
NAPLAN តាមក្រដាស – 
ពត័ម៌ានសកមាបម់ាតាបិតា 
និងអ្ន្រថែទា ំ

ហេតុអ្វីបានជាសិស្សហ្្ើហតស្ត NAPLAN?
្រម្មវ ិ្ វីជាតិវាយតមមលៃសមត្ថភាពសិ្រសា – អ្រ្ខរ្រម្មនិងហេខនព្ន្ត (NAPLAN) 
វាយតមមលៃបំណិនអ្រ្ខរ្រម្មនិងហេខនព្ន្ត ថែេសំខានច់ាបំាចស់កមាប្ុ់រមារ 
រាេ់រូប ្រ្នុងការវវិឌ្ឍតាមរយៈសាលាហរៀននិងការរស់ហៅ។

សិស្សថ្្ន ្រទ់វី 3, 5, 7 និង 9 ចូេរមួ្រ្នុងហតស្ត NAPLAN កបចាឆំ្្ន  ំ្រ្នុងថ្្ន្រ 
អាន សរហសរ និងចំហណះែឹងទូហៅមនភាសា (កប្របអ្រ្សរ ហវយយា្ររណ៍ និង 
វណ្ណ យុត្តិ) និងហេខនព្ន្ត។

ហតស្តទាងំហនះ្្ដេ់ឱ្យមាតាបិតានិងសាលាហរៀននូវការយេ់ែឹងថ្ ហតើសិស្ស
 

នវីមយួៗ្រំពុងបហំពញេទ្្ធ េសិ្រសាយ៉ា ងណាថែរហៅហពេហ្្ើហតស្ត។  
NAPLAN គឺករានថ់តជាទិែ្ឋភាពមយួមនែំហណើ រការវាយតមមលៃនិងហ្្ើរបាយ

 
ការណ៍របស់សាលាហរៀនប៉ាុហណា្ណ ះ - វាមនិជំនួសឱ្យការវាយតមមលៃជាបន្តបន្ទា ប់
ថែេហ្្ើហដាយកគរូបហកងៀនអំពវីការបំហពញេទ្ធ្េសិ្រសារបស់សិស្សហ�ើយ។

NAPLAN ្រ៏្ ្ដេ់ឱ្យសាលាហរៀន អាជាញា ្រអបរ់ ំនិងរដា្ឋ ភបិាេ្ងថែរនូវពត័ ៌
មានអំពវីថ្ហតើ្រម្មវ ិ្ វីអបរ់្ំំរពុងែំហណើ រការយ៉ា ងណាថែរ និងថ្ហតើពេរែ្ឋ

 អូស្សា្ត េវីវយ័ហ្រ្មងទាងំឡាយ្រំពុងបហំពញបាននូវេទ្ធ្េអបរ់ែំសំ៏ខាន្់រ្នុង 
ថ្្ន្រអ្រ្ខរ្រម្មនិងហេខនព្ន្តថែរឬហទ។

ហតើនឹងហ្្ើហតស្តអំពវីអ្វីខលៃះ?
NAPLAN វាយតមមលៃបំណិនអ្រ្ខរ្រម្មនិងហេខនព្ន្តថែេសិស្ស្រំពុងសិ្រសា 
តាមរយៈ្រម្មវ ិ្ វីសិ្រសាកបក្រតវីមនសាលាហរៀនរបស់ខលៃួន។ អាជាញា ្រអបរ់រំបស់

 រែ្ឋនិងមនិថមនរបស់រែ្ឋទាងំអស់បានរមួចំថណ្រែេ់ការបហងកើតសមាភា រឯ្រសារ 
NAPLAN ។

សូមអានសំណួរ NAPLAN ជាឧទាេរណ៍ហៅឯ nap.edu.au

ហតើខញាុ ំអាចជួយ�្ូរនខញាុ ំហកតៀមខលៃួនសកមាប ់NAPLAN 

តាមវ ិ្ វីណា?
ជួយ�្ូរនហលា្រអ្ន្រហកតៀមខលៃួនតាមរយៈការ្្ដេ់ទំនុ្រចិត្តជាែ្មវីែេ់្ូរនថ្  
NAPLAN ករានថ់តជាថ ្្ន្រមយួមន្រម្មវ ិ្ វីសាលាហរៀនរបស់្ូរនប៉ាុហណា្ណ ះ និង 
តាមរយៈការរេឹំ្រ្ូរនហៅមែងៃហ្្ើហតស្តឱ្យករានថ់តខិតខំអស់ពវីសមត្ថភាពរបស់ 
ខលៃួនប៉ាុហណា្ណ ះ។ កគរូបហកងៀននឹងធាន្បនសាសិំស្សឱ្យសាគា េ់ែឹងកបហភទសំណួរ
របស់ហតស្ត ហេើយនឹង ្្ដេ់ជំនួយនិងការថណន្សំមកសប។

ACARA មនិហស្នើឱ្យមានការហកតៀមខលៃួនេួសហេតុថមនថទនសកមាប ់NAPLAN 
ឬការហកបើកបាស់ហសវា្រម្មមនអ្ន្រ្្ដេ់ការេ្ឹ្រេ្ឺនហ�ើយ។

ហតើ្ូរនខញាុ ំនឹងហ្្ើហតស្ត NAPLAN តាមក្រដាស 
ឬតាមអនឡាញ?

Khmer

NAPLAN គឺអំពវីការវាយតមមលៃការរ វី្រចហកមើនមនការសិ្រសា្រ្នុងថ្្ន្រអ្រ្ខរ្រម្មនិង
ហេខនព្ន្ត។ 

ការចូេរមួ្រ្នុង NAPLAN
សិស្សទាងំអស់ថែេហរៀនហៅថ្្ន ្រទ់វី 3, 5, 7 និង 9 កតរូវបានរពឹំងថ្ នឹងចូេរមួ
្រ្នុងការហ្្ើហតស្តវាយតមមលៃ NAPLAN កបចាឆំ្្ន ។ំ

សិស្សមានពិការភាពអាចមានសិទ្ធិទទួេការថ្រតកមរូវថែេឆលៃុះបញ្ចា ំងជំនួយ
 ថែេ្្ដេ់ឱ្យជា្ម្មតា សកមាបក់ារវាយតមមលៃហៅថ្្ន ្រហ់រៀន។ ហលា្រអ្ន្រគួរ 

ពិភា្រសាជាមយួកគរូបហកងៀនរបស់្ូរនហលា្រអ្ន្រជាែំបូងសិន អំពវីការហកបើ្ំរថណ
តកមរូវពិការភាពណាមយួសកមាប្ូ់រនហលា្រអ្ន្រ។ 

ការហេើ្រថេងជា្លៃូវការអាច្្តេ់ឱ្យសិស្សមានពិការភាព ថែេរតឹត្តិយ៉ា ង
  ្ ងៃន់្ ងៃរែេ់សមត្ថភាពសិស្សទាងំហន្ះ ហែើម្វីចូេរមួ្រ្នុងការវាយតមមលៃហនះ ឬ

 
 សកមាបសិ់ស្សថែេហទើបម្រែេ់កបហទសអូស្សា្ត េវី ហេើយមានសាវតារមនិ 
និយយអងហ់គលៃស។

ន្យ្រសាលារបស់្ូរនហលា្រអ្ន្រ និងអាជាញា ្រកគបក់គងហតស្តកបចាតំំបនរ់បស់
ហលា្រអ្ន្រ អាច្្ដេ់ជូនហលា្រអ្ន្រនូវពត័ម៌ានបថន្ថមអំពវីការ្្ដេ់ឱ្យជាពិហសស 
ឬអំពវីែំហណើ រការថែេកតរូវការសកមាបទ់ទេួការហេើ្រថេងជា្លៃូវការ។

ហៅឆ្្ន  ំ2019 ហនះ ្ូរនហលា្រអ្ន្រនឹងហ្្ើហតស្ត NAPLAN តាមក្រដាស។

ប៉ាុថន្ត ្ុរមារហៅតាមសាលាហរៀនឯហទៀតហៅ្រ្នុងកបហទសអូស្សា្ត េវីនឹងហ្្ើ 
ហតស្ត NAPLAN តាមអនឡាញហៅឆ្្ន ហំនះ។ រែ្ឋមស្ន្តវីអបរ់ថំ្្ន ្រស់េពន័្ធ 
រែ្ឋ និងថែនែវី បានយេ់កពមថ្ សាលាហរៀនទាងំអស់នឹងប្ដូរហៅកាន់

 
អនឡាញមនិឱ្យេួសពវីឆ្្ន  ំ2020 ហ�ើយ។ អាជាញា ្រអបរ់រំែ្ឋនិងថែនែវី  
នឹង សហកមចនូវហពេថែេសាលាហរៀនរបស់ខលៃួនប្ដូរហៅកានអ់នឡាញ។

ហដាយសារថតសិស្សកតរូវបានវាយតមមលៃហេើខលៃឹមសារ្រម្មវ ិ្ វីសិ្រសាថ្្ន្រ
 អ្រ្ខរ្រម្មនិងហេខនព្ន្តែូចរា្ន  ហដាយមនិគិតអំពវីថ្ហតើសិស្សហ្្ើហតស្តតាម

អនឡាញឬតាមក្រដាសហទហន្ះ ែូហច្នះេទ្ធ្េសកមាបទ់កមងទ់ាងំពវីរ 
ហនះនឹងកតរូវបានរាយការណ៍តាមរង្្ស់ខា្ន តវាយតមមលៃ NAPLAN ែូច  
រា្ន ។ ហែើម្វីទទួេពត័ម៌ានបថន្ថមអំពវី NAPLAN តាមអនឡាញ សូម 
ហបើ្រហមើេហៅឯ nap.edu.au

http://nap.edu.au
http://nap.edu.au


អង្គា រ 
14 ឧសភា

ពុ្ 
15 ឧសភា

កពេស្តិ៍ 
16 ឧសភា

ថ្្ន ្រទ់វី 3

ចំហណះ ែឹងភាសាទូហៅ 
45 ន្ទវី 
.........................
ការសរហសរ
40 ន្ទវី

ការអាន
45 ន្ទវី

ហេខនព្ន្ត 
45 ន្ទវី

ថ្្ន ្រទ់វី 5

ចំហណះ ែឹងភាសាទូហៅ 
45 ន្ទវី 
.........................
ការសរហសរ
40 ន្ទវី

ការអាន
50 ន្ទវី

ហេខនព្ន្ត 
50 ន្ទវី

ថ្្ន ្រទ់វី 7

ចំហណះ ែឹងភាសាទូហៅ 
45 ន្ទវី 
.........................
ការសរហសរ
40 ន្ទវី

ការអាន
65 ន្ទវី

ហេខនព្ន្ត 
65 ន្ទវី

ថ្្ន ្រទ់វី 9

ចំហណះ ែឹងភាសាទូហៅ 
45 ន្ទវី 
.........................
ការសរហសរ
40 ន្ទវី

ការអាន
65 ន្ទវី

ហេខនព្ន្ត 
65 ន្ទវី

ហតើេទ្្ធ េមនហតស្ត NAPLAN កតរូវបានហកបើ 
យ៉ា ងណាថែរ?
• សិស្សនិងមាតាបិតាអាចហកបើេទ្ធ្េនវីមយួៗហែើម្វីពិភា្រសាការរ វី្រចហកមើន

ជាមយួកគរូបហកងៀន។

• កគរូបហកងៀនហកបើេទ្ធ្េហែើម្វីជួយ�រាត្់រ្នុងការរ្រហមើេែឹងសិស្សទាងំឡាយ
ថែេនឹងទទួេកបហយជនព៍វី្រិចចាការរតឹថតេំបា្រ ឬពវីជំនួយបថន្ថម។

• សាលាហរៀនហកបើេទ្ធ្េហែើម្វីរ្រហមើេែឹងចំណុចខាលៃ ងំនិងថ ្្ន្រហែើម្វីថ្រេំអ
 ហៅ្រ្នុង្រម្មវ ិ្ វីបហកងៀន និងហែើម្វី្រំណតហ់រាេហៅមនអ្រ្ខរ្រម្មនិងហេខនព្ន្ត។

• កបពន័្ធសាលាហរៀនហកបើេទ្ធ្េហែើម្វីពិនិត្យហ�ើងវញិនូវបណា្ដ ្រម្មវ ិ្ វីនិងជំនួយ
ថែេ្្ដេ់ហៅឱ្យសាលាហរៀន។

• សេគមនអ៍ាចហមើេេទ្ធ្េ NAPLAN សាលាហរៀនជាម្្យមហៅឯ
myschool.edu.au

ហតើទវីណាថែេខញាុ ំអាចទទេួពត័ម៌ានបថន្ថម?
ហែើម្វីទទួេពត័ម៌ានបថន្ថមអំពវី NAPLAN៖

• ទា្រទ់ងសាលាហរៀនរបស់្ូរនហលា្រអ្ន្រ

• ទា្រទ់ងអាជាញា ្រកគបក់គងហតស្ត្រ្នុងតបំនហ់លា្រអ្ន្រហៅឯ
nap.edu.au/TAA

• ហបើ្រហមើេ nap.edu.au

ហែើម្វីទទួេពត័ម៌ានអំពវីរហបៀបថែេ ACARA ហមើេខុសកតរូវពត័ម៌ានផ្ទា េ់ខលៃួន សកមាប ់NAPLAN សូមហបើ្រហមើេ nap.edu.au/naplanprivacy

ហតើេទ្ធ្េបំហពញការសិ្រសារបស់្ូរនខញាុ ំកតរូវបាន
វាស់ថវងតាមរហបៀបណា?
េទ្ធ្េបំហពញការសិ្រសារបស់សិស្សនវីមយួៗកតរូវបានបង្ហា ញហៅហេើរង្្ស់ 
ខា្ន តជាតិសហកមចបានសកមាបហ់តស្តនវីមយួៗ។ េទ្ធ្េហៅតាមស្តងដ់ារជាតិ 
អប្បរមាបង្ហា ញថ្ សិស្សបានបង្ហា ញឱ្យហ�ើញបំណិនអ្រ្ខរ្រម្មនិងហេខនព្ន្ត 
ថែេចាបំាចហ់ែើម្វីចូេរមួហពញហេញ្រ្នុង្រកមតិថ្្ន ្រហ់ន្ះ។

សាលាហរៀនរបស់្ូរនហលា្រអ្ន្រនឹងហចញរបាយការណ៍ NAPLAN សកមាប ់
សិស្សនវីមយួៗហៅហពេហកកាយម្រហទៀតហៅ្រ្នុងឆ្្ន ែំថែេ។ ហបើហលា្រអ្ន្រ

 
មនិបានទទួេរបាយការណ៍មយួហទ ហលា្រអ្ន្រគួរទា្រទ់ងសាលាហរៀនរបស់្ូរន
ហលា្រអ្ន្រ។

ហតើមានអ្វីហ្រើតហ�ើងហបើ្ូរនខញាុ ំមនិហៅសាលាហរៀន  
ហៅមែងៃហ្្ើហតស្ត?
ហៅហពេមានេទ្ធភាព សាលាហរៀនអាចហរៀបចំឱ្យសិស្សហរៀងខលៃួនទាងំឡាយ 
ថែេមនិហៅសាលាហរៀនហៅហពេហ្្ើហតស្ត ហ្្ើហតស្តថែេខ្រខានហៅហពេមយួ
ហទៀត្រ្នុងអំ�ុងសបា្ដ េ៍ហ្្ើហតស្ត។

សិស្សនវីមយួៗមនិកតរូវបានអនុញ្ញា តឱ្យហ្្ើហតស្តហៅហកកាយមែងៃសុក្រ ទវី 
17 ឧសភា 2019 ហ�ើយ។

តារាងហពេហវលាហ្្ើហតស្ត NAPLAN ឆ្្ន  ំ2019

http://myschool.edu.au
http://nap.edu.au/TAA
http://nap.edu.au

