NAPLAN bản giấy –
thông tin dành cho phụ
huynh và người chăm sóc
Tại sao học sinh lại dự thí NAPLAN?

Dự thí NAPLAN

Chương trình Khảo hạch Toàn quốc – Đọc, Viết và
Làm toán (NAPLAN) đánh giá khả năng đọc, viết và
làm toán cần thiết để tất cả trẻ em tiến dần trong
trường học và cuộc sống.

Theo dự trù, tất cả học sinh Lớp 3, 5, 7 và 9 sẽ dự thí kỳ
khảo hạch NAPLAN hàng năm.

Học sinh Lớp 3, 5, 7 và 9 dự thí các kỳ khảo hạch
NAPLAN hàng năm về đọc, viết, quy luật ngôn ngữ
(chính tả, ngữ pháp và chấm câu) và làm toán.
Kỳ khảo hạch này giúp phụ huynh và nhà trường biết
mỗi học sinh học hành như thế nào vào thời điểm kiểm
tra. NAPLAN chỉ là một khía cạnh của công việc đánh
giá và báo cáo của trường và không thay thế việc thầy
cô đánh giá liên tục về học lực của học sinh.
NAPLAN cũng giúp các trường học, cơ quan giáo dục
và chính phủ biết thông tin về các chương trình giáo dục
đang có hiệu quả như thế nào và liệu thanh thiếu niên
Úc có đạt được các kết quả giáo dục quan trọng về đọc,
viết và làm toán hay không.

Đánh giá những gì?
NAPLAN đánh giá kỹ năng đọc, viết và làm toán mà học
sinh đang học thông qua chương trình giảng dạy thường
lệ tại trường học của các em. Tất cả các cơ quan giáo
dục chính phủ và tư nhân đã góp phần soạn thảo nội
dung NAPLAN.
Xem các câu hỏi NAPLAN ví dụ tại nap.edu.au

Tôi có thể giúp con em tôi chuẩn bị
bằng cách nào?
Hãy giúp con em chuẩn bị bằng cách trấn an cháu rằng
NAPLAN chỉ là một phần trong chương trình học của
cháu và nhắc cháu rằng vào ngày kiểm ra cháu chỉ cần
cố gắng hết sức là được. Thầy cô sẽ bảo đảm học sinh
làm quen với các loại câu hỏi của các bài kiểm tra và sẽ
trợ giúp cũng như hướng dẫn phù hợp cho các em.
ACARA khuyên không nên chuẩn bị quá mức cho
NAPLAN hoặc sử dụng các lớp luyện thi. Mục đích
chính của NAPLAN là đánh giá tiến độ học tập về đọc,
viết và làm toán.

Học sinh khuyết tật có thể hội đủ điều kiện để được
hưởng các điều chỉnh phản ánh sự hỗ trợ thông thường
các em được cung cấp khi làm bài kiểm tra trong lớp
học. Trước tiên, quý vị nên thảo luận với thầy cô của
con em về việc sử dụng bất kỳ điều chỉnh nào liên quan
đến tình trạng khuyết tật cho con em mình.
Học sinh khuyết tật có thể được chính thức miễn dự thí
nếu vì tình trạng khuyết tật nên em bị hạn chế nghiêm
trọng về khả năng dự thí bài kiểm tra hoặc học sinh đã
đến Úc gần đây và có nguồn gốc không nói tiếng Anh.
Hiệu trưởng nhà trường và cơ quan quản trị kỳ khảo
hạch tại địa phương của quý vị có thể cho quý vị biết
thêm thông tin về các quy định đặc biệt hoặc thủ tục cần
thiết để được chính thức miễn dự thí

Liệu con em tôi sẽ dự thí NAPLAN
bản giấy hay trực tuyến?
Vào năm 2019, con em quý vị sẽ dự thí các bài
kiểm tra NAPLAN bản giấy.
Tuy nhiên, học sinh ở một số trường khác trên
khắp nước Úc sẽ dự thí các bài kiểm tra NAPLAN
trực tuyến trong năm nay. Các bộ trưởng giáo dục
liên bang, tiểu bang và lãnh thổ đã đồng ý rằng
đến năm 2020 tất cả các trường sẽ chuyển sang
hình thức trực tuyến. Cơ quan giáo dục tiểu bang
và lãnh thổ sẽ xác định khi nào các trường học sẽ
chuyển sang hình thức trực tuyến.
Vì học sinh được đánh giá bằng cùng nội dung
chương trình giảng dạy về đọc, viết và làm toán,
bất kể các em hoàn tất bài kiểm tra trực tuyến
hay bản giấy, các kết quả của cả hai hình thức có
thể sẽ được báo cáo theo cùng thang điểm đánh
giá NAPLAN. Muốn tìm hiểu thêm về NAPLAN
Trực tuyến, truy cập nap.edu.au

Nếu con em tôi không đi học vào các
ngày kiểm tra thì sao?

Các kết quả NAPLAN được sử dụng
như thế nào?

Nếu có thể, các trường có thể sắp xếp riêng cho học
sinh không đi học vào ngày kiểm tra để em này hoàn tất
các bài kiểm tra đã bỏ lỡ vào giờ khác trong tuần kiểm
tra. Sau thứ Sáu 17 tháng 5 năm 2019, học sinh riêng lẻ
sẽ không được phép dự thí các bài kiểm tra.

•

Học sinh và phụ huynh có thể sử dụng các kết quả
cá nhân để thảo luận với thầy cô về những tiến bộ
về học tập.

•

Thời khóa biểu của NAPLAN 2019

Thầy cô sử dụng các kết quả này để có thể xác định
chính xác hơn học sinh nào sẽ có lợi nếu bài vở khó
hơn hoặc học sinh nào cần được trợ giúp thêm.

•

Các trường sử dụng các kết quả này để xác định
những mặt mạnh và lĩnh vực để cải thiện trong
chương trình giảng dạy và đặt ra các mục tiêu về
đọc, viết và làm toán.

•

Hệ thống trường học sử dụng các kết quả này để rà
soát các chương trình và các hỗ trợ cung cấp cho
các trường.

•

Cộng đồng có thể biết các kết quả trung bình
NAPLAN của các trường tại myschool.edu.au

Thứ Ba
14 tháng 5

Thứ Tư
15 tháng 5

Thứ Năm
16 tháng 5

quy luật
ngôn ngữ
45 phút
.........................
viết
40 phút

đọc
45 phút

làm toán
45 phút

đọc
50 phút

làm toán
50 phút

Lớp 5

quy luật
ngôn ngữ
45 phút
.........................
viết
40 phút

đọc
65 phút

làm toán
65 phút

Lớp 7

quy luật
ngôn ngữ
45 phút
.........................
viết
40 phút

đọc
65 phút

Lớp 9

quy luật
ngôn ngữ
45 phút
.........................
viết
40 phút

Lớp 3

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?
Muốn biết thêm thông tin về NAPLAN:

làm toán
65 phút

Học lực của con em tôi được
đánh giá như thế nào?
Thành tích của từng học sinh sẽ được biểu diễn theo
thang điểm thành tích toàn quốc cho mỗi bài kiểm tra.
Kết quả ở tiêu chuẩn tối thiểu toàn quốc cho thấy rằng
học sinh chứng tỏ có kỹ năng đọc, viết và làm toán
căn bản cần thiết để theo học đầy đủ cấp lớp đó.
Vào khoảng cuối năm, trường học con em quý vị sẽ gửi
đến cho quý vị bản báo cáo NAPLAN học sinh cá nhân.
Nếu không nhận được bản báo cáo này, quý vị nên
liên lạc với trường học con em mình.

•

liên lạc với trường học con em quý vị

•

liên lạc với cơ quan quản trị kỳ khảo hạch tại địa
phương của quý vị tại nap.edu.au/TAA

•

truy cập nap.edu.au

Muốn biết thông tin về cách thức ACARA xử lý thông tin cá
nhân cho NAPLAN, truy cập nap.edu.au/naplanprivacy

