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Khi nào tôi sẽ nhận được báo cáo  
NAPLAN của con tôi và báo cáo đó  
sẽ cho tôi biết điều gì? 
Nếu quý vị là phụ huynh/người nuôi dưỡng học sinh đã dự thí 
các bài khảo hạch NAPLAN vào tháng 5 năm nay, trường học 
của con quý vị sẽ cung cấp cho quý vị bản báo cáo cá nhân về 
kết quả của con quý vị.

Quý vị sẽ nhận được bản báo cáo NAPLAN của con mình từ 
tháng 8 trở đi, sau khi các cơ quan quản trị khảo hạch của tiểu 
bang và lãnh thổ (www.nap.edu.au/taa) đã cung cấp các bản 
báo cáo NAPLAN của từng học sinh cho các trường.

Quý vị sẽ thấy năm thang bậc thành tích (hoặc ‘phi thuyền’) 
hiển thị kết quả NAPLAN của con quý vị về đọc, viết, chính tả, 
ngữ pháp & chấm câu và làm toán.

Các kết quả khảo hạch về trình độ đọc viết và làm toán của Lớp 
3, 5, 7 và 9 sẽ được báo cáo theo thang điểm từ Băng 1 đến 
Băng 10. Thang điểm này biểu diễn mức độ ngày càng tăng về 
kiến thức, tầm hiểu biết và kỹ năng đã thể hiện trong các bài 
khảo hạch.

Các trường học NAPLAN sẽ tổ chức 
như thế nào?
Năm nay đánh dấu năm cuối cùng của giai đoạn chuyển đổi 
sang hình thức khảo hạch trực tuyến, khi tất cả các trường học 
trên khắp nước Úc giờ đây tham gia các kỳ khảo hạch NAPLAN 
trực tuyến.

NAPLAN trực tuyến là kỳ khảo hạch tốt hơn với kết quả chính 
xác hơn và trải nghiệm kỳ khảo hạch thú vị hơn cho học sinh.

Tôi đọc bản báo cáo như thế nào?
NAPLAN là t công cụ có giá trị có thể cung cấp thông tin chi tiết 
hữu ích về thành tích của học sinh theo thời gian, nhưng nên 
diễn giải các bản báo cáo cá nhân cẩn thận vì chúng phản ánh 
thành tích của học sinh vào ngày khảo hạch.

Chỉ sáu băng phù hợp nhất cho mỗi cấp lớp mới được hiển thị 
trong bản báo cáo của học sinh. Bản báo cáo Lớp 3 cho thấy 
các băng từ 1–6, bản báo cáo Lớp 5 cho thấy các băng 3–8, 
bản báo cáo Lớp 7 cho thấy các băng 4–9 và bản báo cáo Lớp 
9 cho thấy các băng 5–10. Các biểu đồ trong bản báo cáo học 
sinh cho thấy phạm vi của 60% học sinh trung bình, kết quả 
trung bình toàn quốc và tiêu chuẩn tối thiểu toàn quốc cho từng 
cấp lớp. Các bản báo cáo ở một số tiểu bang và lãnh thổ cũng 
hiển thị điểm trung bình của trường và/hoặc tiểu bang. Bản báo 
cáo cũng tóm tắt các kỹ năng mà học sinh đã thể hiện một cách 
điển hình trong các bài khảo hạch ở mỗi băng.

Tại sao bản báo cáo của con tôi cho 
biết rằng cháu đã làm bài khảo hạch 
trên giấy?

Trong khi NAPLAN là bài khảo hạch trực tuyến, có một số ít 
trường hợp học sinh có thể hoàn thành bài khảo hạch trên giấy. 
Những trường hợp này là khi:

• trường học sử dụng chương trình giảng dạy thay thế đã 
được công nhận 

• học sinh cần làm các bài khảo hạch trên giấy vì lý do tiện 
dụng 

• các vấn đề kỹ thuật trong khi khảo hạch đòi hỏi phải sử 
dụng bài khảo hạch làm trên giấy như biện pháp dự phòng. 

Học sinh Lớp 3 luôn hoàn thành bài khảo hạch viết của các em 
trên giấy.

Câu hỏi thường gặp
Bản báo cáo cá nhân của học sinh

NAPLAN là kỳ thi khảo hạch trình độ đọc viết và làm toán toàn quốc mà học sinh Lớp 3, 5, 7 và 9 dự thí vào tháng 5 năm 2022. Kỹ 
năng đọc viết và làm toán là nền tảng quan trọng cho mọi hoạt động học tập. NAPLAN là kỳ khảo hạch toàn quốc duy nhất mà tất cả 
trẻ em Úc có thể dự thí. Nội dung các câu hỏi khảo hạch có liên quan đến Chương trình giảng dạy của Úc: Tiếng Anh và Toán.

Kết quả NAPLAN giúp phụ huynh/người nuôi dưỡng và nhà giáo dục biết học sinh dần dà tiến bộ như thế nào về đọc viết và làm toán 
– với tư cách cá nhân, là một phần của cộng đồng trường học các em và so với các tiêu chuẩn toàn quốc. 

Các bài khảo hạch NAPLAN là một khía cạnh của quy trìnhh khảo hạch và báo cáo của mỗi trường, và không thay thế các bài khảo 
hạch liên tục, mở rộng do giáo viên thực hiện về thành tích của mỗi học sinh. Thầy cô con quý vị sẽ hiểu rõ nhất về con quý vị học tập 
tiến bộ ra sao. Cùng với các báo cáo khảo hạch khác của trường, các báo cáo NAPLAN có thể được sử dụng để thảo luận với thầy 
cô các em về điểm mạnh và các lĩnh vực cần cải thiện của con quý vị. 
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NAPLAN giúp con tôi như thế nào? 
NAPLAN tạo cơ hội cho học sinh thể hiện những gì các em đã 
học được trong các lĩnh vực đọc viết và làm toán. Kết quả cá 
nhân của học sinh giúp phụ huynh/người nuôi dưỡng biết con 
mình đã đạt được trình độ thế nào trong các bài khảo hạch 
đọc, viết, chính tả, ngữ pháp & chấm câu, và làm toán.

Thành tích của con quý vị được so sánh với thành tích của 
tất cả học sinh ở Úc, không chỉ với thành tích của các bạn 
cùng lớp. Kết quả NAPLAN có thể giúp phụ huynh và học sinh 
thảo luận với thầy cô về sự tiến bộ của cá nhân học sinh. Vì 
NAPLAN theo dõi sự tiến bộ của con quý vị ở các Lớp 3, 5, 7 
và 9, nên đồng thời cũng cung cấp thông tin khách quan về 
sự phát triển trong kết quả học tập của học sinh về đọc viết và 
làm toán.

Những kết quả này sẽ có tác động gì 
đến tương lai con tôi?
Những kết quả NAPLAN cung cấp thông tin quan trọng về 
kỹ năng đọc viết và làm toán mà con quý vị đang học trong 
chương trình học thông thường của các em. Những kết quả 
này bổ sung cho các bài khảo hạch khác mà con quý vị làm ở 
trường. Chúng giúp quý vị và thầy cô con quý vị biết về thành 
tích và tiến bộ của con quý vị vào thời điểm khảo hạch. Thông 
tin này có thể được sử dụng để hỗ trợ con quý vị phát huy trọn 
tiềm năng của cháu.

Một số trường có thể yêu cầu nộp các bản báo cáo NAPLAN, 
ngoài bản báo cáo của trường, như một phần của quy trình 
tuyển sinh của họ. Các bài khảo hạch NAPLAN không nhằm 
mục đích để trở thành bài khảo hạch tuyển sinh của trường 
học. Tuy nhiên, những kết quả này có thể hữu ích để giúp 
trường mới biết về nhu cầu của học sinh. Nếu quý vị có bất kỳ 
mối lo ngại nào, ACARA khuyến khích quý vị hãy thảo luận với 
nhà trường.

NAPLAN giúp trường con tôi như  
thế nào? 
NAPLAN là kỳ khảo hạch toàn quốc duy nhất mà trẻ em Úc 
thực hiện. NAPLAN giúp:

• thầy cô xác định rõ hơn những học sinh nào cần những 
thách thức lớn hơn hoặc hỗ trợ thêm

• trường học xác định các điểm mạnh và các lĩnh vực cần 
thiết trong các chương trình giảng dạy

• trường học đặt mục tiêu về đọc viết và làm toán

• hệ thống trường học xem xét lại các chương trình và hỗ 
trợ họ cung cấp cho các trường học

• cộng đồng thấy những kết quả trung bình của trường học 
trên trang mạng My School. 

NAPLAN cũng bổ sung cho các bài khảo hạch khác của 
trường học và cung cấp dữ liệu có thể so sánh trên toàn quốc 
để giúp chính phủ thẩm định các chương trình giáo dục đang 
có hiệu quả như thế nào và liệu học sinh có đáp ứng các tiêu 
chuẩn quan trọng về đọc viết và làm toán hay không.

Ai khác sẽ xem những kết quả này? 
 
Mỗi năm, các cơ quan quản lý khảo thí cung cấp cho các 
trường kết quả cho tất cả các học sinh dự thí NAPLAN. Các 
trường được khuyến khích sử dụng những kết quả này để họ 
lập kế hoạch cải tiến cho toàn trường. Các bản báo cáo cá 
nhân của học sinh đều được bảo mật. Không ai ngoài cơ quan 
quản trị khảo hạch địa phương và nhân viên tại trường của 
con quý vị sẽ xem bản báo cáo của con quý vị.

Những kết quả trung bình của trường được báo cáo công 
khai trên My School (www.myschool.edu.au). Mỗi năm, trang 
mạng này được cập nhật bằng những kết quả của năm trước 
vào quý thứ nhất. My School giúp cộng đồng xem xét các khía 
cạnh trong hồ sơ của mỗi trường, cũng như so sánh với các 
trường phục vụ các nhóm học sinh tương tự. Trên My School 
không đăng những kết quả cá nhân của con quý vị

Nếu những kết quả này không như 
tôi và con tôi mong đợi thì sao?
 
Các bài khảo hạch NAPLAN đánh giá sự tiến bộ học tập về 
đọc viết và làm toán. Học sinh nhận được chỉ dấu về vị trí kết 
quả của các em trong thang điểm khảo hạch cho mỗi bài khảo 
hạch. Mặc dù kết quả NAPLAN có thể được so sánh trên toàn 
quốc giữa tất cả học sinh và theo thời gian, trải nghiệm của 
học sinh trong ngày khảo hạch có thể ảnh hưởng đến kết quả 
của các em. 

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về kết quả 
NAPLAN của con mình, quý vị nên thảo luận những điều này 
với thầy cô của con quý vị, họ sẽ hiểu rõ nhất về sự tiến bộ 
giáo dục của con quý vị.

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