
Tại sao học sinh thi NAPLAN? 

NAPLAN là một trắc nghiệm toàn quốc đánh giá về khả 
năng đọc viết và làm toán của các học sinh Lớp 3, 5, 7 và 
9 mỗi năm. Đây là kỳ đánh giá toàn quốc duy nhất mà tất 
cả học sinh Úc có cơ hội thực hiện.

Khi học sinh tiến triển qua các năm học, điều quan trọng 
là phải kiểm tra xem các em học được các kỹ năng thiết 
yếu về đọc, viết và làm toán giỏi như thế nào.
 
NAPLAN đánh giá các kỹ năng đọc viết và làm toán mà 
học sinh đang học thông qua chương trình giảng dạy ở 
trường và cho phép cha mẹ/người chăm sóc thấy được 
con của họ tiến bộ ra sao so với các tiêu chuẩn quốc gia 
và theo thời gian. 

NAPLAN chỉ là một khía cạnh của quy trình đánh giá và 
báo cáo của nhà trường. Nó không thay thế các đánh giá 
liên tục của giáo viên về kết quả học tập của học sinh, 
nhưng nó có thể cung cấp cho giáo viên những thông tin 
bổ sung về tiến bộ học vấn của các em.

NAPLAN cũng cung cấp cho các trường học, các cơ 
quan giáo dục và chính phủ những thông tin về hiệu quả 
của các chương trình giáo dục và biết được liệu các 
thanh thiếu niên Úc có đạt được những kết quả giáo dục 
quan trọng về đọc viết và làm toán hay không.

Con quý vị sẽ làm các bài kiểm tra 
NAPLAN trực tuyến
Các trường đã chuyển từ đánh giá trên giấy sang đánh giá 
trên máy vi tính. Tất cả học sinh Lớp 3 sẽ tiếp tục hoàn 
thành bài đánh giá về viết trên giấy. 

Các bài kiểm tra NAPLAN trực tuyến cung cấp kết quả 
chính xác hơn và hấp dẫn hơn đối với học sinh. Một 
trong những lợi ích chính là bài kiểm tra được điều chỉnh 
(hoặc thích ứng), trong đó bài kiểm tra đưa ra các câu 
hỏi có thể khó hơn chút đỉnh tùy thuộc vào câu trả lời 
của học sinh.

Việc kiểm tra được sửa đổi cho phù hợp cho phép đánh 
giá nhiều khả năng của học sinh hơn và đo lường thành 
tích của học sinh một cách chính xác hơn. Kết quả 
NAPLAN tổng thể của học sinh dựa trên cả số lượng và 
độ phức tạp của các câu hỏi mà các em trả lời đúng. 
Con quý vị không nên lo lắng nếu các em thấy những câu 
hỏi có tính thách thức; các em có thể đang làm bài kiểm 
tra theo một hướng phức tạp hơn. 

NAPLAN đánh giá những gì?

NAPLAN đánh giá các kỹ năng đọc viết và làm toán mà 
học sinh đang học thông qua chương trình học thông 
thường của các em ở trường. 
 
Học sinh được đánh giá về khả năng viết, đọc, các quy 
ước về ngôn ngữ (chính tả, ngữ pháp và chấm câu) và làm 
toán. Nội dung các câu hỏi đánh giá liên quan đến Giáo 
trình Úc: Tiếng Anh và Toán. 

Tất cả các cơ quan giáo dục của chính phủ và không 
thuộc chính phủ đều đóng góp vào việc soạn thảo các 
tài liệu kiểm tra NAPLAN.

Muốn tìm hiểu thêm về NAPLAN, xin truy cập nap.edu.au.

Tham gia thi NAPLAN
NAPLAN dành cho tất cả mọi học sinh. ACARA hỗ trợ 
kiểm tra toàn bộ để tất cả học sinh có thể tham gia vào 
chương trình đánh giá toàn quốc. 
 
Sẽ có các điều chỉnh dành cho học sinh khuyết tật có khả 
năng và nhu cầu chức năng khác nhau.  
 
Trường học nên thảo luận với phụ huynh/ người chăm 
sóc và học sinh để xác định, trên cơ sở từng trường hợp, 
các điều chỉnh hợp lý cần thiết để các học sinh khuyết 
tật có thể dự thi NAPLAN. Các điều chỉnh phải phản ánh 
sự hỗ trợ học sinh thường được cung cấp trong các bài 
đánh giá ở lớp học. 

Để giúp cung cấp thông tin cho những quyết định này, 
quý vị có thể tham khảo trang web giối thiệu cho công 
chúng về NAPLAN, Hướng dẫn dành cho trường học 
giúp đỡ học sinh khuyết tật làm bài NAPLAN hoặc loạt 
video của chúng tôi, trong đó phụ huynh/người chăm 
sóc, giáo viên và học sinh chia sẻ các kinh nghiệm của 
họ về việc sử dụng các điều chỉnh NAPLAN. 

Trong những trường hợp đặc biệt, một học sinh bị khuyết 
tật hạn chế nghiêm trọng khả năng tham gia đánh giá 
của em, hoặc một học sinh mới đến Úc và có nguồn gốc 
không nói tiếng Anh, có thể chính thức được miễn thi.

Hiệu trưởng trường học của con em quý vị và cơ quan 
quản lý trắc nghiệm địa phương có thể cung cấp cho 
quý vị thêm thông tin về các điều chỉnh đối với học sinh 
khuyết tật hoặc quy trình cần thiết để được chính thức 
miễn thi.

Thông tin dành cho cha 
mẹ và người chăm sócNAPLAN

2023

Translation © VCAANAPLAN Information for parents and carers_Vietnamese

https://nap.edu.au
https://nap.edu.au/naplan/public-demonstration-site
https://nap.edu.au/naplan/public-demonstration-site
https://nap.edu.au/docs/default-source/default-document-library/guide-for-schools-to-assist-students-with-disability-to-access-naplan.pdf
https://nap.edu.au/docs/default-source/default-document-library/guide-for-schools-to-assist-students-with-disability-to-access-naplan.pdf
https://www.nap.edu.au/naplan/accessibility
https://www.nap.edu.au/naplan/accessibility


Nếu con tôi nghỉ học vào những ngày 
thi NAPLAN thì sao?
Nếu có thể được, các trường có thể sắp xếp cho những 
học sinh vắng mặt tại thời điểm kiểm tra hoàn tất các bài 
kiểm tra bị bỏ lỡ vào một thời điểm khác trong lịch kiểm 
tra của trường.
 

Nếu trường của tôi đóng cửa vào những 
ngày thi NAPLAN thì sao?
Các trường có lý do chính đáng có thể được phép lên lịch 
kiểm tra sau thời hạn kiểm tra 9 ngày.  

Tôi có thể làm gì để hỗ trợ con tôi?
Học sinh không được kỳ vọng phải học để thi NAPLAN. 
Quý vị có thể hỗ trợ con mình bằng cách trấn an các 
em rằng NAPLAN là một phần của chương trình học 
ở trường của các em và nhắc nhở các em chỉ cần làm 
hết sức mình. Một số việc để làm quen và giải thích về 
NAPLAN là rất hữu ích để giúp học sinh hiểu và cảm thấy 
thoải mái với dạng thức kiểm tra. Giáo viên sẽ bảo đảm 
học sinh làm quen với các dạng câu hỏi trong các bài 
kiểm tra và cung cấp cho các em những hỗ trợ và hướng 
dẫn thích hợp.

ACARA không đề nghị chuẩn bị quá mức cho NAPLAN 
hoặc sử dụng dịch vụ của các cơ sở huấn luyện.

Xem các loại câu hỏi và công cụ có sẵn trong các bài 
đánh giá NAPLAN trực tuyến tại nap.edu.au/online-
assessment/public-demonstration-site. 

Thời biểu NAPLAN

Thời gian trắc nghiệm NAPLAN là 9 ngày. Thời hạn này là 
để giúp cho các trường có thể có ít thiết bị hơn. 

Thời hạn trắc nghiệm NAPLAN bắt đầu vào ngày Thứ Tư 
15 tháng 3 và kết thúc vào ngày Thứ Hai 27 tháng 3 năm 
2023. Các trường được khuyên nên lên lịch kiểm tra ngay 
khi có thể trong thời hạn kiểm tra, ưu tiên trong tuần lễ 
đầu tiên. 

Thành tích của con tôi được báo cáo 
như thế nào?
Thành tích riêng của học sinh được trình bày dựa trên 
thang biểu thành tích quốc gia cho mỗi lần đánh giá. 
Thang điểm này cho biết liệu học sinh có đáp ứng được 
kỳ vọng về các kỹ năng đọc viết và làm toán cần thiết để 
tham gia đầy đủ vào cấp học năm đó hay không.

Trường học của con quý vị sẽ cung cấp báo cáo NAPLAN 
cho từng học sinh vào cuối năm. Nếu không nhận được 
báo cáo, quý vị nên liên hệ với trường của con quý vị.

Kết quả NAPLAN được sử dụng như thế nào?

• Học sinh và phụ huynh/người chăm sóc có thể sử 
dụng kết quả riêng của học sinh để thảo luận về sự 
tiến bộ của em với giáo viên.

• Giáo viên sử dụng kết quả để giúp xác định những 
học sinh cần những thử thách nhiều hơn hoặc hỗ trợ 
thêm.

• Các trường sử dụng kết quả để xác định các điểm 
mạnh và các lĩnh vực cần cải tiến trong chương trình 
giảng dạy, và để đặt ra các mục tiêu về đọc viết và 
làm toán.

• Hệ thống trường học sử dụng kết quả để duyệt lại hiệu 
quả của các chương trình và hỗ trợ được cung cấp cho 
các trường học.

• Cộng đồng có thể xem thông tin về hoạt động của 
các trường theo thời gian tại   
myschool.edu.au.

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

Để biết thêm thông tin về NAPLAN:

• liên hệ với trường học của con quý vị 

• liên hệ với cơ quan quản lý trắc nghiệm địa phương 
của quý vị tại nap.edu.au/TAA

• truy cập nap.edu.au

Để tìm hiểu cách thức ACARA xử lý thông tin cá nhân 
cho NAPLAN, hãy truy cập nap.edu.au/naplan/privacy.

Bài kiểm tra Yêu cầu lên lịch Thời hạn Mô tả bài kiểm tra

Viết

• Học sinh lớp 3 làm bài kiểm tra viết trên giấy (chỉ trong ngày thứ nhất)
• Bài thi viết của các Lớp 5, 7 và 9 phải bắt đầu vào ngày 1 (các trường phải 

ưu tiên hoàn thành bài viết chỉ trong ngày 1 và ngày 2 mà thôi, và ngày 2 
chỉ được sử dụng khi có những hạn chế về kỹ thuật/hậu cần)

Lớp 3: 40 phút.
Lớp 5: 42 phút.
Lớp 7: 42 phút.
Lớp 9: 42 phút.

Học sinh được cho một ‘kích thích để viết’ (đôi 
khi được gọi là ‘gợi ý’ – một ý tưởng hoặc đề tài) 
và được yêu cầu viết câu trả lời theo một thể 
loại cụ thể (văn tự sự hoặc văn thuyết phục)

Đọc • Hoàn thành sau bài kiểm tra viết
• Hoàn thành trước khi kiểm tra các quy ước về ngôn ngữ

Lớp 3: 45 phút.
Lớp 5: 50 phút.
Lớp 7: 65 phút.
Lớp 9: 65 phút.

Học sinh đọc một số các bài văn giàu thông tin, 
tưởng tượng và thuyết phục, sau đó trả lời các 
câu hỏi liên quan

Cách sử dụng 
ngôn ngữ • Hoàn thành sau bài kiểm tra đọc

Lớp 3: 45 phút.
Lớp 5: 45 phút.
Lớp 7: 45 phút.
Lớp 9: 45 phút.

Đánh giá chính tả, ngữ pháp và chấm câu

Toán học • Hoàn thành sau khi kiểm tra các quy ước về ngôn ngữ

Lớp 3: 45 phút.
Lớp 5: 50 phút.
Lớp 7: 65 phút.
Lớp 9: 65 phút.

Đánh giá số và đại số, đo lường và hình học, 
thống kê và xác suất
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