
កូូនរបស់់អ្ននកូនឹងធ្វើ�ើ�ធ្វើ�ស់ត APLAN តាមអ្ននឡាញ
រដ្ឋឋមន្រ្តី�ី�ក្រ�សួួងអប់់រសំួហព័័�ធ រដ្ឋឋ �ិងដែដ្ឋ�ដ្ឋ�បា�ឯ�ភាព័ថា សាលារៀរៀ�ទាំងំអស់ួ
�ឹងផ្លាា ស់ួបី់�រជាប់រៀ�ី� រៗព័� NAPLAN ប់ចុ្ចុ�ប់ប�ន ដែដ្ឋលរៀក្រប់�ក្រ�ដាសួរៀ�ជា 
NAPLAN តាមអ�ឡាញ រៀដ្ឋ�មប�ផី្តល់��វការវាយតម្លៃមាឱ្យយកា�់ដែតក្រប់រៀសួ�រ  
�ិងច្ចុាស់ួលាស់ួ រៀហ�យដែដ្ឋលកា�់ដែតមា�ការទាំ�់ទាំញចិ្ចុតីរៀក្រច្ចុ��សំួរាប់់សិួសួស។ 

អាជាា ធរអប់់ររំដ្ឋឋ �ិងដែដ្ឋ�ដ្ឋ��ឹង�ំ�ត់រៀព័លជូ��សាលារៀរៀ� រៀដ្ឋ�មប�ផ្លាា ស់ួបី់�ររៀ�ការ
រៀធើ�រៀតសួតីាមអ�ឡាញ។ ដែផ្ត�ការប់ចុ្ចុ�ប់ប�ន គឺឺរៀដ្ឋ�មប�ឱ្យយសាលារៀរៀ�ទាំងំអស់ួផ្លាា ស់ួបី់�រ
រៀ� NAPLAN តាមអ�ឡាញ រៀ�ឆ្នាំន  ំ2022។ 

អតថក្រប់រៀ�ជូ�៍សំួខា�់មួយម្លៃ� NAPLAN តាមអ�ឡាញ្ គឺឺការរៀធើ�រៀតសួដីែដ្ឋលបា�
ដែ�សួក្រមលួ (ឬយ�លំនាំតំាម) ដែដ្ឋល�ន�ងរៀនាំះ រៀតសួមីា�សំួ�ួរក្រប់�ប់រៀដាយភាព័
សួុ�គឺសុាញរៀក្រច្ចុ�� ឬតិច្ចុ អាក្រស័ួយរៀ�រៀល�ការអ��វតីរប់ស់ួសិួសួស។

ការរៀធើ�រៀតសួដីែដ្ឋលបា�ដែ�សួក្រមលួ (ឬយ�លំនាំតំាម) ក្រតវូបា�រច្ចុនាំរៀ��ងរៀដ្ឋ�មប�
វាយតម្លៃមារៀល�សួមតថភាព័សិួសួសឱ្យយបា�កា�់ដែតទូ�លំទូ�លាយ �ិងរៀដ្ឋ�មប�វាស់ួដែវង 
សួមិទូធិផ្តលរប់ស់ួសិួសួសឱ្យយបា�កា�់ដែតច្ចុាស់ួ។ ���រប់ស់ួអន�មិ�គួឺរក្រព័យួបារមភរៀទូ 
ក្រប់សិួ�រៀប់�ពួ័�រៀគឺយល់រៀ��ញថាសំួ�ួរពិ័បា�ជាងធមតុា រៀ�ះក្រប់ដែហលជាពួ័�រៀគឺ
ចាប់់យ�ររៀប់ៀប់រៀធើ�រៀតសួសីួុ�គឺសុាញណាមួយរៀហ�យ។ ពិ័�ុ� NAPLAN ទូ�រៀ�រប់ស់ួ
សិួសួស គឺឺដែផ្តែ�រៀល�ចំ្ចុ�ួ� �ិងភាព័សួុ�គឺសុាញម្លៃ�សំួ�ួរដែដ្ឋលពួ័�រៀគឺរៀ�ា�យបា�
ក្រតឹមក្រតវូ។ 

ធ្វើ��ុអ្នើ�សិ់ស់សត្រូ�វូធ្វើ�ើ� NAPLAN?

�មវុធិ�វាយតម្លៃមាថាន �់ជាតិ - អ�ខរ�ម ុ�ិង ការគិឺតរៀលខ (NAPLAN)  
វាយតម្លៃមារៀល�ជំូនាំញអ�ខរ�ម ុ�ិងការគិឺតរៀលខ ដែដ្ឋលចាបំាច់្ចុសួក្រមាប់់��មារ 
ក្រគឺប់់រ �ប់ រៀដ្ឋ�មប�រ�ីច្ចុរៀក្រម��តាមរយៈសាលារៀរៀ� �ិងការរស់ួរៀ�។ 

សិួសួសថាន �់ទូ� 3, 5, 7 �ិងទូ� 9 ច្ចុ�លរមួ�ន�ងការរៀធើ�រៀតសួ ីNAPLAN ក្រប់ចាឆំ្នាំន �ំន�ង
ការអា� ការសួររៀសួរ លំនាំមំ្លៃ� ភាសា (ការក្រប់�ប់ រៀវយា�រ�៍ �ិងវ�ណយ�តិី) 
រៀហ�យ�ិងការគិឺតរៀលខ។

ការវាយតម្លៃមាផី្តល់ជូ��ឪព័��មីាយ �ិងសាលារៀរៀ���វការយល់ដឹ្ឋងព័�ររៀប់ៀប់ដែដ្ឋល
សិួសួសមាន �់ៗ�ំព័�ងអ��វតីរៀ�រៀព័លរៀធើ�រៀតសួ។ី NAPLAN ក្រ��់ដែតជាដែផ្តន�មួយ
បុ់�រៀណាណ ះម្លៃ�ដំ្ឋរៀ�� រការវាយតម្លៃមា �ិងការរៀធើ�របាយការ�៍រប់ស់ួសាលារៀរៀ� - វាមិ�
ជំូ�ួសួការវាយតម្លៃមាដែដ្ឋល�ំព័�ងរៀធើ�រៀ��ងរៀដាយក្រគឺ ូអំព័�ការអ��វតីរប់ស់ួសិួសួសរៀទូ។ 

NAPLAN �៏ផី្តល់ព័័ត៌មា�ដ្ឋល់សាលារៀរៀ� អាជាា ធរអប់់រ ំ�ិងរដាឋ ភិិបាលផ្តង 
ដែដ្ឋរ��វព័័ត៌មា�អំព័��មវុធិ�សិួ�ាអប់់រដំែដ្ឋល�ំព័�ងរៀក្រប់�ក្របាស់ួ រៀហ�យថារៀត�ពួ័�រៀ�ងុៗ
អ�ក្រសីាល��ំព័�ងទូទួូលបា���វលទូធផ្តលអប់់រសំំួខា�់ៗដែផ្តន�អ�ខរ�ម ុ�ិងការ 
គិឺតរៀលខដែដ្ឋរឬរៀទូ។ 

ធ្វើ�� NAPLAN វាយ�ម្លៃមៃធ្វើ��អ្នើ�ខ្លះៃ�? 

NAPLAN វាយតម្លៃមារៀល�ជំូនាំញអ�ខរ�ម ុ�ិងការគិឺតរៀលខដែដ្ឋល សិួសួស�ំព័�ង
រៀរៀ�សួ�ក្រត តាមរយៈ �មវុធិ�សិួ�ារៀ�តាមសាលាធមតុារប់ស់ួពួ័�រៀគឺ។  
អាជាា ធរអប់់ររំដាឋ ភិិបាល �ិងមិ�ដែម�រដាឋ ភិិបាលទាំងំអស់ួ បា�រមួចំ្ចុដែ��ដ្ឋល់  
ការអភិិវឌ្ឍឍសួមាភ រៈ NAPLAN។ 

សិួសួសក្រតវូបា�វាយតម្លៃមារៀល�មាតិកា�មវុធិ�សិួ�ាដែផ្តន�អ�ខរ�ម ុ�ិង ការគិឺតរៀលខ
ដ្ឋ�ច្ចុ�ន  រៀដាយមិ�គិឺតថារៀត� ពួ័�រៀគឺបា�បំ់រៀព័ញការរៀធើ�រៀតសួតីាមអ�ឡាញ ឬការ
រៀធើ�រៀតសួរីៀល�ក្រ�ដាសួរៀនាំះរៀទូ។ លទូធផ្តលសួក្រមាប់់ទូក្រមង់ទាំងំព័�រ អាច្ចុក្រតវូបា�
រាយការ�៍រៀ�រៀល� មាក្រតដាឋ �វាយតម្លៃមា NAPLAN ដ្ឋ�ច្ចុ�ន ។ 

រៀដ្ឋ�មប�ដែសួើងយល់ប់ដែ�ថមអំព័� NAPLAN តាមអ�ឡាញ សួ�មច្ចុ�លរៀ�កា�់  
nap.edu.au 

ធ្វើ��ខុំ្លះ�អាចធ្វើ�ើ�អ្នើ�ខ្លះៃ� ធ្វើ��ម �ីជួួយគាំ�ត្រូ�កូូនរបស់់ខុំ្លះ�?
រៀប់�ពឹ័ងដែផ្តែ�ដែតវា រៀនាំះNAPLAN មិ�ដែម�ជាការរៀធើ�រៀតសួដីែដ្ឋលអាច្ចុយ�ម� 
សិួ�ាទូ��ជាម��បា�រៀទូ រៀហ�យសិួសួស�៏មិ�ក្រតវូបា�រពឹំ័ងរៀធើ�ដ្ឋ�រៀច្ចុនះដែដ្ឋរ។

អន�អាច្ចុជួូយ�កំ្រទូដ្ឋល់���រប់ស់ួអន� រៀដាយធានាំពួ័�រៀគឺថា NAPLAN ក្រ��់ដែត
ជាដែផ្តន�មួយម្លៃ��មវុធិ�សាលារប់ស់ួពួ័�រៀគឺដែតបុ់�រៀណាណ ះ ជាមួយ�ឹងការរលឹំ�ពួ័�រៀគឺថា 
រៀ�ម្លៃ�ៃរៀនាំះពួ័�រៀគឺក្រ��់ដែតក្របឹ់ងរៀធើ�ឱ្យយអស់ួព័�សួមតថភាព័បុ់�រៀណាណ ះបា�រៀហ�យ។ 

ACARA មិ�ដែ�នាំឱំ្យយមា�ការប់ក្រមងុទូ��ជាម��រៀក្រច្ចុ��រៀព័�រៀទូសួក្រមាប់់ NAPLAN 
ឬ�៏ការរៀក្រប់�ក្របាស់ួរៀសួវា�មនុាំនាំរប់ស់ួអន�ផី្តល់ការប់�ី� ះប់ណីាលរៀនាំះរៀ��យ។ 

ការធានាំរៀអាយសិួសួសមា�ភាព័សា� �ំនឹ�ជាមួយ�ឹងការរៀក្រប់�ក្របាស់ួឧប់�រ�៍  
ការវាយប់ញ្ចូុ�ល �ិងការពិ័�ិតយរៀម�ល�មវុធិ�ទាំងំម�ល គឺឺជាដែផ្តន�មួយម្លៃ�ការរៀរៀ�សួ�ក្រត
រប់ស់ួសិួសួស �ិងតក្រមវូការម្លៃ� �មវុធិ�សិួ�ាអ�ក្រសីាល� ចាប់់តាងំព័�ឆ្នាំន ដំំ្ឋប់�ងរៀ��ន�ង
សាលារៀរៀ�។ 

NAPLAN តាមអ�ឡាញ មិ�ដែម�ជាការរៀធើ�រៀតសួរីៀល�ជំូនាំញវាយអ�សរ 
រៀល�កីាច្ចុ�ច្ចុរៀទូ។ មា��ំរតិខ�សួៗ�ន  ចំ្ចុរៀ�ះសិួសួស�ន�ងការវាយអ�សររៀល�កីាច្ចុ�ច្ចុ  
បា�រៀលឿ� �ិងលែ - គឺឺវាដ្ឋ�ច្ចុ�ន ដែដ្ឋរ រៀ��ឹង�ំរតិខ�សួៗ�ន  ចំ្ចុរៀ�ះសិួសួស�ន�ងការ
សួររៀសួរអ�សរ រៀដាយម្លៃដ្ឋបា�រៀលឿ� �ិងលែ។ សិួសួសថាន �់ទូ� 3 �ឹង បំ់រៀព័ញរៀត 
សួសីួររៀសួររៀល�ក្រ�ដាសួ។ 

ក្រគឺ�ឹូងធានាំថាសិួសួសធាា ប់់សាា ល់ក្រប់រៀភិទូសំួ�ួរទាំងំឡាយរៀ��ន�ងការរៀធើ�រៀតសួ ី
រៀហ�យ�ឹងផី្តល់ការ�កំ្រទូ �ិងការដែ�នាំដំែដ្ឋលសួមក្រសួប់។ 

សួ�មរៀម�លក្រប់រៀភិទូសំួ�ួរ �ិងម�ខងារ��់ព័័�ធដែដ្ឋលមា�រៀ��ន�ងការវាយតម្លៃមា 
NAPLAN តាមអ�ឡាញ រៀ�ក្រតង់ 
nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site

NAPLAN តាមអ�ឡាញ – 
ព័័ត៌មា�សួក្រមាប់់ឪព័��មីាយ 
�ិងអន�ដែ�ទាំ ំ

2021

http://nap.edu.au
http://nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site


ការចូ�រមួកូនុង NAPLAN 

សិួសួសថាន �់ទូ� 3, 5, 7 �ិងទូ� 9 ទាំងំអស់ួក្រតវូបា�រពឹំ័ងថា �ឹងច្ចុ�លរមួ�ន�ង
ការវាយតម្លៃមា NAPLAN ក្រប់ចាឆំ្នាំន ។ំ សិួសួសមា�ពិ័ការភាព័អាច្ចុមា�ល�ខ�ៈ
ក្រគឺប់់ក្រ��់សួក្រមាប់់ការដែ�តក្រមវូ ដែដ្ឋល�ា�ះប់ញុ្ចាំងំព័�ការ�កំ្រទូដែដ្ឋលបា�ផី្តល់ជាធមតុា
សួក្រមាប់់ការវាយតម្លៃមារៀ�ថាន �់រៀរៀ�។ អន�គួឺរដែតពិ័ភា�ាអំព័�ការរៀក្រប់�ក្របាស់ួម្លៃ�ការ
ដែ�តក្រមវូណាមួយសួក្រមាប់់���រប់ស់ួអន� ជាមួយក្រគឺរូប់ស់ួ���អន�។ 

សិួសួសមា�ពិ័ការភាព័ ដែដ្ឋល�ំ�ត់�ុងខាា ងំ��វ សួមតថភាព័ម្លៃ�ការច្ចុ�លរមួ�ន�ង
ការវាយតម្លៃមា ឬសិួសួសដែដ្ឋលរៀទូ�ប់ម�ដ្ឋល់ក្រប់រៀទូសួអ�ក្រសីាល��ុ�ៗ រៀហ�យមា�  
ក្រប់វតិីមិ��ិ�យភាសាអង់រៀគឺាសួ អាច្ចុទូទួូលបា�ការរៀល��ដែលងជាផ្តា�វការ។ 

នាំយ�សាលា �ិងអាជាា ធរក្រគឺប់់ក្រគឺងការរៀធើ�រៀតសួ�ីន�ងតំប់�់រប់ស់ួអន� អាច្ចុផី្តល់
ព័័ត៌មា�ប់ដែ�ថមជូ��អន�អំព័� ប់ទូប់បញ្ចូញតិីពិ័រៀសួសួ ឬដំ្ឋរៀ�� រការដែដ្ឋលតក្រមវូរៀដ្ឋ�មប� 
ទូទួូលបា�ការរៀល��ដែលង ជាផ្តា�វការ។ 

ចុ�ត្រូបសិ់នធ្វើប�កូូនរបស់់ខុំ្លះ�អ្នវ�តមានពី� សាលាធ្វើរៀន 
ធ្វើ�ម្លៃ�ៃ NAPLAN?

រៀ�តាមលទូធភាព័ដែដ្ឋលអាច្ចុរៀធើ�រៀ�បា� សាលារៀរៀ�អាច្ចុរៀរៀប់ចំ្ចុឱ្យយសិួសួសមាន �់ៗ  
ដែដ្ឋលអវតីមា�រៀ�រៀព័លរៀធើ�រៀតសួរីៀដ្ឋ�មប� បំ់រៀព័ញការរៀធើ�រៀតសួដីែដ្ឋលខ�ខា�រៀ�រៀព័ល
រៀផ្តសងរៀទូៀត �ន�ងអំ��ងគឺរៀក្រមាងរៀធើ�រៀតសួរីប់ស់ួសាលារៀរៀ�។ 

កា�វភិាគ NAPLAN តាមអ្ននឡាញ
អំ��ងរៀព័លវាយតម្លៃមាសួក្រមាប់់ NAPLAN តាមអ�ឡាញ គឺឺមា�រយៈរៀព័ល 
ក្របាបួំ់�ម្លៃ�ៃជំូ�ួសួឱ្យយរយៈរៀព័លប់�ម្លៃ�ៃ ដែដ្ឋលផី្តល់សួក្រមាប់់ការរៀធើ�រៀតសួរីៀល�ក្រ�ដាសួ។  
ការរៀ�ះគឺឺរៀដ្ឋ�មប�ផី្តល់��វភាព័ប់ត់ដែប់�ដ្ឋល់សាលារៀរៀ� �ន�ងការរៀរៀប់ចំ្ចុកាលវភិាគឺ  
�ិងជួូយសួក្រមប់សួក្រមលួសាលារៀរៀ�ដែដ្ឋលអាច្ចុមា�ឧប់�រ�៍តិច្ចុជាង។ 

អំ��ងរៀព័លវាយតម្លៃមា NAPLAN តាមអ�ឡាញ គឺឺរៀប់��ដំ្ឋរៀ�� រការចាប់់ព័�ម្លៃ�ៃអងាា រ ៍
ទូ� 11 ដែខឧសួភា �ិងប់ញ្ចូប់ុ់រៀ�ម្លៃ�ៃសួ�ក្រ�ទូ� 21 ដែខឧសួភា ឆ្នាំន  ំ2021។

តក្រមវូការសួក្រមាប់់ការរៀរៀប់ចំ្ចុកាលវភិាគឺរៀធើ�រៀតសួតីាមអ�ឡាញ មា�ផី្តល់ជាលមែិត
រៀ��ន�ង តារាងខាងរៀក្រកាម។

ធ្វើ��ការអ្ននុវ�តរបស់់កូូនខុំ្លះ� ត្រូ�វូបាន រាយការណ៍៍
យ៉ាា ង�ូចធ្វើមតច?
ការអ��វតីរប់ស់ួសិួសួសមាន �់ៗ ក្រតវូបា�ប់ងាា ញរៀ�រៀល�ខាន តសួមិទូធិផ្តលជាតិ 
សួក្រមាប់់ការវាយតម្លៃមា��មួយៗ។ លទូធផ្តលសួង់ីដារអប់បប់រមាថាន �់ជាតិប់ងាា ញថា 
សិួសួសបា�ប់រៀញ្ចូញុឱ្យយរៀ��ញ��វជំូនាំញអ�ខរ�ម ុ�ិងការគិឺតរៀលខជាម�លដាឋ � 
ដែដ្ឋលចាបំាច់្ចុ រៀដ្ឋ�មប�ច្ចុ�លរមួរៀព័ញរៀលញរៀ��ន�ង�ក្រមិតថាន �់រៀនាំះ។ 

របាយការ�៍រប់ស់ួសិួសួសមាន �់ៗសួី�ព័� NAPLAN �ឹងក្រតវូបា�រៀច្ចុញរៀដាយសាលា
រៀរៀ�រប់ស់ួ���អន�រៀ�ច្ចុ�ងឆ្នាំន ។ំ ក្រប់សិួ�រៀប់�អន�មិ�ទូទួូលបា�របាយការ�៍មួយរៀទូ 
អន�គួឺរទាំ�់ទូងម�សាលារៀរៀ�រប់ស់ួ���អន�។ 

ធ្វើ����ធផ� NAPLAN ត្រូ�វូបានធ្វើគយកូធ្វើត្រូប�
យ៉ាា ង�ូចធ្វើមតច?
• សិួសួស �ិងឪព័��មីាយអាច្ចុរៀក្រប់�លទូធផ្តល��មួយៗរៀដ្ឋ�មប�ពិ័ភា�ាអំព័� 

វឌ្ឍឍ�ភាព័ជាមួយក្រគឺ។ូ
• ក្រគឺបូ់រៀក្រងៀ�រៀក្រប់�លទូធផ្តលរៀដ្ឋ�មប��ំ�ត់អតីសួញ្ចាំញ �សិួសួសឱ្យយបា�កា�់ដែត

ក្រប់រៀសួ�រ ថារៀត�សិួសួសមួយណា�ឹងទូទួូលបា�អតថក្រប់រៀ�ជូ�៍ព័�ការ
បំ់រៀព័ញការងារលំបា�ៗ ឬសិួសួសមួយណា�ឹងក្រតវូជួូយ�កំ្រទូ ប់ដែ�ថម។ 

• សាលារៀរៀ�រៀក្រប់�លទូធផ្តលរៀដ្ឋ�មប��ំ�ត់ព័�ចំ្ចុ�� ច្ចុខាា ងំ �ិងដែផ្តន�ទាំងំឡាយ 
រៀដ្ឋ�មប�ដែ�លមែ�មវុធិ�ប់រៀក្រងៀ� �ិងរៀដ្ឋ�មប��ំ�ត់រៀ�លរៀ�អ�ខរ�ម ុ 
�ិងការគិឺតរៀលខ។ 

• ក្រប់ព័័�ធសិួ�ារៀក្រប់�លទូធផ្តលរៀដ្ឋ�មប�ពិ័�ិតយរៀសួ�រៀរ�ីមវុធិ� �ិងការជួូយ�កំ្រទូ 
ដែដ្ឋលក្រតវូផី្តល់ជូ��សាលារៀរៀ�។

• សួហគឺម�៍អាច្ចុរៀម�លរៀ��ញលទូធផ្តល NAPLAN មធយមរប់ស់ួ 
សាលារៀរៀ� រៀ�ក្រតង់ myschool.edu.au

ធ្វើ��ខុំ្លះ�អាច��ួ�បានព័ី�៌មានបន្ថែនែមធ្វើ�កូន្ថែនៃងណា?
សួក្រមាប់់ព័័ត៌មា�ប់ដែ�ថមអំព័� NAPLAN៖

• ទាំ�់ទូងម�សាលារៀរៀ�រប់ស់ួ���អន� 
• ទាំ�់ទូងម�អាជាា ធរក្រគឺប់់ក្រគឺងការរៀធើ�រៀតសួ�ីន�ងតំប់�់រប់ស់ួអន� 

រៀ�ក្រតង់ nap.edu.au/TAA
• ច្ចុ�លរៀ�កា�់ nap.edu.au

រៀដ្ឋ�មប�ដែសួើងយល់ព័�ររៀប់ៀប់ដែដ្ឋល ACARA ចាត់ដែច្ចុងព័័ត៌មា�ផុ្លាល់ខាួ�សួក្រមាប់់ 
NAPLAN សួ�មច្ចុ�លរៀ�កា�់ nap.edu.au/naplan/privacy

ការធ្វើ�ើ�ធ្វើ�ស់ត �ត្រូមវូការស់ត្រូមាប់ការធ្វើរៀបច�កា�វភិាគ រយៈធ្វើពី� ការពិីពីណ៌៍នាអ្ន�ពី�ការធ្វើ�ើ�ធ្វើ�ស់ត

ការស់រធ្វើស់រ

សិួសួសថាន �់ទូ� 3 រៀធើ�រៀតសួសីួររៀសួររៀល�ម�លដាឋ �ក្រ�ដាសួ (រៀ�ម្លៃ�ៃទូ� 1 បុ់�រៀណាណ ះ)

សិួសួសថាន �់ទូ� 5 ក្រតវូចាប់់រៀផី្ត�មរៀ�ម្លៃ�ៃទូ� 1 (សាលារៀរៀ�ក្រតវូផី្តល់អាទិូភាព័រៀដ្ឋ�មប�បំំ់រៀព័ញការរៀធើ�រៀតសួសីួររៀសួរ រៀ�ម្លៃ�ៃទូ�1 
�ិងទូ� 2 បុ់�រៀណាណ ះ)

ថាន �់ទូ� 7 �ិងទូ� 9 ក្រតវូចាប់់រៀផី្ត�មរៀ�ម្លៃ�ៃទូ� 2 (សាលារៀរៀ�ក្រតវូផី្តល់អាទិូភាព័ រៀដ្ឋ�មប�បំំ់រៀព័ញការរៀធើ�រៀតសួសីួររៀសួរ  
រៀ�ម្លៃ�ៃទូ� 2 �ិងទូ� 3 បុ់�រៀណាណ ះ)

ថាន �់ទូ� 3៖ 40 នាំទូ�
ថាន �់ទូ� 5៖ 42 នាំទូ�
ថាន �់ទូ� 7៖ 42 នាំទូ�
ថាន �់ទូ� 9៖ 42 នាំទូ�

សិួសួសក្រតវូបា�ផី្តល់ឱ្យយ��វ ‘ការជូក្រមញុរៀល��ទឹូ�ចិ្ចុតី
រៀល�ការសួររៀសួរ’ (រៀព័លខាះរៀ�ថា ‘ការជូក្រមញុ’ -  
ជាគំឺ�ិត ឬក្រប់ធា�ប់ទូ) រៀហ�យក្រតវូបា�រៀសួន�សួ�ំឱ្យយ
សួររៀសួរការរៀ�ា�យតប់តាមក្រប់រៀភិទូជា�់លា�់មួយ 
(ការ�ិទាំ��ថា ឬការសួររៀសួរដែដ្ឋលទាំ�់ទាំញចិ្ចុតី)

ការអាន

រៀដ្ឋ�មប�ធានាំថាសាលារៀរៀ�តាមអ�ឡាញ អាច្ចុប់ញ្ចូប់ុ់ការរៀធើ�រៀតសួ ីNAPLAN រៀ��ន�ងអំ��ងរៀព័លការរៀធើ�រៀតសួី
ក្របាបួំ់�ម្លៃ�ៃ សិួសួសថាន �់ទូ� 7 �ិងទូ� 9 អាច្ចុចាប់់រៀផី្ត�មជាមួយការអា�រៀ�ម្លៃ�ៃទូ� 1។ រៀទាំះ�ុងណា�ី� ការសួររៀសួរ 
ក្រតវូដែតចាប់់រៀផី្ត�ម រៀ�ម្លៃ�ៃទូ� 2 ដ្ឋបតិអ�ការរៀធើ�រៀតសួសីួររៀសួរមា�អាទិូភាព័រៀល�រាល់ការរៀធើ�រៀតសួរីៀល�ការអា�ដែដ្ឋល 
បា�គឺរៀក្រមាងទូ�� ចាប់់ព័�ម្លៃ�ៃទូ� 1

ក្រតវូប់ញ្ចូប់ុ់ធ្វើ�មុនការរៀធើ�រៀតសួរីៀល�លំនាំមំ្លៃ�ភាសា

ថាន �់ទូ� 3៖ 45 នាំទូ�
ថាន �់ទូ� 5៖ 50 នាំទូ� 
ថាន �់ទូ� 7៖ 65 នាំទូ� 
ថាន �់ទូ� 9៖ 65 នាំទូ�

សិួសួសអា�អតថប់ទូដែដ្ឋលមា�ល�ខ�ៈជាព័័ត៌មា�  
ការក្រសួរៀម�លក្រសួម្លៃម �ិងការទាំ�់ទាំញចិ្ចុតីមួយចំ្ចុ�ួ� 
រៀហ�យប់នុាំប់់ម�រៀ�ា�យសំួ�ួរដែដ្ឋលទាំ�់ទូង

��នា�ម្លៃនភាសា

ក្រតវូប់ញ្ចូប់ុ់ធ្វើ�ធ្វើត្រូកាយការរៀធើ�រៀតសួរីៀល�ការអា� ថាន �់ទូ� 3៖ 45 នាំទូ�
ថាន �់ទូ� 5៖ 45 នាំទូ� 
ថាន �់ទូ� 7៖ 45 នាំទូ�
ថាន �់ទូ� 9៖ 45 នាំទូ�

ការរៀធើ�រៀតសួរីៀ�ះវាយតម្លៃមារៀល�ការក្រប់�ប់ រៀវយា�រ�៍  
�ិងវ�ណយ�តី

ការគិ�រាប់ធ្វើ�ខ្លះ

ក្រតវូប់ញ្ចូប់ុ់ធ្វើ�ធ្វើត្រូកាយការរៀធើ�រៀតសួរីៀល�លំនាំមំ្លៃ�ភាសា ថាន �់ទូ� 3៖ 45 នាំទូ� 
ថាន �់ទូ� 5៖ 50 នាំទូ� 
ថាន �់ទូ� 7៖ 65 នាំទូ�
ថាន �់ទូ� 9៖ 65 នាំទូ�

ការរៀធើ�រៀតសួរីៀ�ះវាយតម្លៃមារៀល�រៀលខ �ិងពិ័ជូគឺ�ិត  
ការវាស់ួ �ិងធរ�� មាក្រត �ិង សួថិតិ រៀហ�យ�ិង
ក្រប់បូាបី់�ល�រៀត

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

