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Selective High School and 
Opportunity Class Entry Changes for 2023 

Frequently asked questions

Các thay đổi về việc Nhận vào Trường Trung học 
Tuyển và Lớp Năng khiếu cho năm 2023

Tôi sẽ nhận được báo cáo nào?

Tôi sẽ nhận được báo cáo nào?

• Phụ huynh sẽ nhận được Báo cáo thành quả (Performance report) để giúp hiểu rõ về 
thành quả của con mình so với các học sinh khác đã dự thi cùng năm.

• Cho mỗi phần của kỳ thi, bản báo cáo cho thấy con em quý vị được xếp vào một trong bốn 
nhóm:

 ▪ nhóm đầu 10% số thí sinh 
 ▪ nhóm kế 15% số thí sinh 
 ▪ nhóm kế 25% số thí sinh
 ▪ nhóm thấp nhất 50% số thí sinh

• Báo cáo thành quả không cho thấy tỉ lệ phần trăm của các câu hỏi đúng mà học sinh đạt 
được trong bất cứ phần nào của kỳ thi. Báo cáo chỉ nhằm để cho thấy có bao nhiêu học 
sinh khác đã có thành quả trong cùng mức đó. Báo cáo thành quả cũng thống nhất với 
cách thức báo cáo kết quả kỳ thi cho các trường trung học tuyển của tiểu bang Victoria và 
Chương trình Thẩm định Toàn quốc – Đọc viết và Toán số (National Assessment Program 
- Literacy and Numeracy) (NAPLAN).

• Bộ đã tổ chức các cuộc hội ý khắp tiểu bang với thành viên các cộng đồng khác nhau, kể 
cả những người có nguồn gốc xã hội-kinh tế khác nhau, để thu nhận góp ý về báo cáo 
mới. Các thành viên cộng đồng tham gia các cuộc hội ý đã hài lòng với báo cáo mới vì đã 
biểu thị và giúp hình dung rõ hơn về việc con em họ đã đạt thành quả ra sao trong kỳ thi.  

Tại sao tôi không thể nhận được điểm thi của con tôi?

• Phụ huynh, học sinh và các trường đã nêu quan ngại về quyền riêng tư và sự an lành của 
học sinh về cách thức điểm thi đã được báo cáo và sử dụng ngoài chủ đích, kể cả việc 
cạnh tranh không lành mạnh giữa các học sinh.

• Kỳ thi xét tuyển được đặt ra cho một mục đích cụ thể. Đó là để nhận ra học sinh nào được 
lợi lộc từ việc xếp vào lớp năng khiếu hoặc trường trung học tuyển.

• Các câu hỏi không đo lường kiến thức về các môn học của trường, mà là về việc giải đáp 
vấn đề và khả năng tư duy phản biện, và do đó không thể được dùng làm công cụ chẩn 
đoán để nhận ra lĩnh vực học tập nào mà học sinh có thể cải tiến.
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Tại sao Bộ không công bố điểm số xét tuyển tối thiểu? 

• Không có điểm số xét tuyển tối thiểu cho các lớp năng khiếu và các trường trung học 
tuyển. Số điểm cần có để được vào học sẽ thay đổi theo từng năm.

• Mức thành quả cần có để được mời học sẽ tùy thuộc số đơn nộp vào mỗi trường, thành 
quả kỳ thi của các học sinh đã nộp đơn vào trường đó và số gia đình đã từ chối lời mời học 
của trường đó. 

• Tất cả các yếu tố này thay đổi theo từng năm do đó việc dựa vào các điểm số của các 
năm đã qua không phải là phương pháp đáng tin cậy hoặc được đề nghị trong việc chọn 
trường.

Tôi làm thế nào để khiếu nại về kết quả của con tôi?

• Có một số ít nguyên do để khiếu nại hoặc để dọ hỏi về kết quả. Muốn biết thêm thông tin 
xem mục Dọ hỏi và khiếu nại kết quả (Result enquiry and appeals).

Mô hình Xét tuyển Công bằng là gì?

• Trong Mô hình Xét tuyển Công bằng (Equity Placement Model) mới của chúng ta, một 
mức tối đa 20 phần trăm số chỗ học tại mỗi trường trung học tuyển và lớp năng khiếu sẽ 
được dành cho học sinh từ bốn nhóm equity groups (nhóm cần tiếp cận công bằng) kém 
được đại diện (học sinh từ các cộng đồng yếu thế về mặt xã hội-giáo dục, học sinh Thổ 
dân, học sinh từ các vùng nông thôn và xa xôi, và học sinh khuyết tật).

• Tất cả học sinh được nhận vào dưới Mô hình Xét tuyển Công bằng vẫn phải dự kỳ thi xét 
tuyển và cần đáp ứng tiêu chuẩn trình độ học vấn tương tự (thường là trong vòng 10 phần 
trăm của các học sinh khác được vào).

• Tất cả các hệ thống trường khác và tất cả các Đại học của Úc (kể cả trường Đại học 
Sydney, Đại học New South Wales và trường trung học tuyển công lập tại bang Victoria) 
cũng thực hiện các chương trình tiếp cận công bằng (equity access schemes).

• Trong tiến trình nhận vào trung học tuyển hiện nay, 369 chỗ học trên tổng số 4.200 chỗ đã 
được dành cho các học sinh thuộc nhóm cần tiếp cận công bằng (equity group).

• Vui lòng xem trang mạng của Bộ để biết thêm thông tin về Mô hình Xét tuyển Công 
bằng (Equity Placement Model), việc Xét duyệt tiến trình Tuyển vào Hệ Giáo dục Tuyển 
(Review of Selective Education Access) và Kết quả xét tuyển (Outcome).

Dịch vụ Thông dịch qua Điện thoại

Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết, vui lòng gọi đến Ban đảm trách Học sinh Thành tích Cao  
(High Performing Students Team) qua số 1300 880. Nếu quý vị cần thông dịch viên hỗ trợ, vui 
lòng gọi đến dịch vụ thông phiên dịch qua số 131 450, cho nhân viên tổng đài biết ngôn ngữ mình 
cần (Vietnamese) và số điện thoại mà mình muốn gọi. Nhân viên sẽ gọi đến số đó và có thông 
dịch viên giữ đường dây để giúp quý vị trong cuộc đàm thoại. Quý vị sẽ không phải trả tiền cho 
dịch vụ này.
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