ចាំត់ជាអាទីិភាពីឲ្យយវិិញ្ញាា�រស័រសេស័រសេ�ើើឲ្យយសេ�ើយរវាងដែតនៃ�ៃទីី១ និងទីី២ �ុ�សេណ្ណាាះ សេដាយ
នៃ�ៃទីី២សេប្រ�ើស័ប្រមា�់ដែតក្នុរណៈីដែ��មានក្នុងើះខាតដែ�ុក្នុ�សេចំចក្នុសេទីស័/�ឹក្នុជំញ្ជូូ�ន�ុ�សេណ្ណាាះ)

ឆ្នាំំ�ទីី៣ : ៤០ �ទីី
ឆ្នាំំ�ទីី៥ : ៤២ �ទីី
ឆ្នាំំ�ទីី៧ : ៤២ �ទីី
ឆ្នាំំ�ទីី៩ : ៤២ �ទីី

ស័ិស័សប្រតូវិបាន�ដ�់តប្រមួ�យមួួយក្នុុ�ងការស័រសេស័រ (ជំួនកា�សេគឺ
សេ�ថ្នាការ 'ពីញ្ញាាក្នុ់' - ជាគឺ�និតមួួយឬប្រ�ធាន�ទីមួួយ) សេ�ើយ
ឲ្យយស័រសេស័រចំសេមួៃើយក្នុុ�ងដែ��ដែ�នមួួយជាក្នុ់លាក្នុ់ (ការស័រសេស័រ
សេស័ចំក្នុដីសេរៀ�រា�់ ឬ�ញ្ជូច�ះ�ញ្ជូច��)

ការអាន
• ប្រតូវិសេ�ើើ��ា�់ពីីសេ�ើើសេតស័តស័រសេស័រសេ�ើយ
• ប្រតូវិសេ�ើើមួ�នសេ�ើើសេតស័តអូ�ពីីក្នុួ�នចំា�់រ�ស័់ភា�

ឆ្នាំំ�ទីី៣ : ៤៥ �ទីី
ឆ្នាំំ�ទីី៥ : ៥០ �ទីី
ឆ្នាំំ�ទីី៧ : ៦៥ �ទីី
ឆ្នាំំ�ទីី៩ : ៦៥ �ទីី

ស័ិស័សអានអូតែ�ទីដែ��មានសេស័ចំក្នុដីជាពី័ត៌មាន សេរឿងប្រ�ឌិិត 
និងសេស័ចំក្នុដី�ញ្ជូច�ះ�ញ្ជូច��មួួយចំ�នួន រួចំសេ�ើយសេ�ៃើយស័�នួរដែ��
�ក្នុ់ពី័និ

កូី�នចូាប់ភាសា • ប្រតូវិសេ�ើើសេប្រកាយសេ�ើើសេតស័តអាន

ឆ្នាំំ�ទីី៣ : ៤៥ �ទីី
ឆ្នាំំ�ទីី៥ : ៤៥ �ទីី
ឆ្នាំំ�ទីី៧ : ៤៥ �ទីី
ឆ្នាំំ�ទីី៩ : ៤៥ �ទីី

វាយតនៃមួៃអូ�ពីីការប្រ�ក្នុ��ក្នុយ សេវិយាក្នុរណៈ៍ និងវិណៈណយ�តត

ចូំហេណៈ��ឹងខាង
គំិតុហេលខ្ញុំ • ប្រតូវិសេ�ើើសេប្រកាយសេ�ើើសេតស័តអូ�ពីីក្នុួ�នចំា�់ភា�

ឆ្នាំំ�ទីី៣ : ៤៥ �ទីី
ឆ្នាំំ�ទីី៥ : ៥០ �ទីី
ឆ្នាំំ�ទីី៧ : ៦៥ �ទីី
ឆ្នាំំ�ទីី៩ : ៦៥ �ទីី

វាយតនៃមួៃសេ�ខនិងពីិជំគឺណៈិត ការវាស័់ដែវិងនិង�រណៈីមាប្រត និង
ស័ែិតិនិងភិវិនីយភាពី

http://nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site
http://nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site
http://myschool.edu.au
https://nap.edu.au/contacts/test-administration-authorities-contacts
http://nap.edu.au
https://nap.edu.au/naplan/privacy

