
សំណួរដែលសួរញឹកញយ

របាយការណ៍សិស្សររៀងខ្ួន

NAPLAN វាយតម្្បំណិន្ូលដ្ឋា នទាងំឡាយ – ការអាន សររសរ បបកបអក្សរ និងរលខនព្វន្ត – ដែលសំខានច់ាបំាចស់បរាបកុ់រាររាល់រូបក្ុងការរកីចរប្ើន តា្រយៈសាលាររៀននិងការរស់រៅ។ សំណួរទាងំពួងវាយតម្្ខ្ឹ្សារដែលភ្ជា បនឹ់ងក្្មវធិីសិកសាអូស្សា្ត លី៖ អងរ់្្សនិង្ណិតសាស្ស្ត។

រៅរពលពីរឆ្្ំ្ ្ដង សិស្សថ្្កទី់ 3, 5, 7 និង 9 រធ្វើរតស្ត NAPLAN រ�ើយលទ្ធផលផ្ដល់ជូនរាតាបិតានិងអ្កផ្ដល់ការអបរ់នូំវរូបភ្ព្យួថ្ រតើសិស្សកំពុងរកី

 ចរប្ើនយ៉ា ងណា – ជាបុ្្គលនី្យួៗ ជាដផ្កមនស�្្នស៍ាលាររៀនរបស់ខ្ួន និងរបបៀបរធៀបជា្យួនឹងស្តងដ់្រជាតិក្ុង្យួរយៈរពល។ ជាការពិតណាស់
 ដែលប្រូបរបងៀនរបស់កូនរលាកអ្កែឹងខ្ាងំបំផុតនូវការសិកសាមនសិស្សទាងំឡាយ ប៉ាុដន្ត NAPLAN ្ឺជាការដែករ្ើលែរ៏ានបបរយជននិ៍ង្និលំរអៀងរៅបរា

 ្យួ រែើ្្ពីិនិត្យរ្ើលថ្រតើកូនរលាកអ្កកំពុងបំរពញការសិកសាបានល្អយ៉ា ងណាដែរ។

2019

ត�ើខ្ញុំអានរបាយការណ៍តនះតាមរត�ៀ�ណា?
រៅរបកា្យនកាបំជរួចនី្យួៗ រានរសចក្ីបរយិយ្យួដែលបញ្ជា ក ់
ថ្រតើកូនរលាកអ្កបានបំរពញការវាយតម្្នី្យួៗតា្អនឡាញឬ
បកដ្ស។ រនះ្ឺរែើ្្បីបាបនូ់វករណីដែលសាលាររៀនដែលរធ្វើរតស្ត 
NAPLAN អនឡាញ បតរូវដតផ្ដល់ការវាយតម្្្យួឬរបចើនជាងរនះតា្ 
បកដ្ស ែូចជា – សិស្សថ្្កទី់ 3 ទាងំអស់រៅទូទាងំបបរទសដែល 
បំរពញរតស្តសររសរតា្បកដ្ស។

រៅសាលាររៀនខ្ះ សិស្សបបដ�លជារធ្វើរតស្តសររសរតា្បកដ្ស។ 
 រទាះជាថ្រតើសិស្សបំរពញការរធ្វើរតស្តតា្អនឡាញឬបកដ្សក្ដី ក៖៏
• សិស្សបតរូវបានវាយតម្្រលើបំណិន្ូលដ្ឋា នែូចរ្ាអំពីរលខនព្វន្ត 

និងអក្ខរក្្ម ដែលបរបងៀនតា្រយៈខ្ឹ្សារមនក្្មវធិីសិកសា
• លទួ្ធផលរបស់សិស្សនឹងបន្តទទួលការវាយតម្្រដ្យរបបៀបរធៀប 

នឹងរង្្វ ស់ខ្ាតវាយតម្្ NAPLAN ្យួ ដែលរាននយ័ថ្ លទ្ធផល 
ទាងំឡាយមនទប្ងទ់ាងំពីរ្ឺអាចរបបៀបរធៀបរ្ាបាន។

ជានិច្ចជាកាល NAPLAN ផ្ដល់ការចង្អុលបង្ហា ញ្យួមនការបំរពញការ 
សិកសារបស់សិស្សរៅនឹងម្ងៃរធ្វើរតស្ត រ�ើយលទ្ធផល្ួរបតរូវបានបក

 បសាយរដ្យយកចិត្តទុកដ្ក។់

រានដតលំដ្បប់បាំ្ យួដែលពាកព់ន័្ធបំផុតសបរាបថ្់្កនី់្យួៗប៉ាុរណាណ ះ 
 ដែលបតរូវបានបង្ហា ញរៅក្ុងរបាយការណ៍របស់សិស្ស។ របាយការណ៍ 
ថ្្កទី់ 3 បង្ហា ញលំដ្ប ់1–6, របាយការណ៍ថ្្កទី់ 5 បង្ហា ញលំដ្ប ់3–8, 
របាយការណ៍ថ្្កទី់ 7 បង្ហា ញលំដ្ប ់4–9, រ�ើយរបាយការណ៍ថ្្កទី់ 9 
បង្ហា ញលំដ្ប ់5–10។ ែយាបកា្ក្ុងរបាយការណ៍សិស្សកប៏ង្ហា ញផងដែរ 
នូវទំ�ំសបរាបសិ់ស្សកណា្ដ លចំនួន 60 ភ្្រយ ដែលជាលទ្ធផល្ធ្យ្
ថ្្កជ់ាតិនិងស្តងដ់្រជាតិអប្បររាសបរាបក់ប្តិថ្្កនី់្យួៗ។ របាយ

 ការណ៍ទាងំឡាយរៅក្ុងរែឋានិងដែនែីខ្ះកប៏ង្ហា ញនូវកប្តិ្ធ្យ្មន
 សាលាររៀន និង/ឬរែឋា ផងដែរ។ របាយការណ៍រនះកស៏រង្ខបបំណិននានា 

ដែលសិស្សបានបង្ហា ញជាពិរសសរៅក្ុងការវាយតម្្រៅលំដ្ប ់
នី្យួៗផងដែរ។

ត�ើខ្ញុំនឹងទទួលរបាយការណ៍ NAPLAN រ�ស ់
កនូខ្ញុំតៅតេលណា ត�ើយរបាយការណ៍តនះ 
នឹងប្បា�់ខ្ញុំអុំេីអ្ីខ្ះ? 
របើរលាកអ្កជារាតាឬបិតាមនសិស្សដែលបានរធ្វើរតស្ត NAPLAN កាលពី ដខឧសភ្ឆ្្រំនះ សាលាររៀនរបស់កូនរលាកអ្កនឹងផ្ដល់ជូនរលាកអ្កនូវ 
របាយការណ៍ររៀងខ្ួនមនលទ្ធផលរបស់កូនរលាកអ្ក។

រាតាបិតាអាចរពឹំងទទួលរបាយការណ៍ NAPLAN របស់កូន ចាបពី់ចុងដខ 
សីហាតរៅ រៅរពលដែលអាជាញា ធរប្បប់្ងរតស្តរបស់រែឋានិងដែនែីបាន 
ផ្ដល់របាយកាណ៍ NAPLAN មនសិស្សនី្យួៗរៅឲ្យសាលាររៀន។

រលាកអ្កនឹងរ្ើលរ�ើញលទ្ធផល NAPLAN របស់កូនរលាកអ្កសបរាប ់
រលខនព្វន្ត ការអាន សររសរ បបកបអក្សរ រវយយាករណ៍ និងវណណ យុត្តិ 
តា្រង្្វ ស់ខ្ាតសរប្ចបាន។

លទ្ធផលវាយតម្្អក្ខរក្្មនិងរលខនព្វន្តមនសិស្សថ្្កទី់ 3, 5, 7 និង 9  បតរូវបានរាយការណ៍តា្រង្្វ ស់ខ្ាតចាបពី់លំដ្ប ់1 ែល់លំដ្ប ់10។ 
 រង្្វ ស់ខ្ាតរនះតំណាងកប្តិរកើនរ�ើងមនតំរះិវជិាជា  ការយល់ែឹង និង

 បំណិនដែលបង្ហា ញឲ្យរ�ើញរៅក្ុងការវាយតម្្។

ត�ើ NAPLAN ប្�រូវបានផ្ដលត់ៅសាលាតរៀនតាម
វិធីណា?

NAPLAN កំពុងប្ដូររៅកានអ់នឡាញ រដ្យរានររាលរៅឲ្យសាលាររៀន
ទាងំអស់ែ្ងកាតក់ារផ្្ស់ប្ដូរពីការរធ្វើរតស្តរដ្យបកដ្សរៅកានអ់ន ឡាញ្និឲ្យ�ួសពីឆ្្ ំ2021។ រៅក្ុងឆ្្ែំំបូងមនការែ្ងកាតក់ារផ្្ស់ 
ប្ដូររៅឆ្្ ំ2018 សាលាររៀនចំនួនជាង 15 ភ្្រយបានចូលរួ្ រៅក្ុងការ
រធ្វើរតស្ត NAPLAN តា្អនឡាញ។ 

រៅឆ្្ ំ2019 សាលាររៀនចំនួនជាង 50 ភ្្រយបានរធ្វើរតស្ត NAPLAN 
 តា្អនឡាញ រដ្យបានជួបបបទះនឹងបញ្ហា តភ្ជា បខ់្ះ។ ររាលរៅមន 
ការប្ដូររៅកានអ់នឡាញ NAPLAN ្ឺរែើ្្ផី្ដល់ការវាយតម្្រតឹដតបបរសើរ 
កានដ់តបតឹ្បតរូវ និងរតឹដតពាកព់ន័្ធ សបរាបស់ាលាររៀននិងសិស្ស។
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• បបពន័្ធសាលាររៀនរែើ្្ពីិនិត្យរ�ើងវញិនូវក្្មវធិីនិងជំនួយដែលផ្ដល់
 រដ្យសាលាររៀន

• ស�្្នរ៍ែើ្្រី្ើលរ�ើញលទ្ធផលសាលាររៀនជា្ធ្យ្ រៅតា្ 
វុបិមស My School ។ 

NAPLAN កប៏ំរពញបដនថែ្ែល់ការវាយតម្្ឯរទៀតរៅសាលាររៀនផងដែរ 
និងផ្ដល់ទិន្នយ័របបៀបរធៀបថ្្កជ់ាតិរែើ្្ជីួយ�រដ្ឋា ភបិាលក្ុងការវាយ

 តម្្ថ្រតើក្្មវធិីសិកសាកំពុងរានបបសិទ្ធភ្ពយ៉ា ងណា និងថ្រតើសិស្ស
 កំពុងបំរពញតា្ស្តងដ់្រអក្ខរក្្មនិងរលខនព្វន្តែសំ៏ខានឬ់រទ។  

ត�ើនរណាតទៀ�ដែលតមើលត�ើញលទ្ធផល 
ទា ុំងតនះ? 
រៅររៀងរាល់ឆ្្ ំអាជាញា ធរប្បប់្ងរតស្តបប្ល់រៅឲ្យសាលាររៀននូវលទ្ធ 
ផលសបរាបសិ់ស្សទាងំអស់ដែលរធ្វើរតស្ត NAPLAN។ សាលាររៀន 
បតរូវបានជំរុញទឹកចិត្តឲ្យរបបើលទ្ធផលទាងំរនះរែើ្្រីធ្វើដផនការរបស់ខ្ួន

 សបរាបដ់កលំអទូទាងំសាលាររៀន។ របាយការណ៍សិស្សររៀងខ្ួនបតរូវ 
បានលាកក់ារសរាងៃ ត។់ រា្ម ននរណា្យួរបរៅពីអាជាញា ធរប្បប់្ងរតស្ត 
ក្ុងតំបនរ់បស់រលាកអ្កឬ សាលាររៀនរបស់កូនរលាកអ្ក នឹងរ្ើល 
រ�ើញរបាយការណ៍របស់កូនរលាកអ្ករ�ើយ។ 

លទ្ធផលសាលាររៀន្ធ្យ្បតរូវបានរាយការណ៍ជាសាធារណៈរៅតា្  
My School  (myschool.edu.au). ។ វុបិមសរនះបតរូវបានរធ្វើបច្ចុប្ន ្
ភ្ពជា្យួនឹងលទ្ធផលមនឆ្្ំ្ ុន រៅក្ុងបតីរាសទី្យួមនឆ្្នីំ្យួៗ។ 

 My School កអ៏នុញ្ញា តឲ្យស�្្នពិ៍និត្យរ្ើលទិែឋាភ្ពទាងំឡាយ 
មនរសចក្ដីពណ៌នាអំពីសាលាររៀននី្យួៗផងដែរ បព្ទាងំរធ្វើការ 
របបៀបរធៀបជា្យួសាលាររៀនទាងំឡាយដែលរានចំនួនសិស្ស 
បសរែៀងរ្ា។ លទ្ធផលររៀងខ្ួនរបស់កូនរលាកអ្ក្និរានរៅតា្  
My School រ�ើយ។ 

ត�ើមានអ្ីតកើ�ត�ើង ត�ើលទ្ធផលមិនដមនជាអ្ីៗ
ដែលកនូខ្ញុំនិងខ្ញុំរ ុំេឹងទញក?

រតស្ត NAPLAN វាយតម្្ការរកីចរប្ើនការររៀនសូបតក្ុងដផ្កអក្ខរក្្មនិង
 រលខនព្វន្ត។ សិស្សទទួលការចង្អុលបង្ហា ញនូវទីកដន្ងមនលទ្ធផលរបស់ 

ខ្ួន រៅរលើរង្្វ ស់ខ្ាតវាយតម្្ទូរៅ។ រៅក្ុងរពលដែលលទ្ធផល
 NAPLAN អាចបតរូវបានរបបៀបរធៀបរៅថ្្កជ់ាតិរវាងសិស្សទាងំអស់ 

និងក្ុង្យួរយៈរពលក្ដី កប៏ទពិរសាធនម៍នសិស្សនី្យួៗសបរាបរ់តស្ត
 ដត្យួណា្យួក្ដីអាចរានភ្ពខុសរ្ា រ�ើយអាចប៉ាះពាល់ែល់ការ 

បំរពញកិច្ចការរបស់កូនរលាកអ្ករៅនឹងម្ងៃរនាះ។ NAPLAN ផ្ដល់រូប 
ភ្ព្យួមនការបំរពញការសិកសារបស់កូនរលាកអ្ករៅនឹងម្ងៃវាយតម្្  
រ�ើយលទ្ធផល្ួរបតរូវបានបកបសាយរដ្យរានការយកចិត្តទុកដ្ក។់ 

របើរលាកអ្ករានសំណួរឬការបារ្្ភណា្យួអំពីលទ្ធផល NAPLAN  
របស់កូនរលាកអ្ក រលាកអ្ក្ួរពិភ្កសាជា្យួប្រូបរបងៀនរបស់កូន 
រលាកអ្ក ដែលនឹងរានការយល់ែឹងល្អបំផុតអំពីការរកីចរប្ើនមនការ

 សិកសារបស់កូនរលាកអ្ក។

រែើ្្ទីទួលពត័រ៌ានបដនថែ្អំពី NAPLAN និង/ឬការប្ដូររៅកានអ់នឡាញ
  សូ្អានរៅ www.nap.edu.au

ត�ើ NAPLAN ជួយកនូខ្ញុំយ៉ា ងណាដែរ? 

NAPLAN ផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សបង្ហា ញនូវអ្វីៗដែលខ្ួនបានសិកសារៅក្ុង
ដផ្កអក្ខរក្្មនិងរលខនព្វន្ត។ លទ្ធផលមនសិស្សនី្យួៗបង្ហា ញបបាប ់
រាតាបិតាថ្កូនខ្ួនបំរពញការសិកសាយ៉ា ងណាដែររៅក្ុងរតស្តរលខ

 នព្វន្ត ការអាន សររសរ បបកបអក្សរ រវយយាករណ៍ និងវណណ យុត្តិ។

ការសរប្ចបានរបស់កូនរលាកអ្កបតរូវបានរបបៀបរធៀបជា្យួនឹងការ 
សរប្ចបានមនសិស្សទាងំអស់ក្ុងបបរទសអូស្សា្ត លី ្និបតឹ្ដតជា្យួ

 នឹងការសរប្ចបានមនសិស្សរួ្ ថ្្ករ់បស់កូនរលាកអ្កប៉ាុរណាណ ះរទ។ 
លទ្ធផល NAPLAN កអ៏ាចជួយ�រាតាបិតានិងសិស្សរែើ្្ពីិភ្កសាជា្យួ
នឹងប្រូបរបងៀននូវការរកីចរប្ើនរបស់សិស្សនី្យួៗ ផងដែរ។ រដ្យសារ
ដត NAPLAN តា្ដ្នការរកីចរប្ើនរបស់កូនរលាកអ្ករៅពាសរពញ
ថ្្កទី់ 3, 5, 7 និងទី 9 វាកផ៏្ដល់ពត័រ៌ានដែលរានររាលរៅនិង្និ

 លំរអៀងផងដែរអំពីការលូតលាស់រៅក្ុងការទទួលបានរបស់សិស្ស 
នូវអក្ខរក្្មនិងរលខនព្វន្ត។

ត�ើលទ្ធផលទាុំងតនះនឹងមានផល�៉ាះពា 
លអ់្ីខ្ះតៅតលើអនាគ�រ�សក់នូខ្ញុំ?

លទ្ធផល NAPLAN ផ្ដល់ពត័រ៌ានសំខានអ់ំពីបំណិនអក្ខរក្្មនិងរលខ 
នព្វន្តដែលកូនរលាកអ្កកំពុងសិកសាតា្រយៈក្្មវធិីសិកសារបស់សាលា 
ររៀនជាបបបកតីរបស់ខ្ួន។ លទ្ធផលទាងំរនះបំរពញបដនថែ្រៅរលើការវាយ
តម្្ដែលកូនរលាកអ្ករធ្វើរៅសាលាររៀន។ លទ្ធផលទាងំរនះផ្ដល់ឲ្យ 
រលាកអ្កនិងប្រូបរបងៀនរបស់កូនរលាកអ្កនូវការយល់ែឹងអំពីការ 
សរប្ចបាននិងការរកីចរប្ើនរបស់កូនរលាកអ្ក រៅបរាវាយតម្្។  
ពត័រ៌ានរនះអាចបតរូវបានរបបើរែើ្្ជីួយ�កូនរលាកអ្កក្ុងការទទួលបាន

 នូវលទ្ធភ្ពរពញទំ�ឹងរបស់ខ្ួន។

សាលាររៀនខ្ះអាចសំុយករបាយការណ៍ NAPLAN ជាដផ្កមនែំរណើ រ 
ការទទួលចុះរ ្្ម ះសិស្សរបស់ខ្ួន បដនថែ្រៅរលើរបាយការណ៍សាលា 
ររៀន។ ការវាយតម្្ NAPLAN ្និបតរូវបានររៀបចំសបរាបជ់ាការរធ្វើ 
រតស្តទទួលចុះរ ្្ម ះសិស្សរបស់សាលាររៀនរទ។ ប៉ាុដន្តលទ្ធផលទាងំ 
ឡាយអាចរានបបរយជនស៍បរាបប់បាបស់ាលាររៀន្្មីអំពីរសចក្ដីបតរូវ 
ការរបស់សិស្ស។ របើរលាកអ្ករានការបារ្្ភណា្យួ ACARA សូ្ 
ជំរុញឲ្យរលាកអ្កពិភ្កសាបញ្ហា បារ្្ភរនាះជា្យួនឹងសាលាររៀន។

ត�ើ NAPLAN ជួយសាលាតរៀនរ�សក់នូខ្ញុំ 
យ៉ា ងណាដែរ?
 
NAPLAN ្ឺជាការវាយតម្្ថ្្កជ់ាតិដត្យួ្តដ់ែលកុរារអូស្សា្ត លី 
ចូលរួ្ ។ NAPLAN ជួយ�៖
• ប្រូបរបងៀនរែើ្្ឲី្យរករ្ើលែឹងកានដ់តបបរសើរអំពីសិស្សដែលបតរូវការ

កិច្ចការរតឹដតលំបាក ឬជំនួយបដនថែ្
• សាលាររៀនរែើ្្ឲី្យែឹងនូវចំណុចខ្ាងំនិងដផ្កដែលបតរូវការរៅក្ុង ក្្មវធិីបរបងៀន
• សាលាររៀនរែើ្្ដី្ករ់រាលរៅក្ុងដផ្កអក្ខរក្្មនិងរលខនព្វន្ត

http://myschool.edu.au

