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តើ�ើតើ�តើ�លណាខ្ញុំំ��នឹឹងទទួលបានឹរបាយការណ៍៍  តើ�ើតើ�តើ�លណាខ្ញុំំ��នឹឹងទទួលបានឹរបាយការណ៍៍  
NAPLAN របស់់កូូនឹខ្ញុំំ�� តើ�ើយតើ�ើវានឹឹងប្រាបាប់ឲ្យយខ្ញុំំ��ដឹឹងNAPLAN របស់់កូូនឹខ្ញុំំ�� តើ�ើយតើ�ើវានឹឹងប្រាបាប់ឲ្យយខ្ញុំំ��ដឹឹង
អ្វីី�ខ្ញុំះ�? អ្វីី�ខ្ញុំះ�? 

បើ�ើអ្ននកជាមាតាឬ�ិតា/អ្ននកថែ�ទាំំរ�ស់់ស់ិស់សមាាក់ថែ�លបានបើ�ើើបើ�ស់ត NAPLAN នាថែ�ឧស់ភា
ឆ្នាំាំបើនះ សាលារ�ស់់កូនអ្ននកនឹងផ្ដដល់របាយការណ៍៍ផ្ទាាល់�ួ�នអ្នំពីីលទ្ធធផ្ដលរ�ស់់កូនអ្ននក។

អ្ននកអាចរំពីឹងទ្ធុកថា អ្ននកត្រូ�ូវទ្ធទ្ធួលបានរបាយការណ៍៍ NAPLAN រ�ស់់កូនអ្ននកចា�់ពីី
ថែ�ស់ីហាបើ� �នាា�់ពីីអាជាា�ររ�ឋឬថែ�ន�ី (www.nap.edu.au/taa) បានត្រូ�គល់
របាយការណ៍៍ស់ត្រូមា�់ស់ិស់សនិមួួយៗបើ�សាលានានារួចបើ�ើយ។

អ្ននកនឹងបើ�ើញគំនូស់�ំណាងស់មិួទ្ធធផ្ដល (ឬកបាាល់រុុកថែក�) ចំនួនត្រូបំា ថែ�ល�ង្ហាាញលទ្ធធផ្ដល 
NAPLAN រ�ស់់កូនអ្ននកស់ត្រូមា�់ ការអាន ស់របើស់រ ត្រូ�ក�ពាកយ បើវយាករណ៍៍ & វណ៍ណយុ�ត បើ�ើយនិង
ការគិ�បើល�។

លទ្ធធផ្ដលនៃនការវាយ�នៃមួួបើលើការអាននិងស់របើស់រ បើ�ើយនិងការគិ�បើល�ស់ត្រូមា�់ថាាក់ឆ្នាំាទីំ្ធ ៣, 
៥, ៧ និង ៩ នឹងត្រូ�ូវបានរាយការណ៍៍ដាក់ជា�នះះៗ ចា�់ពីី�នះះទី្ធ១�ល់១០។  រង្ហាាស់់បើនះ
�ំណាងឲ្យយកំរិ�ថែ�លបើកើនបើ�ើងកាន់ថែ��ពស់់បើ�ៗរ�ស់់ចំបើណ៍ះ�ឹង ការយល់ បើ�ើយនិងជំំនាញ
នានាថែ�លស់មីួ�ួ�នបាន�ង្ហាាញឲ្យយបើ�ើញកន�ងបើពីលវាយ�នៃមួួ។

តើ�ើ NAPLAN តើ�សាលាទាំ�ងឡាយតើ�ើ NAPLAN តើ�សាលាទាំ�ងឡាយតើ�ីើតើ�ើងតើ�យតើ�ីើតើ�ើងតើ�យ
វិិ��ណា ?វិិ��ណា ?

ឆ្នាំាំបើនះគឺជាឆ្នាំាំចុងបើត្រូកាយនៃនការ�ដ�របើ�បើ�ើើបើ�ស់តតាមួអ្ននឡាញ ថែ�លត្រូគ�់សាលាទាំំងអ្នស់់
ទ្ធូទាំំងត្រូ�បើទ្ធស់អ្នូត្រូសាាលីចូលរួមួបើ�ើើបើ�ស់ត NAPLAN តាមួអ្ននឡាញ។

NAPLAN តាមួអ្ននឡាញជាការវាយ�នៃមួួត្រូ�បើស់ើរជាង លទ្ធធផ្ដលស់ុត្រូកិ�ជាង បើ�ើយបើ�ើើឲ្យយ
ស់ិស់សមានកមួមភាពីពាក់ពី័នធបើត្រូចើនជាង។

តើ�ើខ្ញុំំ��តើ�ើលរបាយការណ៍៍តើ�យតើ�ើខ្ញុំំ��តើ�ើលរបាយការណ៍៍តើ�យរតើបៀបណា?រតើបៀបណា?

NAPLAN ជាឧ�ករណ៍៍មាន�នៃមួួមួួយថែ�លអាចឲ្យយបើគបើ�ើញបើត្រូ�នូវការបើ�ើើបានរ�ស់់សិ់ស់សពីី
ចំណុ៍ចបើពីលមួួយបើ�ចំណុ៍ចបើពីលមួួយ �ុុថែនតបើគត្រូ�ូវ�កត្រូសាយលទ្ធធផ្ដលរ�ស់់សិ់ស់សនិមួួយៗ
បើដាយត្រូ�ុងត្រូ�យ័�ន បើត្រូពាះវាឆ្លុះួ�ះ�ញំំ្ចាំងការបើ�ើើបានរ�ស់់សិ់ស់សនានៃ�ៃបើ�ើើបើ�ស់ត។

ស់ត្រូមា�់ថាាក់និមួួយៗ របាយការណ៍៍រ�ស់់សិ់ស់សមាន�ង្ហាាញថែ��នះះថែ�លមានន័យពាក់ព័ីនធ
ជាងបើគចំនួនត្រូបំាមួួយ�ុុបើណាះះ។ របាយការណ៍៍ថាាក់ឆ្នាំាទីំ្ធ៣�ង្ហាាញ�នះះទី្ធ១–៦ ថាាក់ឆ្នាំាទីំ្ធ៥ 
�ង្ហាាញ�នះះទី្ធ៣–៨ ថាាក់ឆ្នាំាទីំ្ធ៧ �ង្ហាាញ�នះះទី្ធ៤–៩ បើ�ើយនិងថាាក់ឆ្នាំាទីំ្ធ៩ �ង្ហាាញ�នះះ
ទី្ធ៥–១០។    រូ�ឌីីយ៉ាាត្រូកាមួបើ�កន�ងរបាយការណ៍៍រ�ស់់សិ់ស់ស �ង្ហាាញវិសាលភាពី៦០ភាគរយនៃន
សិ់ស់សបើ�កណាាល លទ្ធធផ្ដលមួ�យមួភាគទូ្ធទំាំងត្រូ�បើទ្ធស់ បើ�ើយនិងស់តង់ដាអ្ន�ប�រមាជា�ិស់ត្រូមា�់
ថាាក់និមួួយៗ។  របាយការណ៍៍បើ�កន�ងរ�ឋនិងថែ�ន�ី�ួះក៏មាន�ង្ហាាញមួ�យមួភាគត្រូ�ចំាសាលានិង/
ឬរ�ឋផ្ដងថែ�រ។ របាយការណ៍៍បើនាះក៏មានបើ�ើើការស់បើងេ�អំ្នពីីជំំនាញថែ�លសិ់ស់សថែ�ងថែ��ង្ហាាញឲ្យយ
បើ�ើញបើ�កន�ងបើពីលវាយ�នៃមួួកន�ង�នះះនិមួួយៗ។

តើ��ុអ្វីី�បានឹជារបាយការណ៍៍តើ��ុអ្វីី�បានឹជារបាយការណ៍៍របស់់កូូនឹខ្ញុំំ��ថាតើ�បានឹរបស់់កូូនឹខ្ញុំំ��ថាតើ�បានឹ
តើ�ីើតើ�ស់តតា�ការស់រតើស់រតើលើប្រាកូ�ស់តើ�វិិញ?តើ�ីើតើ�ស់តតា�ការស់រតើស់រតើលើប្រាកូ�ស់តើ�វិិញ?

បើទាំះ�ី NAPLAN ជាការបើ�ើើបើ�ស់តតាមួអ្ននឡាញកដ ីមានកាលៈបើទ្ធស់ៈមួួយចំនួន�ូចថែ�លសិ់ស់ស
អាចបើ�ើើបើ�ស់តតាមួការស់របើស់របើលើត្រូកដាស់។ កាលៈបើទ្ធស់ៈទំាំងបើនាះរួមួមានបើ�បើពីល ៖

• សាលាបើត្រូ�ើកមួមវិ�ីសិ់កាមួាាងបើទ្ធៀ�បើដាយមានការទ្ធទួ្ធលសាាល់ 

• ស់ិស់សត្រូ�ូវការបើ�ើើបើ�ស់តតាមួត្រូកដាស់បើដាយសារមួូលបើ��ុទាំក់ទ្ធងនិងសាានភាពីចូលបើ�ើើ
បានឬមួិនបាន 

• �ញ្ចាំា�បើចេកបើទ្ធស់កន�ងបើពីលបើ�ើើបើ�ស់ត�ត្រូមួូវឲ្យយបើត្រូ�ើត្រូកដាស់ជំំនួស់វិញ។ 

ស់ិស់សថាាក់ឆ្នាំាំទ្ធី៣បើ�ើើបើ�ស់តស់របើស់ររ�ស់់បើគតាមួការបើត្រូ�ើត្រូកដាស់ជានិចេ។

ស់ំណ៍ួរថែ�លបើគស់ួរជាបើរឿយៗ
របាយការណ៍៍សិ់ស់សនិមួួយៗ

NAPLAN គឺជាការវាយ�នៃមួួថាាក់ជា�ិនូវចំបើណ៍ះ�ឹងកន�ងវិស់័យអាននិងស់របើស់រ បើ�ើយនិងការគិ�បើល� ថែ�លស់ិស់សឆ្នាំាំទ្ធី ៣, ៥, ៧ និង ៩ បើ�ើើបើ�ស់តបើ�ថែ�ឧស់ភាឆ្នាំាំ២០២២។ ចំបើណ៍ះ�ឹង
ខាងអាននិងស់របើស់រ បើ�ើយនិងការគិ�បើល� គឺជាមួូលដាានត្រូគឹះស់ត្រូមា�់ត្រូគ�់ការបើរៀនស់ូត្រូ�ទាំំងអ្នស់់។ NAPLAN គឺជាការវាយ�នៃមួួថាាក់ជា�ិថែ�មួួយគ�់ថែ�លត្រូគ�់កុមារអ្នូត្រូសាាលីទាំំងអ្នស់់អាច
បើ�ើើ។ ស់ំណ៍ួរទាំំងពីួងវាយ�នៃមួួចំបើណ៍ះ�ឹងថែ�លផ្ដារភា់់�់បើ�និងកមួមវិ�ីស់ិកាអ្នូត្រូសាាលី ៖ ភាសាអ្នង់បើគួស់និងគណ៍ិ�វិទ្ធា។

លទ្ធធផ្ដលពីី NAPLAN អ្ននុញ្ចាំា�ឲ្យយមាតា�ិតា/អ្ននកថែ�ទាំំ និងបើលាកត្រូគូអ្ននកត្រូគូបើ�ើញថាបើ�ើស់ិស់សមានការលូ�លាស់់យ៉ាាងណាពីីចំណ៍ុចបើពីលមួួយបើ�ចំណ៍ុចបើពីលមួួយបើទ្ធៀ� – ចំបើពាះស់ិស់សនិ
មួួយៗ កន�ងចបើង្ហាោមួសាលានានាបើ��ំ�ន់រ�ស់់បើគ បើ�ើយនិងទ្ធល់និងស់តង់ដាជា�ិ។ 

ការបើ�ើើបើ�ស់ត NAPLAN ទំាំងឡាយជាថែផ្ដនកមួួយនៃនកមួមវិ�ីវាយ�នៃមួួនិងការរាយកាណ៍៍រ�ស់់សាលានិមួួយៗ បើ�ើយវាមិួនថែមួនជំំនួស់ការវាយ�នៃមួួយ៉ាាងទូ្ធលំទូ្ធលាយនិងជាត្រូ�ចំាបើ�ើើបើ�ើងបើដាយបើលាកត្រូគូ
អ្ននកត្រូគូអំ្នពីីការបើ�ើើបានរ�ស់់សិ់ស់សមាាក់ៗបើ�ើយ។ ត្រូគូរ�ស់់កូនអ្ននកបើមួើលបើ�ើញចាស់់ជាងបើគការលូ�លាស់់កន�ងវិស័់យសិ់ការ�ស់់កូនអ្ននក។ ទ្ធនះមឹួជាមួួយរបាយការណ៍៍វាយ�នៃមួួ�ថែទ្ធបើទ្ធៀ�រ�ស់់សាលា បើគ
អាចបើត្រូ�ើរបាយការណ៍៍រ�ស់់ NAPLAN បើ�ើមួបីពិីភាកាបើលើចំណុ៍ចខំំាងនិងចំណុ៍ចថែ�លត្រូ�ូវការថែកលំអ្នរ�ស់់កូនអ្ននក ជាមួួយនិងត្រូគូរ�ស់់បើគ។
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តើ�ើ NAPLAN ជួួយកូូនឹខ្ញុំំ��តើ�យតើ�ើ NAPLAN ជួួយកូូនឹខ្ញុំំ��តើ�យវិិ��ណា? វិិ��ណា? 

NAPLAN ផ្ដដល់ឱកាស់ឲ្យយសិ់ស់ានុសិ់ស់ស�ង្ហាាញនូវអ្នើថីែ�លពួីកបើគបានបើរៀនកន�ងវិស័់យអាន
និងស់របើស់រ បើ�ើយនិងវិស័់យគិ�បើល�។ លទ្ធធផ្ដលរ�ស់់សិ់ស់សនិមួួយៗ�ង្ហាាញឲ្យយមាតា�ិតា/
អ្ននកថែ�ទំាំបើ�ើញថា បើ�ើកូនរ�ស់់គា�់បើ�ើើបានលអ�ុុណាះកន�ងការបើ�ើើបើ�ស់តអាន ស់របើស់រ ត្រូ�ក�ពាកយ 
បើវយាករណ៍៍ & វណ៍ណយុ�ត បើ�ើយនិងការគិ�បើល�។

លទ្ធធផ្ដលបើ�ើើបានរ�ស់់កូនអ្ននកត្រូ�ូវបានបើត្រូ�ៀ�បើ�ៀ�ជាមួួយលទ្ធធផ្ដលបើ�ើើបានរ�ស់់សិ់ស់ស
ទំាំងអ្នស់់កន�ងត្រូ�បើទ្ធស់អូ្នត្រូសាាលី គឺមិួនថែមួនថែ�ជាមួួយលទ្ធធផ្ដលបើ�ើើបានរ�ស់់សិ់ស់សរួមួថាាក់
បើ�ើយ។ លទ្ធធផ្ដល NAPLAN អាចជួំយមាតា�ិតានិងសិ់ស់សកន�ងការពិីភាកាជាមួួយត្រូគូអំ្នពីី
ការលូ�លាស់់រ�ស់់ស់មីួសិ់ស់សមាាក់ៗ។ បើដាយសារ NAPLAN តាមួដានការលូ�លាស់់
រ�ស់់កូនអ្ននកកន�ងអំ្ន��ងបើពីលឆួ្លុះងកា�់ឆ្នាំាទីំ្ធ ៣, ៥, ៧ និង ៩ វាក៏ផ្ដដល់ព័ី�៌មានមិួនលំបើអ្នៀងអំ្នពីី
ការលូ�លាស់់នៃនចំបើណ៍ះរ�ស់់សិ់ស់សកន�ងវិស័់យអាននិងស់របើស់រ បើ�ើយនិងវិស័់យគិ�បើល�។

តើ�ើលទធផលទាំ�ងតើ��នឹឹងមានឹឥទធ��លអ្វីី�ដឹល់តើ�ើលទធផលទាំ�ងតើ��នឹឹងមានឹឥទធ��លអ្វីី�ដឹល់
អ្វី���របស់់កូូនឹខ្ញុំំ��?អ្វី���របស់់កូូនឹខ្ញុំំ��?

លទ្ធធផ្ដល NAPLAN ផ្ដដល់ព័ី�៌មានសំ់ខាន់អំ្នពីីជំំនាញកន�ងការអាននិងស់របើស់រ និងការគិ�បើល�
ថែ�លកូនអ្ននកកំពុីងបើរៀនសូ់ត្រូ�តាមួរយៈកមួមវិ�ីសិ់កា�មួមតាបើ�សាលា។  លទ្ធធផ្ដលទំាំងបើនាះ�ថែនែមួ
ឲ្យយបានបើពីញបើលញការវាយ�នៃមួួនានា�នៃទ្ធបើទ្ធៀ�ថែ�លកូនអ្ននកបានបើ�ើើបើ�សាលា។ លទ្ធធផ្ដល
ទំាំងបើនាះបើ�ើើឲ្យយអ្ននកនិងត្រូគូរ�ស់់កូនអ្ននកយល់អំ្នពីីស់មិួទ្ធធផ្ដលនិងការលូ�លាស់់រ�ស់់កូនអ្ននកនា
បើពីលវាយ�នៃមួួ។ ព័ី�៌មានបើនាះអាចបើត្រូ�ើស់ត្រូមា�់ជួំយឲ្យយកូនអ្ននកអាចបើ�ើើបាន�ពស់់�ំផុ្ដ�បើដាយបើត្រូ�ើ
ស់មួ�ែភាពីត្រូគ�់ទំាំងអ្នស់់រ�ស់់�ួ�ន។

សាលា�ួះអាចសួ់ររករបាយការណ៍៍ NAPLAN ថែ�មួបើ�បើលើរបាយការណ៍៍រ�ស់់សាលា 
ថែ�លជាថែផ្ដនកមួួយនៃនថែ���ទ្ធស់ត្រូមា�់ទ្ធទួ្ធលយកសិ់ស់សចូលសាលាបើនាះ។ ការវាយ�នៃមួួ
រ�ស់់ NAPLAN មិួនថែមួនរចនាបើ�ើងបើ�ើមួបីបើ�ើើជាបើ�ស់តស់ត្រូមា�់ទ្ធទួ្ធលសិ់ស់សចូលបើ�ើយ។  
បើទាំះជាយ៉ាាងណា លទ្ធធផ្ដលទំាំងឡាយអាចមានត្រូ�បើយ៉ាជំន៍ស់ត្រូមា�់ឲ្យយសាលា�ម�ឹីងថា បើ�ើ
សិ់ស់សត្រូ�ូវការអ្នើ�ួីះ។  ត្រូ�សិ់នបើ�ើអ្ននកមានការបារមួភអំ្នពីីអ្នើ ីអាជាា�រ ACARA បើលើកទឹ្ធកចិ�តឲ្យយ
អ្ននកបើ�ពិីបើត្រូគាះជាមួួយសាលាអំ្នពីីការបារមួភទំាំងបើនាះ។

តើ�ើ NAPLAN ជួួយសាលារបស់់ខ្ញុំំ��តើ�ើ NAPLAN ជួួយសាលារបស់់ខ្ញុំំ��តើ�យតើ�យ
រតើបៀបណា? រតើបៀបណា? 

NAPLAN ជាការវាយ�នៃមួួថាាក់ជា�ិថែ�មួួយគ�់ថែ�លកុមារអ្នូត្រូសាាលីបើ�ើើ។  NAPLAN ជំួយ ៖

• បើលាកត្រូគូអ្ននកត្រូគូកន�ងការស់ំគាល់�ឹងកាន់ថែ�ចាស់ន់ូវស់ិស់សថែ�លត្រូ�ូវការកិចេការថែ�ល
ពីិបាកបើ�ើើជាងមួុន ឬថែ�លត្រូ�ូវការជំំនួយ�ថែនែមួ

• សាលាកន�ងការស់ំគាល់�ឹងចំណ៍ុចខាំំងនិងកថែនួងថែ�លត្រូ�ូវការជំំនួយរ�ស់់កមួមវិ�ី
�បើត្រូងៀន

• សាលាកន�ងការកំណ៍�់បើគាលបើ�កន�ងវិស់័យអាននិងស់របើស់រ និងកន�ងវិស់័យគិ�បើល�

• ត្រូ�ពី័នធសាលាកន�ងការពីិនិ�យបើ�ើងវិញនូវកមួមវិ�ីនិងជំំនួយថែ�លផ្ដដល់ឲ្យយបើ�សាលា
ទាំំងពីួង

• ស់�គមួន៍កន�ងការបើមួើលលទ្ធធផ្ដលមួ�យមួភាគរ�ស់់សាលាបើ�កន�ងបើគ�ទ្ធំពី័រ My 
School ។ 

NAPLAN ក៏ជំួយ�ំបើពីញការវាយ�នៃមួួឯបើទ្ធៀ�រ�ស់់សាលាឲ្យយមានភាពីបើពីញបើលញ និងផ្ដដល់
ទ្ធិននន័យថែ�លអាចបើត្រូ�ៀ�បើ�ៀ�គាាបានទ្ធូទាំំងត្រូ�បើទ្ធស់បើ�ើមួបីជំួយរដាាភិិបាលទាំំងឡាយកន�ង
ការវាយ�នៃមួួឲ្យយ�ឹងថា កមួមវិ�ីស់ិកាត្រូ�ត្រូពីឹ�តបើ�បានយ៉ាាងណា បើ�ើយនិងបើ�ើស់ិស់ានុស់ិស់ស
បើ�ើើបាន�ល់ស់តង់ដាស់ំខាន់កន�ងវិស់័យអាននិងស់របើស់រ និងវិស់័យគិ�បើល�ឬបើទ្ធ។ 

តើ�ើអ្វីនកូណាខ្ញុំះ�តើទៀ�នឹឹងតើ�ើញតើ�ើអ្វីនកូណាខ្ញុំះ�តើទៀ�នឹឹងតើ�ើញលទធផលទាំ�ងតើ��? លទធផលទាំ�ងតើ��? 
 
ជាបើរៀងរាល់ឆ្នាំា ំអាជាា�ររ�ឋបាលទ្ធទួ្ធល�នះ�កកិចេការបើ�ស់ត ផ្ដដល់បើ�សាលាទំាំងពួីងនូវលទ្ធធផ្ដល
រ�ស់់សិ់ស់សទំាំងអ្នស់់ថែ�លត្រូ��ង NAPLAN ។ សាលាទំាំងឡាយត្រូ�ូវបានបើលើកទឹ្ធកចិ�តឲ្យយ
បើត្រូ�ើលទ្ធធផ្ដលទំាំងបើនាះបើ�ើមួបីផ្ដដល�ំណឹ៍ងអំ្នពីីថែផ្ដនការរ�ស់់�ួ�នកន�ងការបើ�ើើឲ្យយសាលាទំាំងមូួល
បានកាន់ថែ�ត្រូ�បើស់ើរ។ របាយការណ៍៍រ�ស់់សិ់ស់សនិមួួយៗ មានការរកាភាពីសំ់ង្ហា�់។ គាាន
អ្ននកណាបើទ្ធ បើលើកថែលងថែ�អាជាា�ររ�ឋបាលទ្ធទួ្ធល�នះ�កកិចេការបើ�ស់តត្រូ�ចំាមូួលដាាន បើ�ើយនិង
�ុគគលឹកកន�ងសាលារ�ស់់កូនអ្ននកថែ�លនឹងបើ�ើញរបាយការណ៍៍រ�ស់់កូនអ្ននក។

លទ្ធធផ្ដលមួ�យមួភាគរ�ស់់សាលា ត្រូ�ូវបានរាយការណ៍៍ជាសាធារណ៍ៈបើ�កន�ង My School  
(www.myschool.edu.au). ។ បើគ�ទ្ធព័ីរបើនះមានបើ�ើើ�ចេ��បននភាពីបើដាយ�ញ្ចូេ�ល
លទ្ធធផ្ដលពីីឆ្នាំាកំនួងបើ�នាត្រូ�ីមាស់ទី្ធមួួយជាបើរៀងរាល់ឆ្នាំា។ំ My School អ្ននុញ្ចាំា�ិឲ្យយស់�គមួន៍
បើមួើលថែផ្ដនកនានានៃនត្រូ�វ�តនិងព័ី�៌មានទំាំងឡាយរ�ស់់សាលានិមួួយៗ និងបើ�ើមួបីបើ�ើើការបើត្រូ�ៀ�បើ�ៀ�
ជាមួួយសាលាទំាំងឡាយថែ�លមានចំនួនសិ់ស់សត្រូស់បើ�ើៗ គាា។   លទ្ធធផ្ដលផ្ទាាល់�ួ�នរ�ស់់កូនអ្ននក 
មិួនមានដាក់បើ�កន�ង My School បើទ្ធ។
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