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چه زمانی گزارش NAPLAN فرزندم را دریافت خواهم 
کرد و این گزارش چه به من خواهد گفت؟ 

اگر پدر، مادر یا مراقبت کنندۀ شاگردی هستید که امتحانات NAPLAN را 
در ماه می امسال انجام داده است، مکتب فرزندتان گزارشی جداگانه از نتایج 

فرزندتان را به شما ارائه می کند.

می توانید انتظار داشته باشید که گزارش NAPLAN فرزندتان را از ماه 
اگست به بعد دریافت کنید، زمانی که مقامات اداره امتحان ایالت و قلمرو 

)www.nap.edu.au/taa( گزارش های انفرادی NAPLAN شاگرد را 
به مکاتب ارائه کردند.

شما پنج مقیاس موفقیت )یا "کشتی های موشکی"( را خواهید دید که نتایج 
NAPLAN فرزندتان را در خواندن، نوشتن، امال، گرامر ، عالمت 

گذاری، و حساب نشان می دهد.

نتایج ارزیابی سواد و حساب صنف های 3، 5، 7 و 9 در مقیاسی از دسته 
)Band( 1 تا دسته 10 گزارش داده می شود. این مقیاس نشان دهنده سطوح 
رو به افزایش دانش، درک و مهارت های نشان داده شده در ارزیابی ها است.

NAPLAN چگونه در مکاتب ارائه می شود؟

امسال آخرین سال برای انتقال به امتحان آنالین است، تمام مکاتب در 
سراسر استرالیا اکنون به صورت آنالین در امتحانات NAPLAN شرکت 

می کنند.

NAPLAN آنالین یک ارزیابی بهتر با نتایج دقیق تر و یک تجربه امتحان 
جذاب تر برای شاگردان است. 

چگونه گزارش را بخوانم؟

NAPLAN ابزار ارزشمندی است که می تواند بینش مفیدی در مورد 
عملکرد شاگرد در طول زمان ارائه دهد، اما گزارش های فردی باید با دقت 

تفسیر شوند زیرا این گزارش عملکرد شاگرد را در روز امتحان منعکس 
می کنند.

فقط مرتبط ترین شش باند )دسته( برای هر سطح سال در گزارش شاگرد 
نشان داده می شود. گزارش سال 3 باندهای 1 تا 6 را نشان می دهد، گزارش 

 سال 5 باندهای 3 تا 8 را نشان می دهد، گزارش سال 7 باندهای 4 تا 9 
و گزارش سال 9 باندهای 5 تا 10 را نشان می دهد. نمودارهای )دیاگرام( 
 موجود در گزارش شاگرد، محدوده اوسط 60 فیصد شاگردان، اوسط ملی 

و حداقل استاندارد ملی را برای هر صنف نشان می دهد. در بعضی ایالت ها 
و مناطق گزارش ها اوسط مکتب و/ یا ایالت را نیز نشان می دهد. این 

گزارش همچنین مهارت هایی را که شاگردان معموالً در ارزیابی های هر 
دسته نشان داده اند، خالصه می کند. 

چرا در گزارش فرزندم آمده است که او امتحان خود را 
روی کاغذ داده است؟

در حالی که NAPLAN یک امتحان آنالین است، تعداد محدودی از شرایطی 
وجود دارد که شاگردان می توانند امتحانات را روی کاغذ تکمیل کنند. این 

زمانی است که:

مکاتب از یک برنامه درسی جایگزین شناخته شده استفاده می کنند   •
شاگردان به دالیل دسترسی )accessibility( به امتحان کاغذی   •

ضرورت دارند 

مسائل فنی در طول امتحان استفاده از امتحانات کاغذی را به عنوان   •
یک اقدام احتمالی ایجاب می کند. 

 شاگردان سال سوم همیشه تست های تحریری خود را روی کاغذ تکمیل 
می کنند.

سواالتی که زیاد پرسیده می شود
گزارش های فردی شاگردان

NAPLAN یک ارزیابی ملی سواد و حساب است که توسط شاگردان صنف های 3، 5، 7 و 9 در ماه می 2022 برگزار شد. مهارت های سواد و حساب پایه 
اساسی برای همه یادگیری ها هستند. NAPLAN تنها ارزیابی ملی است که همه اطفال استرالیایی می توانند انجام دهند. سواالت NAPLAN محتوای مرتبط با 

برنامه درسی استرالیا: انگلیسی و ریاضیات را ارزیابی می کند. 

نتایج NAPLAN به والدین/ مراقبت کنندگان و مربیان اجازه می دهد تا ببینند که شاگردان چگونه در طول زمان در سواد و حساب - به  صورت فردی، به 
عنوان بخشی از جامعه مکتب  شان و در مقابل استانداردهای ملی، پیشرفت می کنند. 

امتحانات NAPLAN فقط یک جنبۀ ارزیابی و گزارش دهی هر مکتب است و نمی تواند جاگزین ارزیابی های وسیع و مداومی گردد که توسط معلمان در 
 NAPLAN مورد اجراات هر شاگرد انجام می گردد. معلم فرزند شما بهترین بینش را در مورد پیشرفت تحصیلی فرزند شما خواهد داشت. از گزارش های 

در پهلوی سایر گزارش های ارزیابی مکتب، می توان برای بحث در مورد نقاط قوت و زمینه های بهبود فرزندتان با معلمش استفاده کرد.
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NAPLAN چگونه به فرزند من کمک می کند؟ 

NAPLAN فرصتی را برای شاگردان فراهم می کند تا آنچه را که در 
زمینه های سواد و حساب آموخته اند نشان دهند. نتایج انفرادی شاگرد به 

والدین/ مراقبت کنندگان نشان می دهد که فرزندشان در امتحانات خواندن، 
نوشتن، امال، گرامر و عالمت  گذاری و حساب چگونه عمل می کند.

دستاوردهای فرزند شما با دستاوردهای تمام شاگردان در استرالیا، و نه 
 NAPLAN فقط با دستاوردهای هم صنفی های او مقایسه می شود. نتایج
می تواند به والدین و شاگردان کمک کند تا در مورد پیشرفت شاگردان با 

معلمان صحبت کنند. چون NAPLAN پیشرفت فرزند شما را در صنف 
های 3، 5، 7 و 9 دنبال می کند، این امتحان همچنین معلومات عینی در 

مورد رشد پیشرفت شاگردان در سواد و حساب نیز ارائه می کند. 

این نتایج چه تاثیری بر آینده فرزند من خواهد داشت؟

نتایج NAPLAN معلومات مهمی را در مورد مهارت های سواد و حساب 
که فرزند شما از طریق برنامه درسی معمول مکتب یاد می گیرد، ارائه 
می کند. این نتایج تکمیل کنندۀ ارزیابی های دیگری است که فرزند شما 

در مکتب انجام می دهد. این ها به شما و معلمان فرزندتان درکی از 
دستاوردها و پیشرفت فرزندتان در زمان ارزیابی ها می دهند. از این 

معلومات می توان در جهت حمایت از فرزند تان برای رسیدن به پتانسیل 
کامل وی استفاده کرد.

بعضی از مکاتب ممکن است عالوه بر گزارش های مکتب، به عنوان 
بخشی از فرآیند پذیرش شان، گزارش های NAPLAN را نیز بخواهند. 
ارزیابی های NAPLAN برای امتحان پذیرش مکتب طراحی نشده اند. 
با این حال، این نتایج ممکن است برای اطالع رسانی به یک مکتب جدید 

از ضرورت های شاگرد مفید باشد. اگر نگرانی دارید، ACARA شما را 
تشویق می کند که در مورد آن با مکتب صحبت کنید.

چگونه NAPLAN به مکتب من کمک می کند؟ 

NAPLAN تنها ارزیابی ملی است که اطفال استرالیایی انجام می دهند. 
NAPLAN کمک می کند که:

معلمان شاگردانی را که به چالش های بزرگتر یا حمایت بیشتر نیاز   •
دارند بهتر شناسایی کنند

مکاتب نقاط قوت و زمینه های مورد نیاز به بهبود یابی در برنامه   •
های درس دادن را شناسایی کنند

مکاتب در سواد و حساب اهداف تعیین کنند  •

سیستم های مکتب برنامه ها و حمایت های ارائه شده به مکاتب را   •
مورد بررسی دوباره قرار دهند

 )My School( جامعه اوسط نتایج مکتب را در وب سایت مکتب من  •
مشاهده کند. 

همچنین، NAPLAN سایر ارزیابی های مکاتب را تکمیل می کند و 
معلومات قابل مقایسه در سطح ملی را ارائه می کند تا به حکومت ها در 

ارزیابی نحوه عملکرد برنامه های تعلیمی و اینکه آیا شاگردان استانداردهای 
مهم سواد و حساب را برآورده می کنند یا نه، کمک کند.

چه کسی دیگر نتایج را خواهد دید؟ 
 

هر سال، مقاماتی که امتحان را مدیریت می کنند نتایج را برای همه 
شاگردانی که امتحان NAPLAN می دهند در اختیار مکاتب قرار می دهند. 
مکاتب تشویق می شوند تا از این نتایج در برنامه ریزی خود برای بهبود در 

تمام مکتب استفاده کنند. گزارش های انفرادی شاگرد محرمانه است. هیچ کس 
جز مسئول اداره محلی امتحان شما و کارکنان مکتب فرزندتان گزارش فرزند 

شما را نخواهد دید.

 My School  اوسط نتایج مکتب به صورت عام در 
)www.myschool.edu.au(. گزارش داده می شود. وب سایت در سه 

ماهه اول هر سال با نتایج سال قبل به روز رسانی می شود. "مکتب من" 
به جامعه اجازه می دهد تا جنبه هایی از نمایۀ هر مکتب را ببیند، و همچنین 
با مکاتبی که به جمعیت شاگردان مشابه خدمات ارائه می کنند، مقایسه کند. 

نتایج فردی فرزند شما در My School در دسترس نیست.

اگر نتایج آن چیزی نباشد که من و فرزندم انتظار 
داشتیم چه؟

 
امتحانات NAPLAN پیشرفت یادگیری در سواد و حساب را ارزیابی می 

کند. به شاگردان نشانه ای داده می شود که نتایج آنها در مقیاس ارزیابی 
برای هر امتحان در کجا قرار دارد. در حالی که نتایج NAPLAN را می 
توان در سطح ملی بین همه شاگردان و در طول زمان مقایسه کرد، تجربه 

شاگرد در روز امتحان ممکن است بر عملکرد او تأثیر بگذارد. 

اگر در مورد نتایج NAPLAN فرزندتان سؤال یا نگرانی دارید، باید این 
موارد را با معلم فرزندتان ، که بهترین بینش را در مورد پیشرفت تحصیلی 

فرزند شما خواهد داشت، در میان بگذارید.

 www.nap.edu.au به NAPLAN برای کسب معلومات بیشتر در مورد
مراجعه کنید
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