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Thẩm định HSC và Bài Nạp 
Hướng dẫn cho Phụ huynh 
 
Tài liệu này là hướng dẫn ngắn gọn để giúp quý vị nâng đỡ cho con trong chương 
trình thẩm định HSC (Chứng chỉ Tú tài). Tài liệu này cho các lời khuyên trong việc sửa 
soạn và quản lý việc soạn các bài làm thẩm định, các quyền và trách nhiệm của học 
sinh trong việc thẩm định HSC, và việc tránh gian lận trong các bài làm thẩm định và 
kỳ thi HSC. 
 
Tài liệu bao gồm các việc được thực hiện trong chương trình thẩm định HSC tại 
trường, và cũng bao gồm các dự án hoặc bài làm được nạp trong kỳ thi HSC. 

Thẩm định là gì? 

Thẩm định là việc nhận ra, thu thập và giải thích các chi tiết về việc học của học sinh.  

Mục đích của việc thẩm định trong HSC là gì? 

Các mục đích chính của việc thẩm định trong HSC là: 

• giúp đỡ học sinh trong việc học 

• cho biết chi tiết về sự tiến triển và thành tích của học sinh trong mỗi khóa học, so 
với tiêu chuẩn đề tài giảng dạy 

• cấp chứng chỉ là học sinh đã hoàn tất mỹ mãn khóa học 

• khiến có thể báo cáo các tiêu chuẩn thành tích của mỗi học sinh vào cuối khóa học. 
 
Nhiều hoạt động thẩm định có thể được đặt ra cho con quý vị và sẽ giúp quyết định 
điểm số mà em đạt được cho HSC. 

Quý vị có thể giúp gì để bảo đảm con mình được sửa soạn đầy đủ cho các bài làm 
thẩm định? 

Nha Học vụ khuyến khích phụ huynh tích cực lưu tâm tới sự giáo dục cho con mình. 
Quý vị có thể giúp con trong các bài làm thẩm định HSC bằng cách khuyến khích con: 

• giữ một sổ nhật ký được cập nhật về tất cả các hoạt động thẩm định và các việc 
phải làm khác  

• bắt đầu làm các bài cho sớm để em có thì giờ hỏi xin giúp đỡ nếu cần 

• chia bài làm thành nhiều bước nhỏ và đặt ra các kỳ hạn để làm cho xong mỗi bước 
này 

• ghi lại nguồn gốc các tài liệu mà em dùng, ngay khi tìm thấy, để cuối cùng thì việc 
cảm tạ không trở thành một vấn đề lớn phải làm 

• thường xuyên lưu lại và giữ bản sao của những bài làm trên máy vi tính. Trục trặc 
kỹ thuật thường không phải là lý do được chấp nhận để nạp bài trễ 

• giữ tất cả các bản nháp em viết trước kia, và giữ bản sao của các tài liệu của em  

• giữ bản sao của các bài làm mà em nạp để được chấm điểm. 
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Một tấm lịch treo tường hay tấm bảng nhỏ treo ở nơi công cộng chẳng hạn trong bếp 
có thể là nơi hữu ích để ghi các ngày phải nạp bài, và giúp con quý vị nhớ các kỳ hạn. 
 
Trong khi điều quan trọng là giúp đỡ con trong các bài làm thẩm định, quý vị không 
được làm bài giùm con. Hãy nhớ là tự làm bài sẽ giúp ích cho việc học hỏi của các em 
và cảm giác chung của em về thành tích của mình trong HSC. 

Quyền và trách nhiệm của học sinh 

Trong việc thẩm định HSC, học sinh có quyền: 

• được cho biết về chính sách thẩm định của trường và của Nha Học vụ 

• được hướng dẫn rõ ràng về các yêu cầu của mỗi bài làm thẩm định  

• nhận được các ý kiến phản hồi có ý nghĩa để giúp em xét lại bài làm của mình 

• đặt câu hỏi về số điểm của bài làm khi được trả lại. 
 
Học sinh có trách nhiệm phải : 
• hiểu rõ các yêu cầu thẩm định do trường đặt ra, và theo đúng các yêu cầu này 

• hoàn tất đúng lúc tất cả các bài làm được giao, hoặc cho giáo sư biết những gì cần 
có nếu không thể hoàn tất bài làm đúng kỳ hạn 

• tránh các hành vi có thể bị coi là gian lận, kể cả việc ăn cắp ý, và bảo đảm tất cả 
các bài làm thẩm định là do các em tự làm, hoặc có lời cảm tạ sự đóng góp của 
những người khác 

• lưu ý giải quyết các mối quan tâm về bài làm, khi các bài này được cho điểm và trả 
lại. 

Gian lận trong thẩm định HSC là gì? 

Gian lận, hay dối trá, là việc học sinh có hành vi bất lương để được lợi thế hơn các em 
khác một cách không công bằng. Gian lận gồm có: 
• sao chép, mua, ăn cắp hay mượn bài của người khác, dùng toàn bộ hay một phần, 

rồi đưa ra coi như của chính mình tự làm 

• dùng các tài liệu lấy thẳng từ trong sách, tạp chí chuyên môn, dĩa CD hay trên 
mạng internet mà không cho biết nguồn gốc 

• nạp bài có sự đóng góp lớn lao của người khác, chẳng hạn như của phụ huynh, 
giáo sư dạy kèm hay chuyên viên về đề tài nào, mà không có lời cảm tạ 

• trả tiền để người khác viết hay sửa soạn tài liệu liên hệ với bài làm nào, chẳng hạn 
soạn bài từ nhật ký, sổ ghi chép hay tạp chí chuyên môn. 

Tại sao lương thiện là điều quan trọng trong HSC? 

Chứng chỉ Tú tài (Higher School Certificate) là chứng chỉ giáo dục được coi trọng và 
được sự công nhận rộng rãi. Chứng chỉ này được nhiều học sinh dùng để xin việc hay 
học lên.  
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Gian lận là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với HSC vì làm như thế là 
hủy hoại giá trị của văn bằng này. Điều này sẽ làm sai lệch sự đo lường đúng đắn 
thành tích của học sinh, đưa tới việc báo cáo sai và làm các học sinh khác bị thiệt thòi. 

Tại sao người ta gian lận và các hậu quả là gì? 

Một số người gian lận vì họ bị áp lực. Họ có thể bị áp lực bởi vì họ không sắp xếp thời 
giờ của mình và cảm thấy họ phải đi đường tắt để đáp ứng các yêu cầu của khóa học. 
Một số người khác bị áp lực bởi vì họ cố gắng đạt tới các mục tiêu học vấn không thực 
tế.  
 
Một số người gian lận vì họ không hiểu tầm quan trọng của việc họ làm và tự nhủ là 
làm vậy chẳng sao hết. Một số người tình cờ gian lận vì họ không hiểu việc ăn cắp ý. 
 
Gian lận trong các bài làm thẩm định tại trường sẽ do trường xử lý. Nhất là đối với các 
bài cần làm tại nhà, giáo sư phải biết chắc bài do con quý vị nạp là do em tự làm lấy, 
và em phải cho biết bất kỳ sự giúp đỡ nào đã nhận được. Trường có thể dùng các thủ 
tục tương tự như các quy luật của Nha Học vụ, chẳng hạn như ký các tờ cam kết về 
tính xác thật.  
 
Gian lận trong các bài làm thẩm định tại trường có thể có các hậu quả nghiêm trọng. 
Học sinh có thể bị không điểm cho bài này và tùy theo loại bài làm, em có thể bị mất 
khóa học này không được tính vào chứng chỉ HSC. Trường có thể từ chối không 
chứng nhận bài này là ‘việc làm đích thực’ trước khi gởi qua Nha Học vụ để được 
chấm điểm ngoài trường. Trường cũng có thể áp dụng các biện pháp kỷ luật khác. 
Ngoài các chuyện khác, nếu học sinh bị bắt khi gian lận thì có nhiều cơ hội là em sẽ 
mất sự tin tưởng và kính trọng của bạn học. 
 
Nha Học vụ coi việc gian lận trong các bài thi viết và bài làm thực hành là điều rất 
nghiêm trọng và có biện pháp để xử lý học sinh bị bắt khi gian lận. Tùy theo từng 
trường hợp, một hoặc nhiều biện pháp sau đây sẽ được áp dụng: 

• một phần hay toàn thể bài thi có thể bị cho không điểm 

• học sinh có thể cần dự cuộc phỏng vấn với hội đồng ‘việc làm dối trá’ tại Nha Học 
vụ 

• học sinh có thể không được cấp HSC trong một hay nhiều khóa học 

• học sinh có thể làm thiệt hại khả năng nạp đơn xin vào học các khóa tại trường 
TAFE hay đại học hoặc xin học bổng. 

 
Điều quan trọng là học sinh được giáo sư, phụ huynh và bạn bè giúp đỡ khi làm các 
bài thẩm định của mình, nhưng em không được để người khác làm bài giùm mình. 
Nên nhớ là khi học sinh tự làm bài thì điều này không phải chỉ là về học hỏi mà thôi, 
mà nó còn làm tăng thêm cảm giác chung của em về thành tích của mình khi hoàn tất 
HSC. 

Ngăn ngừa việc làm dối trá 

Trường dùng nhiều cách khác nhau để bảo đảm tính xác thực của bài học sinh soạn 
cho bài làm tại nhà, gồm cả: 

• giải thích cặn kẽ cho học sinh về yêu cầu của mỗi bài làm  

• cho giờ làm bài trong lớp để sắp xếp soạn bài 
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• yêu cầu học sinh giữ một sổ nhật ký hay sổ ghi chép làm bài để chứng tỏ bài của 
em được soạn thảo ra sao 

• yêu cầu học sinh nạp bài để coi vào các thời điểm quan trọng trong tiến trình làm 
bài 

• yêu cầu học sinh nạp các bản nháp của mình chung với bản viết cuối cùng của bài 
làm 

• để học sinh trình bày ngắn gọn hay trả lời một loạt các câu hỏi về bài làm của mình 

• chỉ cho học sinh các cách thích hợp để cảm tạ khi em dùng ý tưởng của người 
khác hay có sự giúp đỡ của người nào. 

Các sự giúp đỡ khác 

Cuốn sách nhỏ về Luật lệ và Thủ tục HSC (HSC Rules and Procedures booklet) có 
trên trang mạng của Nha Học vụ tại 
http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/manuals/#hscrules 
  
Trên internet có nhiều nguồn cung cấp sự cố vấn cho học sinh cách tránh ăn cắp ý và 
cách quản lý việc học của mình. Chẳng hạn như trang mạng của các đại học thường 
có những lời khuyên tổng quát tốt về các đề tài này và có thể cũng được áp dụng cho 
các dự án và bài làm trong HSC. 
 
Một nguồn thông tin tốt khác là trang mạng HSC Online do Đại học Charles Sturt và Bộ 
Giáo dục và Huấn nghệ điều hành. Trang mạng này có các lời khuyên đặc biệt và các 
mối chuyển tiếp về kỹ năng học hỏi và việc ăn cắp ý, và cũng có một kế hoạch học 
HSC và có thể được tải xuống từ http://hsc.csu.edu.au/study/index.htm 
 
Để biết thêm chi tiết về sự thẩm định HSC tại trường, xin liên lạc với trường tại địa 
phương của quý vị hay tới coi trang mạng của Nha Học vụ: 
www.boardofstudies.nsw.edu.au 


