
Mga malimit na tanong
Mga Indibidwal na ulat ng 
estudyante

Tinatasa ng NAPLAN ang mga mahahalagang kasanayan - sa pagkamarunong bumasa, sumulat, pagbaybay at bumilang – na 
mahalaga para sa pagsulong sa pag-aaral at buhay sa lahat ng bata. Ang nilalaman ng mga katanungan sa pagtasa ay konektado sa 
Australyanong Kurikulum(Australian Curriculum): Ingles at Matematika.
Bawa’t dalawang taon, ang mga estudyante sa Year 3, 5, 7 at 9 ay nagsusulit sa mga pagsusulit ng NAPLAN at ang mga resulta ay 
nagbibigay sa mga magulang at tagapagturo ng larawan kung paano ang nagiging progreso ng mga estudyante – indibidwal, bilang 
bahagi ng kanilang komunidad sa paaralan, at kumpara sa pambansang mga pamantayan sa paglipas ng panahon. Siyempre, alam 
ng guro kung saan mahusay na natututo ang inyong anak, ngunit ang NAPLAN ay isang napapakinabangang kagamitan na ma-tsek 
at makita sa isang punto ng panahon kung paano gumaganap sa pag-aaral ang inyong anak.

2019

Paano ko babasahin ang ulat?
Sa ilalim ng bawa’t ‘rocket ship’, may isang pahayag na 
nagtutukoy kung ang inyong anak ay nakakumpleto ng bawa’t 
mga pagtatasa sa online o de-papel. Ito ay upang masagot ang 
mga pangyayaring ang paaralan na nagsasagawa ng NAPLAN 
Online ay kailangang magbigay ng isa o mahigit pa na mga 
pagtatasang de-papel, gaya ng – ang lahat ng mga estudyante 
sa Year 3 ng buong bansa na isinagawa sa de-papel ang 
pagsusulit sa pagsulat. 

Sa ilang mga paaralan, ang mga estudyante ay maaaring 
nagsagawa sa de-papel ng pagsusulit sa pagsulat. Maging 
kinumpleto man sa online o de - papel ng mga estudyante ang 
pagsusulit:
• tinasa ang mga estudyante sa kaparehong nilalaman ng 

kurikulum sa pagtuturo ng pagkamarunong bumasa , sumulat 
at bumilang.

• patuloy na susukatin ang mga resulta ng estudyante batay sa 
iisang iskala ng pagtatasa sa NAPLAN, ibig sabihin, ang mga 
resulta sa magkabilang pormat ay pareho lang.

Na sa tuwinang kaso, ang NAPLAN ay nagbibigay lamang ng 
indikasyon sa naging ginampanan ng estudyante noong araw 
ng pagsusulit at ang mga resulta ay maingat na bigyan ng 
interpretasyon. 

Ang pinakaugmang anim na mga band lamang para sa bawa’t 
year level ang ipinakikita sa ulat ng estudyante. Ipinapakita 
sa ulat ng Year 3 ang mga band 1–6, ipinapakita ang ulat ng 
Year 5 ang mga band 3–8, ipinapakita sa ulat ng Year 7 ang 
mga band 4–9, at ipinapakita sa ulat ng Year 9 ang mga band 
5–10. Ipinapakita rin sa mga ‘diagram’ sa ulat ng estudyante 
ang hanay ng kalagitnaang 60 por siyento ng mga estudyante, 
ang pambansang katamtamang resulta at ang pambansang 
minimum na pamantayan para sa bawa’t year level. Ipinapakita 
rin ang katamtaman (average) ng paaralan at/o estado sa mga 
ulat sa ilang mga estado at teritoryo. Nakabuod din sa ulat ang 
mga kasanayan na karaniwang ipinapakita ng mga estudyante 
sa mga pagtatasa sa bawa’t band.

Kailan ko matatanggap ang ulat ng aking 
anak sa NAPLAN at ano ang isinasaad 
nito sa akin?
Kung ikaw ay magulang ng estudyanteng sumabak sa mga 
pagsusulit ng NAPLAN noong Mayo nitong taon, ang paaralan ng 
inyong anak ang magbibigay sa inyo ng indibidwal na ulat ng mga 
resulta ng inyong anak.

Maasahan ng mga magulang na makatanggap ng ulat ng 
NAPLAN ng kanilang anak mula Agosto pasulong, kapag ang 
mga awtoridad sa pamamahala ng pagsusulit ng estado at 
teritoryo ay nakapagbigay na sa mga paaralan ng mga indibidwal 
na ulat ng estudyante sa NAPLAN.

Matutunghayan ninyo ang mga resulta sa NAPLAN ng inyong 
anak para sa pagkamarunong bumilang, bumasa, sumulat, 
pagbaybay, balarila at bantas sa iskalang nakamit.

Ang mga resulta ng pagtatasa sa pagkamarunong bumasa 
at bumilang para sa mga Year 3, 5, 7 at 9 ay naka-ulat sa 
iskalang mula Band 1 hanggang Band 10. Itong iskalang ito 
ay maglalarawan ng papataas na mga lebel sa kaalaman, 
pagkaintindi at mga kasanayang ipinakita sa mga pagtatasa..
 

Paano inihahatid sa mga paaralan ang 
NAPLAN?
Ang NAPLAN ay magiging ‘online’ na, at ang pakay na ang 
lahat ng mga paaralan ay lilipat mula sa de-papel patungong 
‘online’ na pagsusulit pagsapit ng 2021. Sa unang taon ng 
transisyon noong 2018, mahigit 15 porsiyento ng mga paaralan 
ang lumahok sa NAPLAN Online. 

Nitong 2019, mahigit na 50 porsiyento ng mga paaralan ay 
nagsagawa ng NAPLAN Online na may naranasang mga 
problema sa koneksyon ng kompyuter. Ang pakay sa paglipat 
ng NAPLAN patungong ‘online’ ay upang maghatid ng mas 
mahusay , mas iksakto at lalong marubdub na mga pagtatasa 
ng mga paaralan at estudyante.
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• magrepaso sa mga sistema ng paaralan tungkol sa mga 
programa at suportang ibinibigay sa mga paaralan

• makita ng komunidad ang katamtamang mga resulta ng paaralan 
sa My School website. 

 
Nagpupuno rin ang NAPLAN sa iba pang mga pagtatasa sa 
paaralan at nagbibigay ng mga datos na maikukumpara sa buong 
bansa upang matulungan ang mga pamahalaan sa pagtatasa kung 
paano gumagana ang mga programa sa edukasyon at kung naaabot 
ba o hindi ng mga estudyante ang mahalagang mga pamantayan sa 
pagkamarunong bumasa, sumulat at bumilang. 

Sino pa ang makakatunghay ng mga 
resulta? 
Bawa’t taon, ang mga awtoridad na namamahala sa pagsusulit 
ay nagbibigay sa mga paaralan ng mga resulta ng lahat ng mga 
estudyante na nagsulit sa NAPLAN. Inuudyukan ang mga paaralan 
na gamitin ang mga resulta upang mapasabihan ang kanilang 
pagpaplano para sa pagpapahusay sa kabuuang paaralan. 
Kumpidensyal ang indibidwal na mga ulat ng estudyante. Walang 
ibang makakakita ng ulat tungkol sa inyong anak maliban sa taong 
awtoridad na namamahala ng pagsusulit sa inyong lugar o ang 
inyong paaralan. 

Ang mga katamtamang resulta ng paaralan ay pampublikong 
nakaulat sa My School (myschool.edu.au). Itinatama sa panahon 
ang impormasyon sa website ayon sa mga resulta ng nagdaang taon 
sa unang mga tatlong buwan ng bawa’t taon. Pinapayagan din ng My 
School ang komunidad na tingnan ang mga aspeto ng bawa’t profile 
ng paaralan, pati na ang paggawa ng mga pagkukumpara sa mga 
paaralang nagsisilbi sa kaparehong populasyon ng estudyante. Ang 
indibidwal na ulat ng inyong anak ay hindi makukuha sa My School.

Paano ngayon kung ang mga resulta ay 
hindi yaong inaasahan ko at ng aking anak?
Ang mga pagsusulit sa NAPLAN ay tungkol sa pagtatasa sa 
progreso sa pagkamarunong bumasa, sumulat at bumilang. 
Binibigyan ang mga estudyante ng indikasyon kung saan 
nakapwesto ang kanilang mga resulta sa pangkaraniwang 
iskala ng pagtatasa. Habang ang mga resulta sa NAPLAN ay 
maikukumpara sa pagitan ng lahat ng mga estudyante sa buong 
bansa at sa paglipas ng panahon, ang mga karanasan ng indibidwal 
na estudyante sa anumang isahang pagsusulit ay magiging 
kakaiba at maaaring maapektuhan ang pagganap ng inyong anak 
sa araw na yaon. Ang NAPLAN ay nagbibigay ng larawan sa 
naging ginampanan ng inyong anak sa mga araw ng pagtatasa at 
kailangang maging maingat sa pagbibigay ng kahulugan sa mga 
resulta. 

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o pag-aalala tungkol 
sa mga resulta ng inyong anak sa NAPLAN, dapat mong pag-
usapan ang mga bagay na ito sa guro ng inyong anak, na siyang 
mayroong mas mahusay na pananaw tungkol sa progreso sa pag-
aaral ng inyong anak. 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa NAPLAN at /o ang 
paglipat sa ‘online’, bisitahin ang www.nap.edu.au

Paano nakakatulong ang NAPLAN sa 
aking anak? 
Nagbibigay ang NAPLAN ng pagkakataon sa mga estudyante 
para ipakita kung ano ang kanilang natutunan sa mga lugar ng 
pagkamarunong bumasa, sumulat at bumilang. Ipinapakita sa 
magulang ng indibidwal na mga resulta ng estudyante kung 
paano ang naging ginampanan sa pagsusulit sa pagbilang, 
pagbasa, pagsulat, pagbaybay, balarila at bantas. 

Ikinukumpara ang naging nakamtan ng inyong anak sa mga 
nakamtan ng lahat ng mga estudyante sa Australya, hindi 
lang ang pagkumpara sa nakamtan ng kanilang mga kaklase. 
Nakakatulong din sa mga magulang ang mga resulta ng 
NAPLAN para pag-usapan sa kanilang mga guro ang progreso 
ng indibidwal na estudyante. Dahil natutuntunan ng NAPLAN 
ang progreso ng inyong anak mula sa Year 3, 5, 7 at 9, 
nagbibigay din ito ng makahulugang impormasyon tungkol sa 
pag-unlad ng estudyante sa kanyang pagkamarunong bumasa, 
sumulat at bumilang.

Anong epekto ng mga resulta sa 
kinabukasan ng aking anak?

Ang mga resulta sa NAPLAN ay nagdudulot ng mahalagang 
impormasyon tungkol sa mga kasanayan sa pagkamarunong 
bumasa, sumulat at bumilang ng inyong anak na natututunan 
niya sa pamamagitan ng regular nilang kurikulum sa paaralan. 
Ang mga resulta ay nagpupuno sa mga ginagawang pagtatasa 
ng inyong anak sa paaralan.Nagbibigay ito sa inyo at sa guro 
ng inyong anak sa pag-intindi sa mga nakamtan at progreso ng 
inyong anak noong panahon ng mga pagtatasa. Magagamit ang 
impormasyon para masuportahan ang inyong anak na maabot 
ang kanyang pinakakayang magagawa. 

Ang ilang mga paaralan ay humihingi ng mga ulat ng NAPLAN, 
dagdag pa sa mga ulat ng paaralan, bilang bahagi ng kanilang 
proseso sa pagtanggap ng estudyante. Ang mga pagtatasa 
sa NAPLAN ay hindi idinesenyo para maging pagsusulit 
sa pagkakapasok sa paaralan. Subali’t ang mga resulta ay 
maaaring may paggagamitan para ipaalam sa mga bagong 
paaralan ang tungkol sa pangangailangan ng estudyante. Kung 
mayroon kang anumang mga pag-aalala, inuudyukan ka ng 
ACARA na pag-usapan ninyo ng paaralan ang mga bagay na 
yaon. 
 
Paano matutulungan ng NAPLAN ang 
aking paaralan? 
Ang NAPLAN lang ang pambansang pagtatasa na isinasagawa 
ng mga kabataang Australyano. Nakakatulong ang NAPLAN na:
• mas matukuyan ng mga guro ang mga estudyanteng 

nangangailangan ng higit na mga paghamon sa aral o 
dagdag na tulong 

• tukuyin ng mga paaralan ang mga lugar na mahusay at lugar 
na nangangailangan ng mga programa sa pagtuturo

• magtatag ang mga paaralan ng mga mithiin sa 
pagkamarunong bumasa, sumulat at bumilang 

http://myschool.edu.au

