
Tại sao học sinh thi NAPLAN?
NAPLAN là cuộc thi toàn quốc được tổ chức vào tháng 
Năm mỗi năm đánh giá khả năng đọc viết và làm toán của 
học sinh các lớp 3, 5, 7 và 9. Đây là lần đánh giá toàn quốc 
duy nhất tất cả học sinh Úc tham dự.

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 sự tiến bộ 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 học đang chuyển tiếp từ làm bài kiểm tra trên 
giấy sang trên máy tính. Hầu hết các trường sẽ hoàn thành 
các bài kiểm tra NAPLAN trực tuyến vào năm 2022. 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 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 mang 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.

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 nằm trong Giáo trình của Úc: 
Tiếng Anh và Toán.

Tất cả các cơ quan giáo dục của chính phủ và phi chính 
phủ đã 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 giới 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 kinh nghiệm của họ về việc sử dụng các điều 
chỉnh NAPLAN. 

Trong những trường hợp đặc biệt, một học sinh với khuyết 
tật hạn chế nghiêm trọng khả năng tham gia đánh giá, 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.

NAPLAN – 
thông tin dành cho cha 
mẹ và người chăm sóc
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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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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.

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.

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

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.

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 hạn kiểm tra trực tuyến NAPLAN là chín ngày. Thời 
hạn này là để giúp cho các trường có thể có ít thiết bị hơn.

Thời gian kiểm tra trực tuyến NAPLAN bắt đầu vào Thứ Ba 
ngày 10 tháng 5 và kết thúc vào Thứ Sáu ngày 20 tháng 5 
năm 2022. Các bài kiểm tra phải được lên lịch càng sớm 
càng tốt trong thời hạn kiểm tra, ưu tiên trong tuần đầu tiên.

Các yêu cầu về lịch trình kiểm tra NAPLAN trực tuyến 
được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây.

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. Kết quả trong 
tiêu chuẩn tối thiểu quốc gia cho thấy rằng học sinh đã 
chứng minh được các kỹ năng đọc viết và làm toán cơ bản 
cần thiết để tham gia đầy đủ vào cấp lớp của năm đó.

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 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 Lớp 5 phải bắt đầu vào ngày thứ 1 (các trường phải 
ưu tiên hoàn thành bài thi viết chỉ trong ngày thứ 1 và thứ 2)

• Bài thi viết Lớp 7 và 9 phải bắt đầu vào ngày thứ  2 (các trường 
phải ưu tiên hoàn thành bài thi viết chỉ trong ngày thứ 2 và 3)

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

• Để bảo đảm các trường thi trực tuyến có thể hoàn thành các bài 
kiểm tra NAPLAN trong thời hạn kiểm tra chín ngày, học sinh 
Lớp 7 và 9 có thể bắt đầu với bài thi đọc vào ngày thứ 1; tuy 
nhiên, bài thi viết phải bắt đầu vào ngày thứ 2

• Hoàn thành trước bài kiểm tra quy ước của 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

Các quy ước 
về 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 bài kiểm tra quy ước 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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