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NAPLAN គឺឺជាការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត ថ្នាាក់់ជាតិិដើ�ើម្បីី�វាយតម្លៃ�ៃ ចំំណេះ�ះដឹឹងក្នុុ�ង វិ ិស័័យអាននិិងសរសេ�រ និិង វិ ិស័័យគិិតលេ�ខ សម្រា�ប់់សិិស្សសឆ្នាំំ�ទីី៣, ៥, ៧ និិង ៩
ដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ខែ�ឧសភារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�។ ជំំនាញក្នុុ�ងការអាននិិងសរសេ�រហើ�ើយនិិងក្នុុ�ងការគិិតលេ�ខ ជាមូូ លដ្ឋាា នយ៉ាាងសំំខាន់់សម្រា�ប់់ការសិិក្សាា
គ្រ�ប់់ វិ ិស័័យ។ NAPLAN គឺឺជាការវាយតម្លៃ�ៃ ថ្នាាក់់ជាតិិតែ�មួួ យគត់់ដែ�លកុុមារអូូ ស្ត្រា�ាលីីគ្រ�ប់់រូ ូបអាចធ្វើ�ើ�។ សំំនួួរទាំ ំងពួួ ងសួួ រអំំពីីចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�ល
ផ្សាារភ្ជាាប់់ទៅ�និិងកម្មម វិ ិធីីសិិក្សាាអូូ ស្ត្រា�ាលីី ៖ ភាសាអង់់គ្លេ�េស និិងគណិិតវិ ិទ្យាា
លទ្ធធ ផលពីី NAPLAN អនុុញ្ញាាតិិឲ្យយមាតាបិិតា/អ្នន កថែ�ទាំ ំ និិងគ្រូ�ូបង្ហាាត់់ ឃើ�ើញថាសិិស្សសមានការលូូ តលាស់់យ៉ាាងណាក្នុុ�ង វិ ិស័័យអាននិិងសរសេ�រ
ហើ�ើយនិិង វិ ិស័័យគិិតលេ�ខពីីមួួយឆ្នាំំ�ទៅ�មួួ យឆ្នាំំ� – សម្រា�ប់់សិិស្សសនិិមួួយៗ ក្នុុ�ងរង្វវង់់សាលារបស់់ខ្លួួ �នហើ�ើយនិិងប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�និិងស្តត ង់់ដាជាតិិ។
ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត NAPLAN ជាផ្នែ�ែកមួួ យនៃ�កម្មម វិ ិធីីវាយតម្លៃ�ៃ និិងរាយការណ៍៍ តែ�មិិនជំំនួួសការវាយតម្លៃ�ៃ យ៉ាាងពេ�ញលេ�ញនិិងជាប្រ�ចាំំលើ�ើសមត្ថថភាព
របស់់សិិស្សសនិិមួួយៗ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យគ្រូ�ូឡើ�ើយ។ គ្រូ�ូរបស់់កូូនអ្នន ក មើ�ើលដឹឹងច្បាាស់់ជាងគេ�ការលូូ តលាស់់របស់់កូូនអ្នន កក្នុុ�ងការសិិក្សាារបស់់គេ�។ ផ្កួួ �ប
ជាមួួ យនិិងរបាយការណ៍៍វាយតម្លៃ�ៃ ដទៃ�ទៀ�ៀតរបស់់សាលា គេ�អាចប្រើ��ើរបាយការណ៍៍របស់់ NAPLAN ដើ�ើម្បីី�ពិិភាក្សាាលើ�ើចំំណុុចខ្លាំំ�ងនិិងចំំណុុចដែ�ល
ត្រូ�វូ កែ�លំំអរបស់់កូូនអ្នន ក ជាមួួ យនិិងគ្រូ�ូរបស់់គេ�។

តើ�ើនៅ�ពេ�លណាខ្ញុំំ�នឹឹងទទួួ លបាន
តើ�ើខ្ញុំំ�មើ�ើលរបាយការណ៍៍របៀ�ៀបម៉េ�េច ?
របាយការណ៍៍ NAPLAN របស់់កូូនខ្ញុំំ� ហើ�ើយតើ�ើ នៅ�ខាងក្រោ��មរូ ូបកប៉ាាល់់រ៉ុុ�កកែ�តនិិមួួយៗ មានការរៀ�ៀបរាប់់ថាកូូ ន
របស់់អ្ននកបានធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត តាមអនឡាញឬតាមក្រ�ដាស។ គ្រ�ប់់សិិស្សស
វានឹឹងប្រា�ប់់ខ្ញុំំ�ឲ្យយដឹឹងអ្វីី �ខ្លះះ� ?
ឆ្នាំំ�ទីី៣ទាំ ំងអស់់ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត តាមការសរសេ�រលើ�ើក្រ�ដាស

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាមាតាឬបិិតា/អ្នន កថែ�ទាំ ំ របស់់សិិស្សសដែ�លបានធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត
NAPLAN ក្នុុ�ងខែ�ឧសភានាឆ្នាំំ�នេះ�ះ សាលារបស់់កូូនអ្នន កនឹឹងផ្ដដ ល់់ជូូន
អ្នន កនូូ វរបាយការណ៍៍ផ្ទាាល់់ខ្លួួ �នអំំពីីលទ្ធធ ផលរបស់់កូូនអ្នន ក។
អ្នន កអាចរំំពឹឹងទុុកថា អ្នន កត្រូ�វូ ទទួួ លរបាយការណ៍៍ NAPLAN របស់់កូូន
អ្នន កចាប់់ពីីខែ�សីីហាទៅ� នៅ�ពេ�លដែ�លអាជ្ញាាធររដ្ឋឋ ឬដែ�នដីី
(www.nap.edu.au/taa) បានប្រ�គល់់របាយការណ៍៍ផ្ទាាល់់ខ្លួួ �នរបស់់
សិិស្សាានុុសិិស្សសទៅ�សាលារួ ួច។
អ្នន កនឹឹងឃើ�ើញគំំនូូសសញ្ញាារង្វាាស់់(ឬកប៉ាាល់់រ៉ុុ�កកែ�ត) ចំំនួួនប្រាំ�ំដែ�ល
បង្ហាាញលទ្ធធ ផល NAPLAN របស់់កូូនអ្នន កសម្រា�ប់់ការអាន សរសេ�រ
ប្រ�កបពាក្យយ វេេយ្យាាករណ៍៍&ការប្រើ��ើវណ្ណណយុុត្តត ហើ�ើយនិិងការគិិតលេ�ខ។
លទ្ធធ ផលនៃ�ការវាយតម្លៃ�ៃ លើ�ើការអាននិិងសរសេ�រ ហើ�ើយនិិងការ
គិិតលេ�ខសម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�ទីី៣, ៥, ៧ និិង ៩ នឹឹងត្រូ�វូ បានរាយការណ៍៍ដែ�ល
មានរង្វាាស់់ជាបន្ទះះ�ៗចាប់់ពីីបន្ទះះ�ទីី១ដល់់បន្ទះះ�ទីី១០។ រង្វាាស់់នេះ�ះតំំណាង
ឲ្យយកំំ រិ ិតដែ�លកើ�ើនកាន់់តែ�ខ្ពព ស់់ទៅ�របស់់ចំំណេះ�ះ ការយល់់ និិងជំំនាញ
ដែ�លសមីីខ្លួួ �នបានបង្ហាាញឲ្យយឃើ�ើញក្នុុ�ងពេ�លវាយតម្លៃ�ៃ ។

តើ�ើការផ្ដដល់់ NAPLAN នៅ�សាលាទាំំងឡាយ
ិ
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យវិធីីណា
?
NAPLAN កំំពុុងតែ�ប្ដូូ �រទៅ�ធ្វើ�ើ�តាមអនឡាញវិ ិញ ដោ�យមានបំំណង
ឲ្យយគ្រ�ប់់សាលាទាំ ំងអស់់ប្ដូូ �រពីីការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត ដោ�យប្រើ��ើក្រ�ដាស ទៅ�ជាអន
ឡាញឲ្យយអស់់ត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ�២០២២។
នេះ�ះគឺឺមានន័័យថា ក្នុុ�ងខែ�ឧសភាឆ្នាំំ�២០២១ សិិស្សសខ្លះះ�ធ្វើ�ើ �តេ�ស្តត ដោ�យប្រើ��ើ
ក្រ�ដាស ហើ�ើយខ្លះះ�ទៀ�ៀតធ្វើ�ើ �តាមអនឡាញ។
NAPLAN តាមអនឡាញ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមានការវាយតម្លៃ�ៃ បានល្អអ ជាង លទ្ធធ ផល
សុុក្រិ�ិតជាង ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ឲ្យយសិិស្សសមានសកម្មម ភាពច្រើ��ើនជាង។

ទោះ�ះបីីសិិស្សសបានធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត តាមអនឡាញក៏៏ដោ�យឬតាម ក្រ�ដាស
ក៏៏ដោ�យ ៖

• សិិស្សសនឹឹងត្រូ�វូ បានវាយតម្លៃ�ៃ លើ�ើជំំនាញនៃ�ការអាននិិងសរសេ�រ និិង

នៃ�ការគិិតលេ�ខដូូចគ្នាាដែ�លគ្រូ�ូបានបង្រៀ��ៀនតាមកម្មម វិ ិធីីសិិក្សាា។

ផលរបស់់សិិស្សសនឹឹងបន្តត មានការវាស់់វែែងដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើខ្នាាត
• លទ្ធធនៃ�ការវាយតម្លៃ�ៃ
របស់់ NAPLAN ដូូ ចគ្នាា មានន័័យថាលទ្ធធ ផល
របស់់របៀ�ៀបទាំ ំងពីីរ គឺឺប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា។

NAPLAN ជាឧបករណ៍៍មានតម្លៃ�ៃ មួួយដែ�លអាចឲ្យយគេ�ឃើ�ើញជ្រៅ��នូូ វការ
ធ្វើ�ើ�បានរបស់់សិិស្សសពីីមួួយឆ្នាំំ�ទៅ�មួួ យឆ្នាំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�ត្រូ�ូវបកស្រា�យលទ្ធធ ផល
របស់់សិិស្សសម្នាាក់់ៗដោ�យប្រុ� ុងប្រ�យ័័ត្នន ព្រោះ��ះវាបញ្ចាំំ�ងការធ្វើ�ើ�បានរបស់់
សិិស្សសនាថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត ។
របាយការណ៍៍របស់់សិិស្សសមានបង្ហាាញតែ�បន្ទះះ�ប្រាំ�ំមួួយដែ�លមានន័័យ
ជាងគេ� សម្រា�ប់់ថ្នាាក់់និិមួួយៗ។ របាយការណ៍៍ថ្នាាក់់ឆ្នាំំ�ទីី៣បង្ហាាញបន្ទះះ�
ទីី១–៦ ថ្នាាក់់ឆ្នាំំ�ទីី៥ បង្ហាាញបន្ទះះ�ទីី៣–៨ ថ្នាាក់់ឆ្នាំំ�ទីី៧បង្ហាាញបន្ទះះ�ទីី៤–៩
ហើ�ើយថ្នាាក់់ឆ្នាំំ�ទីី៩បង្ហាាញបន្ទះះ�ទីី៥–១០។ រូ ូបឌីីយ៉ាាក្រា�មនៅ�ក្នុុ�ងរបាយ
កាណ៍៍របស់់សិិស្សសបង្ហាាញទំំហំំរបស់់៦០ភាគរយនៃ�សិិស្សសកណ្ដាា ល លទ្ធធ ផល
មធ្យយមភាគទូូ ទាំ ំងប្រ�ទេ�ស ហើ�ើយនិិងស្តត ង់់ដាអប្បបបរមាសម្រា�ប់់ទូូទាំ ំង
ប្រ�ទេ�ស សម្រា�ប់់ថ្នាាក់់និិមួួយៗ។ របាយការណ៍៍ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ និិងដែ�នដីីខ្លះះ� ក៏៏
មានបង្ហាាញមធ្យយមភាគប្រ�ចាំំសាលានិិង/ឬរដ្ឋឋ ផងដែ�រ។ របាយការណ៍៍
នោះ�ះក៏៏ធ្វើ�ើ�ការសង្ខេ�េ បអំំពីីជំំនាញដែ�លសិិស្សសតែ�ងតែ�បង្ហាាញឲ្យយឃើ�ើញ
នៅ�ក្នុុ�ងការវាយតម្លៃ�ៃ ក្នុុ�ងបន្ទះះ�និិមួួយៗ។

តើ�ើ NAPLAN ជួួយកូូ នខ្ញុំំ�ដោ�យវិ ិធីីណា ?
NAPLAN ផ្ដដ ល់់ឱកាសឲ្យយសិិស្សាានុុសិិស្សសបង្ហាាញនូូ វអ្វីី�ដែ�លពួួ កគេ�បាន
រៀ�ៀនក្នុុ�ង វិ ិស័័យអាននិិងសរសេ�រ ហើ�ើយនិិង វិ ិស័័យគិិតលេ�ខ។ លទ្ធធ ផល
របស់់សិិស្សសម្នាាក់់ៗបង្ហាាញឲ្យយមាតាបិិតា/អ្នន កថែ�ទាំ ំឃើ�ើញថាតើ�ើកូូន
របស់់គាត់់ធ្វើ�ើ�បានល្អអ ប៉ុុ�ណ្ណាាក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត អាន សរសេ�រ ប្រ�កបពាក្យយ
វេេយ្យាាករណ៍៍&ការប្រើ��ើវណ្ណណយុុត្តត ហើ�ើយនិិងការគិិតលេ�ខ។
លទ្ធធ ផលធ្វើ�ើ�បានរបស់់កូូនអ្នន កត្រូ�វូ បានប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបជាមួួ យលទ្ធធ ផល
ធ្វើ�ើ�បានរបស់់សិិស្សសដទៃ�ទាំ ំងអស់់ គឺឺមិិនមែ�នតែ�ជាមួួ យលទ្ធធ ផលធ្វើ�ើ�
បានរបស់់សិិស្សសរួ ួមថ្នាាក់់ទេ�។ លទ្ធធ ផល NAPLAN អាចជួួ យមាតាបិិតា
និិងសិិស្សសក្នុុ�ងការពិិភាក្សាាជាមួួ យគ្រូ�ូ អំំពីីការលូូ តលាស់់របស់់សិិស្សស
ម្នាាក់់ៗ។ ដោ�យសារ NAPLAN តាមដានការលូូ តលាស់់របស់់កូូនអ្នន ក
ក្នុុ�ងអំំឡុ
ុ ងពេ�លឆ្លល ងកាត់់ឆ្នាំំ�ទីី៣, ៥, ៧, និិង៩ វាក៏៏ផ្ដដល់់ព័័ត៌៌មានមិិន
លំំអៀ�ៀងអំំពីីការរី ីកចម្រើ��ើននៃ�ចំំណេះ�ះរបស់់សិិស្សសក្នុុ�ង វិ ិស័័យអាននិិង
សរសេ�រ ហើ�ើយនិិង វិ ិស័័យគិិតលេ�ខ។

តើ�ើលទ្ធធ ផលនោះ�ះនឹឹងមានឥទ្ធិិ�ពលអ្វីី �ដល់់
អនាគតរបស់់កូូនខ្ញុំំ� ?
លទ្ធធ ផល NAPLAN ផ្ដដ ល់់ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់អំំពីីជំំនាញក្នុុ�ងការអាននិិង
សរសេ�រ និិងការគិិតលេ�ខដែ�លកូូ នអ្នន ករៀ�ៀនតាមរយៈៈកម្មម វិ ិធីីសិិក្សាា
ធម្មម តានៅ�សាលា។ លទ្ធធ ផលទាំ ំងនេះ�ះផ្គួួ �បជាមួួ យនិិងការវាយតម្លៃ�ៃ
ដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�លកូូ នរបស់់អ្ននកបានធ្វើ�ើ�នៅ�សាលា នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយវាមានភាព
ពេ�ញលេ�ញ។ លទ្ធធ ផលទាំ ំងនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្នន កនិិងគ្រូ�ូរបស់់កូូនអ្នន កយល់់អំំពីី
សមិិទ្ធិិ�ផលនិិងការលូូ តលាស់់របស់់កូូនអ្នន កនាសម័័យពេ�លវាយតម្លៃ�ៃ ។
ព័័ត៌៌មាននេះ�ះអាចប្រើ��ើសម្រា�ប់់ជួួយឲ្យយកូូ នរបស់់អ្ននកធ្វើ�ើ�បានខ្ពព ស់់បំំផុុត
ដែ�លប្រើ��ើសមត្ថថភាពគ្រ�ប់់ទាំ ំងអស់់របស់់ខ្លួួ �ន។
សាលាខ្លះះ�អាចសួួ ររករបាយការណ៍៍ NAPLAN ថែ�មទៅ�លើ�ើរបាយការណ៍៍
របស់់សាលា ដែ�លជាផ្នែ�ែកមួួ យនៃ�បែ�បបទទទួួ លយកសិិស្សសចូូ លរបស់់
សាលានោះ�ះ។ ការវាយតម្លៃ�ៃ របស់់ NAPLAN មិិនមែ�នរចនាឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�
ធ្វើ�ើ�ជាតេ�ស្តត សម្រា�ប់់ទទួួលសិិស្សសចូូ លឡើ�ើយ។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងណា លទ្ធធ ផល
អាចមានប្រ�យោ�ជន៍៍សម្រា�ប់់ឲ្យយសាលាថ្មីី�ដឹឹងថាតើ�ើសិិស្សសត្រូ�វូ ការអ្វីី�ខ្លះះ�
។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានការបារម្ភភ អ្វីី� អាជ្ញាាធរ ACARA លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឲ្យយ
អ្នន កទៅ�ពិិគ្រោះ��ះជាមួួ យសាលាអំំពីីការបារម្ភភ ទាំ ំងនោះ�ះ។

តើ�ើ NAPLAN ជួួយសាលាខ្ញុំំ�ដោ�យរបៀ�ៀបណា ?
NAPLAN ជាការវាយតម្លៃ�ៃ ថ្នាាក់់ជាតិិតែ�មួួ យគត់់ដែ�លកុុមារអូូ ស្ត្រា�ាលីី
ធ្វើ�ើ�។ NAPLAN ជួួ យ ៖

ការសំំគាល់់ដឹឹងកាន់់តែ�ច្បាាស់់ នូូ វសិិស្សសដែ�លត្រូ�វូ ការ
• គ្រូ�ូកិិក្នុុច្ចច� ងការពិិ
បាកធ្វើ�ើ�ជាងមុុន ឬដែ�លត្រូ�វូ ការជំំនួួយបន្ថែ�ែម។

ុ � ងការពិិនិិត្យយឡើ�ើង វិ ិញនូូ វកម្មម វិ ិធីីនិិងជំំនួួយដែ�ល
• ប្រ�ផ្ដដព័័ល់ន្ធធ់ឲ្យសាលាក្នុ
យទៅ�សាលាទាំ ំងពួួ ង។
ក្នុុ�ងការមើ�ើលនៅ�ក្នុុ�ងគេ�ហទំំព័័រ My School នូូ វ
• សហគមន៍៍
លទ្ធធ ផលមធ្យយមភាគរបស់់សាលា។
NAPLAN ក៏៏ជួួយបន្ថែ�ែមដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយការវាយតម្លៃ�ៃ ឯទៀ�ៀតរបស់់សាលាមាន
ភាពពេ�ញលេ�ញ និិងផ្ដដ ល់់ ទិិន្ននន័័យដែ�លអាចប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបគ្នាាបានក្នុុ�ង
ទូូ ទាំ ំងប្រ�ទេ�សដើ�ើម្បីី�ជួួយរដ្ឋាា ភិិបាលទាំ ំងឡាយក្នុុ�ងការវាយតម្លៃ�ៃ ឲ្យយដឹឹង
ថាកម្មម វិ ិធីីសិិក្សាាប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�បានយ៉ាាងណា ហើ�ើយនិិងតើ�ើសិិស្សាានុុសិិស្សស
ធ្វើ�ើ�បានដល់់ស្តតង់់ដាដែ�លសំំខាន់់ក្នុុ�ង វិ ិស័័យអាននិិងសរសេ�រ និិង វិ ិស័័យ
គិិតលេ�ខឬអត់់។

តើ�ើអ្ននកណាទៀ�ៀតនឹឹងឃើ�ើញលទ្ធធ ផល ?
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�និិមួួយៗ អាជ្ញាាធររដ្ឋឋ បាលទទួួ លបន្ទុុ�កកិិច្ចច ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត ផ្ដដ ល់់
ទៅ�សាលាទាំ ំងពួួ ងនូូ វលទ្ធធ ផលសម្រា�ប់់សិិស្សសទាំ ំងអស់់ដែ�លធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត
NAPLAN ។ សាលាទាំ ំងឡាយត្រូ�វូ បានលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឲ្យយប្រើ��ើលទ្ធធ ផល
ទាំ ំងនោះ�ះដើ�ើម្បីី�ផ្ដដ ល់់ដំំណឹឹងអំំពីីផែ�នការរបស់់ខ្លួួ �នក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ឲ្យយសាលា
ទាំ ំងមូូ លបានកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ។ របាយកាណ៍៍របស់់សិិស្សសម្នាាក់់ៗ មានការ
រក្សាាភាពសំំងាត់់។ គ្មាា នអ្នន កណាក្រៅ��ពីីអាជ្ញាាធររដ្ឋឋ បាលទទួួ លបន្ទុុ�ក
កិិច្ចច ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត ប្រ�ចាំំមូូលដ្ឋាា នរបស់់អ្ននក ឬក៏៏សាលារបស់់អ្ននកនឹឹងឃើ�ើញ
របាយការណ៍៍របស់់កូូនអ្នន កឡើ�ើយ។
លទ្ធធ ផលមធ្យយមភាគរបស់់សាលាត្រូ�វូ បានរាយការណ៍៍ជាសាធារណៈៈ
នៅ�ក្នុុ�ង My School (www.myschool.edu.au). ។ គេ�ហទំំព័័រនេះ�ះមាន
ធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្នន ភាពដោ�យបញ្ចូូល
� លទ្ធធ ផលពីីឆ្នាំំ�កន្លល ងទៅ� នៅ�ត្រី�ីមាស
ទីីមួួយជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�។ My School អនុុញ្ញាាតិិឲ្យយសហគមន៍៍មើ�ើលផ្នែ�ែក
នានានៃ�ប្រ�វត្តត និិងព័័ត៌៌មានទាំ ំងឡាយរបស់់សាលានិិមួួយៗ ព្រ�មទាំ ំង
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ �ការប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបជាមួួ យសាលាទាំ ំងឡាយដែ�លមានចំំនួួន
សិិស្សសស្រ�បើ�ើៗគ្នាា។ លទ្ធធ ផលផ្ទាាល់់ខ្លួួ �នរបស់់កូូនអ្នន ក មិិនមានដាក់់
នៅ�ក្នុុ�ង My School ទេ�។

ចុះះ�បើ�ើលទ្ធធ ផលមិិនដូូ ចអ្វីី �ដែ�លកូូ នខ្ញុំំ�និិងខ្ញុំំ�
រំំពឹឹងទុុក?
តេ�ស្តត NAPLAN ធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃ ការលូូ តលាស់់ក្នុុ�ង វិ ិស័័យអាននិិង
សរសេ�រ និិង វិ ិស័័យគិិតលេ�ខ។ សិិស្សសត្រូ�វូ បានគេ�ឲ្យយដឹឹងថាលទ្ធធ ផល
របស់់គេ�ស្ថិិ�តនៅ�ម្ដុំំ � ណាក្នុុ�ងរង្វាាស់់ពិិន្ទុុ�នៃ�ការវាយតម្លៃ�ៃ សម្រា�ប់់តេ�ស្តត និិ
មួួ យៗ។ ទោះ�ះបីីលទ្ធធ ផល NAPLAN គេ�អាចធ្វើ�ើ�ការប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបរវាង
សិិស្សសទាំ ំងអស់់ក្នុុ�ងទូូ ទាំ ំងប្រ�ទេ�ស ហើ�ើយនិិងរវាងពេ�លមួួ យនិិងពេ�ល
មួួ យទៀ�ៀតបាន អ្វីី�ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះសិិស្សសនៅ�ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត នោះ�ះ
អាចមានការប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ការធ្វើ�ើ�បានរបស់់សិិស្សសនោះ�ះ។

ុ � ងការសំំគាល់់ដឹឹងចំំណុុចខ្លាំំ�ងនិិងចំំណុុចដែ�លត្រូ�វូ ការ
• សាលាក្នុ
ជំំនួួយ របស់់កម្មម វិ ិធីីបង្រៀ��ៀន

បើ�ើអ្ននកមានសំំនួួរ ឬការបារម្ភភ អ្វីី�អំំពីីលទ្ធធ ផល NAPLAN របស់់កូូនអ្នន ក
អ្នន កគួួ រពិិគ្រោះ��ះជាមួួ យគ្រូ�ូរបស់់កូូនអ្នន ក ដែ�លគាត់់មានការយល់់ដឹឹង
ច្បាាស់់ជាងគេ�អំំពីីការលូូ តលាស់់របស់់កូូនអ្នន ក។

ុ � ងការកំំណត់់គោ�លដៅ�ក្នុុ�ង វិ ិស័័យអាននិិងសរសេ�រ និិង
• សាលាក្នុ
ក្នុុ�ង វិ ិស័័យគិិតលេ�ខ។

ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែ ងរកព័័ត៌៌មានថែ�មទៀ�ៀតអំំពីី NAPLAN និិង/ឬ ការផ្ទេ�េរទៅ�
អនឡាញ សូូ មចូូ លទៅ� www.nap.edu.au

