
Bakit kukuha ang mga estudyante ng 
NAPLAN?
Ang NAPLAN ay isang pambansang pagtasa ng pagbasa’t 
pagsulat at pagbilang na kukunin ng mga estudyanteng nasa 
Years 3, 5, 7 at 9 sa Mayo bawat taon. Ito ang kaisa-isang 
pambansang pagtasa na gagawin ng mga estudyante sa 
Australya.
Habang ang mga estudyante ay umuunlad sa kanilang taon 
sa paaralan, mahalaga na malaman kung gaano sila natututo 
sa mga mahahalagang kasanayan sa pagbasa’t pagsulat at 
pagbilang.
Tinatasa ang NAPLAN ang mga kasanayan sa pagtasa’t 
pagsulat at pagbilang na pinag-aaralan ng mga estudyante 
sa pamamagitan ng kurikulum ng paaralan at nagbibigay 
ng pagkakataon sa mga magulang /taga-alaga na makita 
kung paano umuunlad ang kanilang anak batay sa mga 
pambansang batayan at sa paglipas ng panahon. 
Ang NAPLAN ay isa lamang na aspeto sa proseso ng pagtasa 
at pag-uulat sa paaralan. Hindi nito mapapalitan ang patuloy 
na pagtasa na ginagawa ng mga guro tungkol sa pagganap 
ng estudyante, ngunit maaari itong magbigay sa mga guro ng 
karagdagang impormasyon tungkol sa pag-uunlad ng mga 
estudyante.
Nagbibigay din ang NAPLAN sa mga paaralan, awtoridad 
ng edukasyon at pamahalaan ng impormasyon tungkol sa 
kung paano gumagana ang mga programa ng edukasyon at 
kung ang mga batang Australyano ay nakakamit nila ang mga 
mahahalagang layunin ng edukasyon sa pagbasa’t pagsulat at 
pagbilang.

Ang inyong anak ay gagawa ng mga 
pagsulit ng NAPLAN sa online
Ang mga paaralan ay lumilipat mula sa mga pagtasa sa 
papel patungo sa mga pagtatasa na nakabase sa kompyuter. 
Karamihan sa mga paaralan ay magbigay ng mga pagsulit ng 
NAPLAN sa online sa 2022. Lahat ng estudyante sa Year 3 ay 
magpatuloy na kumpletuhin ang pagtasa sa papel. 
Ang mga online na pagsulit sa NAPLAN ay nagbibigay ng 
mas tiyak na mga resulta at mas nakakaengganyo sa mga 
estudyante. Isa sa mga pangunahing benepisyo ay ang 
pasadya (o naibabagay) na pagsusulit, kung saan ang pagsulit 
ay may mga tanong medyo mahirap depende sa mga sagot ng 
estudyante.
Ang pinasadyang pagsusulit ay nagpapahintulot ng isang 
mas malawak na hanay ng mga kakayahan ng estudyante na 
matasa at masukat ng mas tiyak ang nagawa ng estudyante. 
Ang pangkalahatang resulta ng isang estudyante sa NAPLAN 
ay batay sa bilang at kahirap ng mga tanong na nasagot nila 
ng tama. Ang inyong anak ay hindi dapat mabahala kung may 
makikita silang mga mapanghamon na mga tanong; maaari 
silang kumukuha ng mas kumplikadong landas ng pagsulit.

Ano ang tinatasa ng NAPLAN? 
Tinatasa ng NAPLAN ang mga kasanayan sa pagbasa’t 
pagsulat at pagbilang na pinag-aaralan ng mga estudyante sa 
pamamagitan ng kanilang regular na kurikulum sa paaralan.
Ang mga estudyante ay uupo sa pagtasa sa pagbasa, 
pagsulat, mga karaniwang paggamit ng wika (pagbaybay, 
gramatika at bantas) at pagbilang. Ang mga tanong 
ay magtasa sa nilalaman na kaugnay sa Kurikulum ng 
Australya:Ingles at Matematika.
Lahat ng mga awtoridad ng edukasyon sa pamahalaan at hindi 
sa pamahalaan ay tumulong sa paggawa ng mga material sa 
pagsulit ng NAPLAN.
Upang madagdagan ang kaalaman tungkol sa NAPLAN, 
bumisita sa nap.edu.au 

Pakikisali sa NAPLAN
Ang NAPLAN ay para sa lahat. Sinusuportahan ng ACARA 
ang komprehensibong pagsusulit upang ang lahat ng mga 
estudyante ay maaaring makisali sa pambansang programa ng 
pagtasa.
May mga pagsasaayos na magagamit para sa mga 
estudyanteng may kapansanan na maaaring may mga 
nagkakaibang kakayahan at pangangilangan.
Ang mga paaralan ay dapat makipagtrabaho sa mga 
magulang/taga-alaga at estudyante na magtukoy, depende 
sa kaso, ng mga nararapat na pagsasaayos na kinakailangan 
ng mga indibidwal na estudyante na may kapansanan upang 
magamit ang NAPLAN. Ang mga pagsasaayos ay dapat 
nagsasalamin ng suporta na pangkaraniwang ibinibigay sa 
mga pagtasa sa silid-aralan. 

Upang makatulong sa pagpapahayag ng mga pagpapasyang 
ito, maaari kang kumonsulta sa NAPLAN public demonstration 
site, ang Guide (Gabay) para sa mga paaralan sa pagtulong 
sa mga estudyante na may kapansanan upang magamit ang 
NAPLAN, o ang ating mga serye ng video kung saan ang mga 
magulang/ tag-alaga, guro at estudyante ay nagbabahagi ng 
kanilang mga karanasan sa paggamit ng mga pagsasaayos ng 
NAPLAN.
Sa mga pambihirang kalagayan, ang isang estudyante na 
may kapansanan na may malaking paglilimita sa kanilang 
kakayahan na makisali sa pagtasa, o isang estudyante na 
kararating sa Australya at di-Ingles ang pinagmulang salita ay 
maaaring mabigyan ng pagkalibre (exemption).
Ang inyong prinsipal sa paaralan at ang lokal na administrador 
ng pagsulit ay maaaring magbigay sa iyo ng karagdagang 
impormasyon tungkol sa mga pagsasaayos para sa mga 
estudyante na may kapansanan o ang prosesong kailangan 
upang bigyan ng pormal na pagkalibre (exemption).

NAPLAN –  
impormasyon para sa mga 
magulang at taga-alaga 
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Why do students do NAPLAN?
NAPLAN is a national literacy and numeracy  
assessment that students in Years 3, 5, 7 and 9 sit in 
May each year. It is the only national assessment all 
Australian students do. 

As students progress through their school years, it’s  
important to check how well they are learning the  
essential skills of reading, writing and numeracy. 
 
NAPLAN assesses the literacy and numeracy skills that 
students are learning through the school curriculum and 
allows parents/carers to see how their child is progressing 
against national standards and over time.  

NAPLAN is just one aspect of a school’s assessment 
and reporting process. It doesn’t replace ongoing  
assessments made by teachers about student  
performance, but it can provide teachers with additional  
information about students’ progress.

NAPLAN also provides schools, education authorities 
and governments with information about how education 
programs are working and whether young Australians 
are achieving important educational outcomes in literacy 
and numeracy.

Your child will do the NAPLAN  
tests online
Schools are transitioning from paper-based to  
computer-based assessments. Most schools will  
complete NAPLAN tests online in 2022. All Year 3  
students will continue to complete the writing  
assessment on paper. 

Online NAPLAN tests provide more precise results 
and are more engaging for students. One of the main 
benefits is tailored (or adaptive) testing, where the test 
presents questions which may be more or less difficult 
depending on a student’s responses.

Tailored testing allows a wider range of student abilities 
to be assessed and measures student achievement 
more precisely. A student’s overall NAPLAN result is 
based on both the number and complexity of questions 
they answer correctly. Your child should not be  
concerned if they find questions challenging; they may 
be taking a more complex test pathway. 

What does NAPLAN assess? 
NAPLAN assesses literacy and numeracy skills that 
students are learning through their regular school  
curriculum. 
 
Students sit assessments in writing, reading, conventions 
of language (spelling, grammar and punctuation) and  
numeracy. Questions assess content linked to the  
Australian Curriculum: English and Mathematics. 

All government and non-government education  
authorities have contributed to the development of  
NAPLAN test materials.

To find out more about NAPLAN, visit nap.edu.au 

Participation in NAPLAN
NAPLAN is for everyone. ACARA supports inclusive  
testing so all students can participate in the national 
assessment program. 
 
Adjustments are available for students with disability 
who have diverse functional abilities and needs. 
 
Schools should work with parents/carers and students to 
identify, on a case-by-case basis, reasonable adjustments  
required for individual students with disability to access 
NAPLAN. Adjustments should reflect the support normally 
provided for classroom assessments.

To help inform these decisions, you may consult the  
NAPLAN public demonstration site, the Guide for 
schools to assist students with disability to access  
NAPLAN, or our series of videos where parents/carers, 
teachers and students share their experience of using 
NAPLAN adjustments. 

In exceptional circumstances, a student with a disability 
that severely limits their capacity to participate in the 
assessment, or a student who has recently arrived in 
Australia and has a non-English speaking background, 
may be granted a formal exemption.

Your school principal and your local test administration 
authority can give you more information on adjustments 
for students with disability or the process required to 
gain a formal exemption.

NAPLAN – 
information for parents 
and carers 
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Ano ang mangyari kung ang aking anak 
ay magliban sa paaralan sa mga araw ng 
NAPLAN?
 
Kung maaari, ang mga paaralan ay maaaring magsaayos 
upang ang mga estudyante na nagliban sa mga araw ng mga 
pagsusulit ay makakumpleto ang mga naiwasang mga pagsulit 
sa ibang oras sa loob ng panahon ng pagsulit sa paaralan.

Ano ang maaari kong magawa upang 
masuportahan ang aking anak?
 
Ang mga estudyante ay hindi kailangang magrepaso para sa 
NAPLAN.
Maaari kang sumuporta sa inyong anak sa pamamagitan ng 
pagpapalakas sa kanilang loob na ang NAPLAN ay bahagi 
ng programa ng kanilang paaralan at ipaalala mo sa kanila na 
basta gawin nila ang pinakamabuti nila makakaya.
Hindi inirerekumenda ng ACARA ang sobrang paghahanda 
para sa NAPLAN o ang paggamit ng mga tagapagsanay 
(coaching providers).
Ang ilang pagpakilala at paliwanag tungkol sa NAPLAN ay 
makakatulong sa mga estudyante na maintindihan at maging 
kumportable sa porma ng mga pagsulit. Ang mga guro ay 
magtiyak na ang mga estudyante ay pamilyar sa mga uri ng 
mga tanong sa pagsulit at magbibigay ng mga nararapat na 
suporta at patnubay.
Tingnan ang mga uri ng mga tanong at kagamitan na nasa 
mga online na pagtasa ng NAPLAN sa nap.edu.au/online-
assessment/public-demonstration-site

Tala-orasan (timetable) ng NAPLAN
 
Ang maaaring iskedyul (window) ng mga online na pagsulit ng 
NAPLAN ay siyam na araw. Ito ay upang makasali ang mga 
paaralan na may mas kaunting mga kagamitan.
Ang iskedyul (window) ng online na pagsulit ng NAPLAN ay 
magsisimula sa Martes, ika-10 ng Mayo at magtatapos sa 
Biyernes, ika-20 ng Mayo 2022. Ang mga pagsulit ay dapat 
ma-iskedyul sa pinaka-maagang panahon sa loob ng ‘window’ 
ng pagsusulit, inuuna (prioritising) ang unang linggo.
Ang mga pangangailangan sa pag-iskedyul ng pagsulit sa 
online NAPLAN ay nakadetalye sa talaan sa ibaba.

Paano maiulat ang pagganap ng aking 
anak? 
Ang pagganap ng bawat estudyante ay makikita sa isang 
pambansang sukat ng mga nagawa (national achievement scale) 
sa bawat pagtasa. Ang resulta sa pinakamababang pambansang 
batayan (national minimum standard) ay magpakita na ang 
estudyante ay nagpatunay ng mga pangunahing kasanayan 
(basic skills) sa pagbasa’t pagsulat at pagbilang na kailangan 
para sa lubos na pakikisali sa gradong (year level) iyan.
Ang ulat ng NAPLAN tungkol sa bawat estudyante ay ibibigay 
ng paaralan ng inyong anak sa malapit ng pagtatapos ng taon 
Kung hindi ka makatanggap ng ulat, dapat tawagan mo ang 
paaralan ng inyong anak.

Paano magamit ang mga resulta ng 
NAPLAN?
• Ang mga estudyante at magulang/taga-alaga ay maaaring 

magamit ang mga indibidwal na resulta sa pagtatalakay 
ng pag-unlad sa mga guro.

• Gagamitin ng mga guro ang mga resulta sa pagtukoy 
sa mga estudyante na nangangailangan ng mga mas 
malaking paghamon o dagdag na suporta.

• Gagamitin ng mga paaralan ang mga resulta na 
makilala ang mga bahaging may kalakasan at mga 
nangangailangan ng pagpapahusay sa mga programa 
ng pagtuturo at mailatag ang mga layunin sa pagbasa’t 
pagsulat at pagbilang.

• Ang mga sistema ng paaralan ay gagamit sa mga resulta 
sa kanilang pagrepaso ng mga programa at suporta na 
iniaalok sa mga paaralan.

• Makikita ng komunidad ang impormasyon tungkol sa 
nagawa ng mga paaralan sa paglipas na panahon sa 
myschool.edu.au

Saan ako makakuha ng karagdagang 
impormasyon?
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa NAPLAN:
• kontakin ang paaralan ng inyong anak
• kontakin ang inyong lokal na awtoridad sa pamamahala 

ng pagsulit sa nap.edu.au/TAA
• bisitahin ang nap.edu.au
Upang malaman kung paano ginagamit ng ACARA ang 
personal na impormasyon ng NAPLAN, bumisita sa nap.edu.
au/naplan/privacy

Pagsulit Mga pangangailangan sa pag-iiskedyul Katagal Paglarawan ng pagsulit

Pagsusulat

• Ang mga estudyante sa Year 3 ay gagawin ang pagsulit sa pagsusulat 
sa papel (sa unang (1) araw lamang)

• Ang pagsulit sa pagsusulat ng Year 5 ay dapat magsimula sa unang 
(1) araw (ang mga paaralan ay kailangang uunahin na matapos ang 
pagsulit sa pagsusulat sa I at 2 araw lamang)

• Ang pagsulit ng pagsusulat ng Years 7 at 9 ay dapat magsimula sa 
ika-2 araw (uunahin dapat ng mga paaralan ang pagkumpleto sa 
pagsulit sa pagsusulat sa ika-2 at ika-3 araw lamang)

Year 3: 40 minutos.
Year 5: 42 minutos.
Year 7: 42 minutos.
Year 9: 42 minutos.

Ang mga estudyante ay mabibigyan ng isang 
‘writing stimulus’ (tinatawag ding ‘prompt’ – 
isang ideya o paksa) at ihilingin na magsulat 
ng kasagutan sa partikular na kategorya
(nagsasalaysay o nag-uudyuk na pagsusulat)

Pagbabasa

• Upang matiyak na ang mga paaralan sa online ay makumpleto ang 
kanilang mga pagsulit sa NAPLAN sa loob ng siyam na araw na ‘win-
dow’ ng pagsusulit, ang mga estudyante sa Year 7 at 9 ay maaaring 
magsimula ng pagsulit sa pagbabasa sa unang (1) araw; ngunit ang 
pagsulit sa pagsusulat ay kailangang magsimula sa ika-2 araw 

• Kailangang matapos bago ang pagsulit sa mga kaayusan ng wika 
(conventions of language) 

Year 3: 45 minutos.
Year 5: 50 minutos.
Year 7: 65 minutos.
Year 9: 65 minutos.

Ang mga estudyante ay magbasa ng isang 
hanay ng mga nakasulat na nagbibigay-kaala-
man, mapanglikha at mapanghikayat at saka 
sagutin ang mga kaugnay na tanong

Mga kaayusan 
ng wika

• Dapat makumpleto pagkatapos ang pagsulit sa pagbabasa Year 3: 45 minutos.
Year 5: 45 minutos.
Year 7: 45 minutos.
Year 9: 45 minutos.

Tinatasa ang pagbaybay, gramatika at pag-
bantas

Pagbilang

• Tatapusin pagkatapos ng pagsulit sa mga kaayusan ng wika (con-
ventions of language) 

Year 3: 45 minutos.
Year 5: 50 minutos.
Year 7: 65 minutos.
Year 9: 65 minutos.

Tinatasa ang bilang at algebra, pagsukat at 
geometry, at istatisdika at probabilidad
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