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Thông Tin về My School   
Trang mạng My School cung cấp bản sơ lược về trên  9,500 trường Úc Châu. Có thể tìm theo vị trí, khu vực hay tên của 
trường.  

Trang mạng này cung cấp thông tin liên quan đến thống kê và quá trình cho từng trường, cũng như kết quả của Chương 
Trình Thẩm Định Toàn Quốc –  về Kỹ Năng Biết Viết và Biết Đọc (NAPLAN) Thông tin này có thể dùng để so sánh kết quả 
của các trường cho các học sinh thuộc những quá trình học hành tương tự theo thống kê trên toàn quốc. Thông tin về 
Chương Trình Thẩm Định Toàn Quốc có thể xem trên trang mạng NAPLAN (viếng www.nap.edu.au).  

My School  được Cơ Quan Chương Trình Giảng Dạy, Thẩm Định và Báo Cáo (ACARA) quản lý. ACARA là một cơ quan 
pháp định của Chính Phủ Úc có trách nhiệm thu thập và báo cáo dữ kiện về các trường ở Úc Châu, thực hiện các thẩm định 
trên toàn quốc về kỹ năng biết viết, biết đọc và tính toán, cũng như phát triển một chương trình giảng dạy toàn quốc.  

Trang mạng My School tạo cơ hội cho mọi người tìm hiểu thêm về các trường Úc Châu, cũng như cho các trường Úc Châu 
học hỏi thêm với nhau. Trang mạng này chứa đựng một tập hợp điểm về những dữ kiện chất lượng cao mà các giáo viên, 
các trường, phụ huynh và dân chúng có thể dùng, cùng với những thông tin khác, hầu giúp bảo đảm mọi học sinh trong tất 
cả các lớp học được hưởng một nền giáo dục có chất lượng cao. 

Sử Dụng trang mạng My School  
Đặc biệt những người viếng trang mạng My School có thể tìm được thông tin của mỗi một trường về sĩ số, thành tích trung 
bình học sinh đạt trong trắc nghiệm NAPLAN, sự biểu thị tiến triển của học sinh theo thời gian, cũng như số liệu tài chánh 
của trường, so sánh với tất cả các trường Úc Châu. Những dữ kiện ích lợi khác, như tỷ lệ học sinh có mặt và số nhân viên 
tại mỗi trường cũng sẵn có để dùng.   

Trang mạng dùng một bản liệt kê đặc tính của học sinh và trường, được gọi là Bản Liệt Kê Hoàn Cảnh Thuận Lợi về Xã Hội- 
Giáo Dục (ICSEA) để nhận diện những trường cho các học sinh từ hoàn cảnh tương tự theo thống kê. Chi tiết nghề nghiệp 
và học vấn của cha mẹ, cùng với dữ kiện ghi danh trường, được dùng để tính một năng suất ICSEA cho mỗi trường. Năng 
suất tiêu biểu cho trình độ trung bình của các học sinh tại trường này về phương diện hoàn cảnh thuận lợi giáo dục.   

ICSEA  giúp trong việc thông hiểu và so sánh một cách công bình và ý nghĩa những kết quả trắc nghiệm toàn quốc của các 
học sinh. Và cũng giúp các trường tìm cách cải tiến thành tích của mình, bằng cách học hỏi kinh nghiệm của những trường 
khác có sĩ số tương đương theo thống kê.   

Các trường, giáo viên, cha mẹ học sinh và dân chúng có thể dùng thông liệu trên trang mạng My School để:  
• truy nhập thông tin về một trường, bằng cách dùng các chỉ báo toàn quốc vững chắc  
• so sánh thành tích của các học sinh ở một trường với thành tích trung bình của các trường phục vụ những học sinh với 

hoàn cảnh tương tự theo thống kê và với tất cả các trường ở Úc Châu    
• nhận diện và học hỏi về các trường có thành tích cao, kể cả những trường biểu lộ học sinh tiến bộ một cách đáng kể 
• đạt được một sự hiểu biết sâu rộng hơn về  thành tích của các trường trong cộng đồng địa phương.  
 
Khi viếng My School quý vị có thể lướt trang mạng qua bảng chọn năm mục đề:  
• Mô tả sơ lược trường  
• Tài chánh của trường  
• NAPLAN  
• VET ở trường  
• Trường trong địa phương 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Mô tả sơ lược trường 
Mỗi một trường có một trang mô tả sơ lược gồm có:  
• Mô tả ngắn về trường  
• Dữ kiện về trường gồm thông tin liên quan đến khu vực, loại và số ghi danh tổng cộng 
• Số nhân viên  đứng lớp dạy và nhân viên không dạy 
• Một bản tóm tắt thông tin tài chánh  
• Một đường liên kết với trang mạng của trường và, nếu có thể áp dụng được, một đường liên kết với trang mạng khu 

vực trường hay hệ thống trường thuộc vào  
• Dữ kiện trình độ trường về hoàn cảnh của học sinh 
• Giá trị của trường trên Bản Liệt Kê Hoàn Cảnh Thuận Lợi về Xã Hội–Giáo Dục (ICSEA)  
• Số ghi danh học sinh và có mặt  
• Kết quả của các trường trung học đệ nhị cấp 
• Một bản tóm tắt các con số ghi danh trong các khóa học nghề và huấn luyện (VET) và lớp tại trường học nghề và huấn 

luyện.  

Tài chánh của trường  
Dữ kiện tài chánh được trình bày cho từng trường. Những dữ kiện ấy gồm lợi tức tuần hoàn – số lợi tức có sẵn để hỗ trợ 
quá trình hoạt động của trường – cũng như vốn cơ bản cho mỗi năm được báo cáo.  
Giải thích chi tiết về báo cáo tài chánh có sẵn theo dạng PDF trong danh sách tài nguyên trên trang mạng ‘More information’ 
(Thêm chi tiết).  

Kết quả NAPLAN  
NAPLAN thẩm định trình độ của học sinh bằng cách dùng trắc nghiệm chung cho toàn quốc. Như sau:  
• đọc  
• viết  
• đánh vần  
• văn phạm và phép chấm câu  
• kỹ năng tính toán.  
Tất cả học sinh lớp 3, 5, 7 trong các trường công và tư trên toàn nước Úc đều thi trắc nghiệm NAPLAN.    

Trang mạng cho thấy dữ kiện về trắc nghiệm NAPLAN cho mỗi lãnh vực, mỗi lớp. Những chi tiết này sẵn có cho tất cả 
những năm dự trắc nghiệm NAPLAN.  

Kết quả NAPLAN dành cho các trường tuyển chọn, các trường cho học sinh có quá trình tương đương theo thống kê, và tất 
cả các trường ở Úc Châu. Một sự phân tích về tiến triển của học sinh, dành cho những học sinh đã dự trắc nghiệm NAPLAN 
hai lần trong cùng một trường và có kết quả cho hai lớp học.  

VET tại trường  
Đối với các trường có học sinh dự  các khóa VET, trang mạng cho thấy sĩ số ghi danh  khóa học và bằng cấp học sinh hoàn 
tất, chia ra trình độ bằng cấp và (nếu có) lãnh vực kỹ nghệ. 

Trường địa phương  
Có thể xem một danh sách lên đến 20 trường tọa lạc trong vòng 80 cây số của trường được tuyển chọn. Các mối liên kết 
với các trang sơ lược của các trường được cung cấp để giúp việc sử dụng địa điểm được dễ dàng hơn. Một chức năng bản 
đồ cho phép người sử dụng xem vị trí của một nhà trường cùng với những trường khác trong cùng một vùng.  

 

 


