
ਵਿਵਿਆਰਥੀ NAPLAN ਵਿਉ ਂਿਰਿੇ ਹਨ?

NAPLAN ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇਮਤਤਹਾਨ ਹੈ ਤਿਸ ਤਿੱਚ 3, 5, 7 ਅਤੇ 
9ਿੀਂ ਿਮਾਤ ਦੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਿੋ ਸਾਰੇ 
ਆਸਟੇ੍ਲੀਆਈ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਤਿਿਂੇ ਤਕ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਿਮਾਤਾਂ ਤਿੱਚ ਅੱਗੇ ਿਧਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਿਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨ, ਤਲਖਣ ਅਤੇ ਸੰਤਖਆ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਤਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਤਸੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
 
NAPLAN ਉਸ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਤਗਆਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤਿਤਦਆਰਥੀ 
ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਮ ਰਾਹੀਂ ਤਸੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤਪਆਂ/ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰਦਾ 
ਹੈ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਮਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਂੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਿਂੇ ਅੱਗੇ ਿੱਧ ਤਰਹਾ ਹੈ। 

NAPLAN ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤਰਪੋਰਤਟੰਗ ਪ੍ਤਕਤਰਆ ਦਾ ਤਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਤਹਲੂ ਹੈ। ਇਹ 
ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਤਧਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, 
ਪਰ ਇਹ ਅਤਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਤਦਅਕ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਿਾਧੂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।

NAPLAN ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਤਸੱਤਖਆ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਤਕ ਤਸੱਤਖਆ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਤਕਿਂੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨੌਿਿਾਨ ਆਸਟੇ੍ਲੀਅਨ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ 
ਤਗਆਨ ਤਿੱਚ ਅਤਹਮ ਤਿਤਦਅਕ ਨਤੀਿੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ NAPLAN ਟੈਸਟ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਿਰੇਗਾ

ਸਕੂਲ ਪੇਪਰ-ਆਧਾਤਰਤ ਤਂੋ ਕੰਤਪਊਟਰ-ਅਧਾਤਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਇਮਤਤਹਾਨ) ਲੈਣ ਤਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। 
ਸਾਰੇ ਿਮਾਤ 3 ਦੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਤਲਖਤੀ ਇਮਤਤਹਾਨ ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। 

ਔਨਲਾਈਨ NAPLAN ਟੈਸਟ ਿਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਨਤੀਿੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 
ਿਧੇਰੇ ਤਦਲਚਸਪ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਮੱੁਖ ਲਾਭਾਂ ਤਿੱਚਂੋ ਇੱਕ ਹੈ ਢੱੁਕਿੀਂ (ਿਾਂ ਅਨੁਕੂਤਲਤ) ਟੈਸਤਟੰਗ, ਤਿੱਥੇ ਇਸ 
ਟੈਸਟ ਅਤਿਹੇ ਸਿਾਲ ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਿਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿੱਧ ਿਾਂ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।

ਢਲਣਯੋਗ ਟੈਸਤਟੰਗ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਿੱਧ ਤਗਣਤੀ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਤਗਆ 
ਤਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਨੰੂ ਿਧੇਰੇ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਮਾਪਦੀ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਦਾ 
ਸਮੱੁਚਾ NAPLAN ਨਤੀਿਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਖਆ ਅਤੇ ਗੰੁਝਲਤਾ ਦੋਿਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਤਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਤਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਤਦੰਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਿਾਲ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ (ਔਖੇ) ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 
ਤਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਿਧੇਰੇ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਟੈਸਟ ਮਾਰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ।

NAPLAN ਿੀ ਪਰਖ ਿਰਿਾ ਹੈ?

NAPLAN ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਤਗਣਤੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਤਨਯਮਤ 
ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਮ ਦੁਆਰਾ ਤਸੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਤਲਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤਰੀਕੇ (ਸ਼ਬਦ-ਿੋੜ, ਤਿਆਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਰਾਮ ਤਚੰਨ੍ਹ ) ਅਤੇ ਅੰਕ 
ਤਗਆਨ ਤਿੱਚ ਇਮਤਤਹਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ ਤਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਾਲ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆਈ ਪਾਠਕ੍ਮ ਨਾਲ 
ਿੁੜੇ ਤਿਤਸ਼ਆਂ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਤਣਤ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤਸੱਤਖਆ ਅਥਾਰਟੀਆਂ NAPLAN (ਨੈਪਲੈਨ) ਟੈਸਟ ਸਮੱਗਰੀ 
ਦੇ ਤਿਕਾਸ ਤਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ।

NAPLAN ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਨ ਲਈ, nap.edu.au ‘ਤੇ ਿਾਓ

NAPLAN ਵਿੱਚ ਹਹੱਸਾ ਲੈਣਾ

NAPLAN ਹਰ ਤਕਸੇ ਲਈ ਹੈ। ACARA ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਰੀ ਟੈਸਤਟੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਿੋ ਸਾਰੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਤਿੱਚ ਹਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। 
 
ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਿੱਖਰੀਆਂ ਕਾਰਿਸ਼ੀਲ 
ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਹਨ।
 
ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਮਾਂ-ਤਪਓ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਤਲਆਂ ਅਤੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੋ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, NAPLAN ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲੇ 
ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੱੁਕਿਂੇ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੇਰ-ਬਦਲਾਂ ਨੰੂ 
ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਮਤਤਹਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਸਮਰਥਨਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਫੈ਼ਸਤਲਆਂ ਨੰੂ ਸੂਤਚਤ ਕਰਨ ਤਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ NAPLAN ਜਨਤਿ ਪ੍ਰ ਿਰਸ਼ਨ 
ਸਾਈਟ ਿੇਖ ਸਿਿੇ ਹੋ ਜੋ NAPLAN ਤੱਿ ਪਹੰੁਚ ਿਰਨ ਲਈ ਅਪਾਹਜ਼ਤਾ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ 
ਿੀ ਮੱਿਿ ਿਰਨ ਲਈ ਸਿੂਲਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ, ਿਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਿੀਡੀਓਜ਼ ਿੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਤਿੱਥੇ ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ, ਅਤਧਆਪਕ ਅਤੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀ NAPLAN ਐਡਿਸਟਮਂੈਟਾਂ (ਫੇਰ-ਬਦਲਾਂ) ਦੀ ਿਰਤਂੋ 
ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਿ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਸਧਾਰਨ ਸਤਥਤੀਆਂ ਤਿੱਚ, ਕੋਈ ਅਪਾਹਿਤਾ ਿਾਲਾ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਿੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਿੱਚ ਹਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ 
ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਕੋਈ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਿੋ ਹਾਲ ਹੀ ਤਿੱਚ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ 
ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਿਾਲਾ ਤਪਛੋਕੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਰਸਮੀ ਛੋਟ ਤਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਤਪੰ੍ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਟੈਸਟ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪਾਹਿਤਾ ਿਾਲੇ 
ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਿਾਂ ਰਸਮੀ ਛੋਟ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਤਕਤਰਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

NAPLAN - ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਿੇਖਭਾਲ ਿਰਨ 
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ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ NAPLAN ਵਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੂਲ ਤਂੋ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਿੀ 
ਹੋਿੇਗਾ?

ਤਿੱਥੇ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਸਕੂਲ ਇਸ ਟੈਸਤਟੰਗ ਦੇ ਸਮਂੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਤਹਣ ਿਾਲੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ 
ਟੈਸਟ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੌਰਾਨ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਂੇ ਖੰੁਝੇ ਹੋਏ ਟੈਸਟਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿੂਲ NAPLAN ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਵਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਿ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੀ 
ਹੋਿੇਗਾ?

ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਨਾਂ ਿਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ 9 ਤਦਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਤਿੰਡਡੋ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਿੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਮਂੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀ ਿਰ ਸਿਿਾ/ਿੀ ਹਾਂ??

ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਤਂੋ NAPLAN ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਤਦਿਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਕ NAPLAN ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪੋ੍ਗਰਾਮ 
ਦਾ ਇੱਕ ਹਹੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਤਦਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
NAPLAN ਦੀ ਕੱੁਝ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਿਆਤਖਆ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੰੂ 
ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਤਹਿ ਹੋਣ ਤਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਅਤਧਆਪਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ 
ਤਕ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ੀਤਖਆਿਾਂ ਤਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਸਮਾਂ ਤਂੋ ਿਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਚਤ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ACARA, NAPLAN ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਜ਼ਆਦਾ ਤਤਆਰੀ ਿਾਂ ਕੋਤਚੰਗ ਪ੍ਦਾਤਾਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤਂੋ ਦੀ ਤਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 
nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ 
NAPLAN ਇਮਤਤਹਾਨਾਂ ਤਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਿਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਸਮਾਂ ਦੇਖੋ।

NAPLAN ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

NAPLAN ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਤਖੜਕੀ 9 ਤਦਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਤਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਯੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

NAPLAN ਟੈਸਟ ਤਿੰਡਡੋ ਬੱੁਧਿਾਰ 15 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਸੁ਼ਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਿਾਰ 27 ਮਾਰਚ 2023 ਨੰੂ 
ਸਮਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਤਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਪਤਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੰੂ ਤਰਿੀਹ ਤਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਸਤਟੰਗ 
ਤਿੰਡਡੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟਾਂ ਨੰੂ ਤਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ। NAPLAN ਟੈਸਟ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਹੇਠਾਂ ਤਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਤਿੱਚ ਤਦੱਤਾ ਤਗਆ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਿਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਿਿਂੇ ਿੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ?

ਹਰੇਕ ਇਮਤਤਹਾਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਤਦਖਾਈ ਿਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਤਕ ਕੀ ਉਹ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਭਾਗ 
ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਤਗਆਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ।

NAPLAN ਤਿਅਕਤੀਗਤ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਤਰਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 
ਤਿੱਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਤਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਤਮਲਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

NAPLAN ਨਤੀਜੇ ਵਿਿਂੇ ਿਰਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ?

• ਅਤਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ/ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ 
ਤਿਅਕਤੀਗਤ ਨਤੀਤਿਆਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਅਤਧਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤੀਤਿਆਂ ਦੀ 
ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਿਾਂ ਿਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

• ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਤਿਆਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਅਤਧਆਪਨ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਤਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ 
ਸੰਤਖਆ ਤਿੱਚ ਟੀਚੇ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਸਕੂਲ ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ 
ਕਰਨ ਲਈ ਨਤੀਤਿਆਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਭਾਈਚਾਰਾ myschool.edu.au ‘ਤੇ ਸਮਂੇ-ਸਮਂੇ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵਿੱਥਂੋ ਵਮਲ ਸਿਿੀ ਹੈ?

NAPLAN ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

• nap.edu.au/TAA ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਸਟ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

• nap.edu.au ‘ਤੇ ਿਾਓ

ਇਹ ਿਾਣਨ ਲਈ ਤਕ ACARA NAPLAN ਲਈ ਤਨੱਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਤਕਿਂੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ,  
nap.edu.au/naplan/privacy ‘ਤੇ ਿਾਓ

ਟੈਸਟ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਿਰਨ ਿੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਮਆਿ ਟੈਸਟ ਿਾ ਿੇਰਿਾ

ਵਲਖ਼ਤੀ

• ਿਮਾਤ 3 ਦੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀ (ਤਸਰਫ਼ ਤਦਨ 1 ‘ਤੇ ਹੀ) ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਤਲਖਣ ਿਾਲੀ ਪ੍ੀਤਖਆ ਤਦੰਦੇ ਹਨ
• ਸਾਲ 5, 7 ਅਤੇ 9 ਿੀਂ ਿਮਾਤ ਦਾ ਤਲਖਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਦਨ 1 ਤਂੋ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਕੇਿਲ ਤਦਨ 1 ਅਤੇ 2 ਤਿੱਚ ਹੀ 

ਤਲਖਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਤਰਿੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਦਨ 2 ਤਸਰਫ਼ ਉੱਡਥੇ ਿਰਤਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ/ਲੋਤਿਸਤਟਕ 
ਸੀਮਾਿਾਂ ਹਨ)

ਸਾਲ 3: 40 ਤਮੰਟ
ਸਾਲ 5: 42 ਤਮੰਟ
ਸਾਲ 7: 42 ਤਮੰਟ
ਸਾਲ 9: 42 ਤਮੰਟ

ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ‘ਤਲਖਣ ਲਈ ਪੇ੍ਰਕ’ (ਤਿਸਨੰੂ ਕਈ ਿਾਰ ‘ਪਂੋ੍ਪਟ’ ਤਕਹਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ - ਕੋਈ ਤਿਚਾਰ ਿਾਂ ਤਿਸ਼ਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ) ਤਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਖਾਸ ਸੈ਼ਲੀ (ਤਬਰਤਾਂਤ 
ਿਾਂ ਪੇ੍ਰਨਾਤਮਕ ਤਲਖਤ) ਤਿੱਚ ਿਿਾਬ ਤਲਖਣ ਲਈ ਤਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ

ਪੜ੍ਹਨਾ
• ਤਲਖਤੀ ਪ੍ੀਤਖਆ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਹੈ
• ‘ਭਾਸ਼ਾਈ ਤਰੀਤਕਆਂ’ ਦੀ ਪ੍ੀਤਖਆ ਤਂੋ ਪਤਹਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ

ਸਾਲ 3: 45 ਤਮੰਟ
ਸਾਲ 5: 50 ਤਮੰਟ 
ਸਾਲ 7: 65 ਤਮੰਟ 
ਸਾਲ 9: 65 ਤਮੰਟ

ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ, ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪੇ੍ਰਕ ਪੈਤਰਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ 
ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਫਰ ਸੰਬੰਤਧਤ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਿਿਾਬ ਤਦੰਦੇ ਹਨ

ਭਾਸ਼ਾਈ ਤਰੀਿੇ • ਰੀਤਡੰਗ ਟੈਸਟ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਹੈ 

ਸਾਲ 3: 45 ਤਮੰਟ
ਸਾਲ 5: 45 ਤਮੰਟ 
ਸਾਲ 7: 45 ਤਮੰਟ
ਸਾਲ 9: 45 ਤਮੰਟ

ਸ਼ਬਦ-ਿੋੜ, ਤਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਤਿਰਾਮ ਤਚੰਨ੍ਹ  ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸੰਵਖਆ ਵਗਆਨ • ਭਾਸ਼ਾਈ ਤਰੀਤਕਆਂ ਟੈਸਟ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਸਾਲ 3: 45 ਤਮੰਟ 
ਸਾਲ 5: 50 ਤਮੰਟ 
ਸਾਲ 7: 65 ਤਮੰਟ
ਸਾਲ 9: 65 ਤਮੰਟ

ਸੰਤਖਆ ਅਤੇ ਬੀਿ-ਗਤਣਤ, ਮਾਪ ਅਤੇ ਤਿਓਮੈਟਰੀ, ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਿਨਾ ਸੰਬੰਧੀ 
ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ 

https://nap.edu.au/naplan/public-demonstration-site
http://myschool.edu.au
https://nap.edu.au/contacts/test-administration-authorities-contacts
http://nap.edu.au
https://nap.edu.au/naplan/privacy

