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Kailan ko matatanggap ang NAPLAN 
report ng aking anak at ano ang  
sasabihin nito sa akin? 
Kung ikaw ay isang magulang/tagapag-alaga ng isang mag-aaral na 
kumuha ng mga pagsusulit na NAPLAN noong Mayo nitong taon na ito, 
ang paaralan ng iyong anak ay magbibigay sa iyo ng indibidwal na ulat 
ng mga resulta ng iyong anak.

Maaasahan mong matanggap ang NAPLAN report ng iyong anak  
mula Agosto at kasunod na mga buwan, kapag naibigay na ng mga 
awtoridad sa pangangasiwa ng pagsusulit sa estado at teritoryo  
(www.nap.edu.au/taa) ang mga NAPLAN report ng indibidwal na  
estudyante sa mga paaralan.

Makakakita ka ng limang iskala (scale) ng tagumpay (o ‘mga rocket 
ship’) na nagpapakita ng mga resulta ng NAPLAN ng iyong anak  
para sa pagbabasa, pagsulat, pagbabaybay, gramatika at bantas,  
at pagbilang.

Ang mga Year 3, 5, 7 at 9 na mga resulta ng pagtasa sa pagbasa’t 
pagsulat at pagbilang ay iniulat sa isang iskala mula sa Band 1 hanggang 
Band 10. Ang iskala na ito ay kumakatawan sa pagtaas ng antas ng  
kaalaman, pag-unawa at mga kasanayang ipinakita sa mga pagsusulit.

Paano ibinibigay ang NAPLAN sa mga 
paaralan?
Ang taon na ito ang huling taon bago lumipat sa online na pagsusulit, 
kung saan ang lahat ng paaralan sa buong Australya ay lumalahok na 
ngayon sa mga NAPLAN na pagsusulit sa online.

Ang NAPLAN online ay mas mahusay na pagtatasa na mayroong mas 
tumpak na mga resulta at mas nakakaengganyong karanasan sa  
pagsusulit para sa mga mag-aaral.

Paano ko babasahin ang ulat?
Ang NAPLAN ay isang mahalagang instrumento na makakapagbigay ng 
mga kapaki-pakinabang na pananaw sa paggampan ng isang mag-aaral 
sa pagdaan ng panahon, ngunit dapat mag-ingat sa pagbibigay-kahulugan 
sa mga indibidwal na report dahil ipinapakita (lamang) ng mga ito ang 
paggampan ng mag-aaral sa araw ng pagsusulit.

Tanging ang pinakamahalagang anim na band para sa bawat antas ng 
taon (year level) ang ipinapakita sa report ng mag-aaral. Ang Year 3 report 
ay nagpapakita ng mga band 1–6, ang Year 5 report ay nagpapakita ng 
mga band 3–8, ang Year 7 report ay nagpapakita ng mga band 4–9, at 
ang Year 9 report ay nagpapakita ng mga band 5–10. Ang mga diyagram 
sa report ng mag-aaral ay nagpapakita ng hanay para sa gitnang  
60 porsyento ng mga mag-aaral, ang pambansang average na resulta at 
ang pambansang minimum na pamantayan para sa bawat antas ng taon. 
Ipinapakita rin ng mga ulat sa ilang estado at teritoryo ang average ng 
paaralan at/o estado. Binubuod din ng ulat ang mga kasanayang  
karaniwang ipinakita ng mga mag-aaral sa mga pagtatasa sa bawat band.

Bakit sinasabi sa report ng aking  
anak na kinuha niya ang kanyang 
pagsusulit sa papel?

Habang ang NAPLAN ay isang online na pagsusulit, may maliit na bilang 
ng mga kalagayan kung saan maaaring kumpletuhin ng mga mag-aaral 
ang mga pagsusulit sa papel. Kabilang dito kung:

• ang mga paaralan ay gumagamit ng isang kinikilalang alternatibong 
kurikulum 

• ang mga mag-aaral ay nangangailangan ng mga pagsusulit sa 
papel sa dahilang mas madali itong kunin (accessibility reasons) 

• ang mga teknikal na isyu sa araw ng pagsusulit ay nangangailangan 
ng pagsusulit sa papel upang magamit bilang isang hakbang ng 
paniniguro (contingency measure). 

Palaging kinukumpleto ng mga mag-aaral sa Year 3 ang kanilang mga 
pagsusulit sa papel.

Mga madalas itanong
Mga ulat ng indibidwal na 
mag-aaral

Ang NAPLAN ay pambansang pagtatasa sa pagbasa’t pagsulat at pagbilang (literacy and numeracy), na kinuha ng mga mag-aaral sa Year 3, 5, 7 
at 9 noong Mayo 2022. Ang mga kasanayan sa pagbasa’t pagsulat at pagbilang ay napakahalagang saligan ng lahat ng pag-aaral. Ang NAPLAN 
ang tanging pambansang pagtatasa na maaaring kunin ng lahat ng mga batang Australyano. Tinatasa ng mga tanong ang nilalamang nakaugnay 
sa Kurikulum ng Australya: Ingles at Matematika.

Ang mga resulta ng NAPLAN ay nagbibigay-daan sa mga magulang/tagapag-alaga at tagapagturo na makita kung paano umuunlad ang mga  
mag-aaral sa pagbasa’t pagsulat at pagbilang sa paglipas ng panahon – nang indibidwal, bilang bahagi ng komunidad ng kanilang paaralan, at 
batay sa mga pambansang pamantayan. 

Ang mga pagsusulit sa NAPLAN ay isang aspeto ng proseso ng pagtatasa at pag-uulat ng bawat paaralan, at hindi pinapalitan ang malawak, patuloy 
na pagtatasa na ginagawa ng mga guro para sa paggampan ng bawat estudyante. Ang guro ng iyong anak ay magkakaroon ng pinakamahusay na 
pananaw sa pag-unlad ng edukasyon ng iyong anak. Kasama ng iba pang mga ulat sa pagtatasa ng paaralan, ang mga NAPLAN report ay maaaring 
gamitin upang talakayin sa kanyang guro kung saan mahusay ang iyong anak at kung saan maaari pang pagbutihin.
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Paano tinutulungan ng NAPLAN ang 
aking anak? 
Ang NAPLAN ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga mag-aaral 
na ipakita ang kanilang natutunan sa mga larangan ng pagbasa’t 
pagsulat at pagbilang. Ang mga resulta ng indibidwal na mag-aaral 
ay nagpapakita sa mga magulang/tagapag-alaga kung paano ang 
paggampan ng kanilang anak sa pagbasa, pagsulat, pagbabaybay, 
balarila at bantas, at mga pagsusulit sa pagbilang.

Ang mga naabot ng iyong anak ay inihahambing sa mga naabot ng 
lahat ng mga mag-aaral sa Australya, hindi lamang sa mga naabot ng 
kanyang mga kaklase. Ang mga resulta ng NAPLAN ay makakatulong 
sa mga magulang at mag-aaral na talakayin ang pag-unlad ng indibidwal 
na mag-aaral sa mga guro. Dahil sinusubaybayan ng NAPLAN ang 
pag-unlad ng iyong anak sa mga Year 3, 5, 7 at 9, nagbibigay din ito 
ng obyektibong impormasyon tungkol sa pagsulong ng estudyante sa 
pagbasa’t pagsulat.

Ano ang magiging epekto ng mga  
resulta sa kinabukasan ng aking anak?

Ang mga resulta ng NAPLAN ay nagbibigay ng mahalagang  
impormasyon tungkol sa mga kasanayan sa pagbasa’t pagsulat 
at pagbilang na natututunan ng iyong anak sa kanyang regular na 
kurikulum sa paaralan. Ang mga resulta ay umaakma sa iba pang mga 
pagtatasa na ginagawa ng iyong anak sa paaralan. Ang mga ito ay 
nagbibigay sa iyo at sa mga guro ng iyong anak ng pag-unawa sa mga 
tagumpay at pag-unlad ng iyong anak sa panahon ng mga pagtatasa. 
Ang impormasyon ay maaaring gamitin upang suportahan ang iyong 
anak na maabot ang kanyang buong potensyal.

Ang ilang mga paaralan ay maaaring humingi ng mga NAPLAN report, 
bukod pa sa mga report ng paaralan, bilang bahagi ng proseso ng 
pagtanggap sa kanya ng paaralan. Ang mga pagtatasa ng NAPLAN ay 
hindi dinisenyo upang maging pagsusulit sa pagtanggap ng paaralan. 
Gayunpaman, maaaring maging kapaki-pakinabang ang mga resulta 
para ipaalam sa bagong paaralan ang mga pangangailangan ng isang 
mag-aaral. Kung mayroon kang anumang mga alalahanin, hinihikayat 
ka ng ACARA na talakayin ang mga ito sa paaralan.

Paano nakakatulong ang NAPLAN sa 
My School? 
Ang NAPLAN ang tanging pambansang pagtatasa na kinukuha ng 
mga batang Australyano. Tinutulungan ng NAPLAN:

• ang mga guro upang mas makilala ang mga mag-aaral na  
nangangailangan ng mas malalaking hamon o karagdagang suporta

• ang mga paaralan upang matukoy ang mga kalakasan at ang 
mga larangan na nangangailangan pa ng pagpapabuti sa mga 
programa sa pagtuturo

• ang mga paaralan upang magtakda ng mga layunin sa pagbasa’t 
pagsulat at pagbilang

• ang mga sistema ng paaralan upang suriin ang mga programa at 
suporta na inaalok sa mga paaralan

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

Ang NAPLAN ay umaakma din sa iba pang mga pagtatasa ng 
paaralan at nagbibigay ng datos na maihahambing sa buong bansa 
upang matulungan ang mga pamahalaan na suriin kung paano 
gumagana ang mga programa sa edukasyon at kung natutugunan ng 
mga mag-aaral ang mahahalagang mga pamantayan sa pagbasa’t 
pagsulat at pagbilang.

Sino pa ang makakakita sa mga  
resulta? 
 
Bawat taon, ang mga awtoridad sa pangangasiwa ng pagsusulit ay 
nagbibigay sa mga paaralan ng mga resulta para sa lahat ng mag-aaral 
na kumuha ng NAPLAN. Hinihikayat ang mga paaralan na gamitin ang 
mga resulta upang ipaalam ang kanilang plano para sa pagpapabuti 
sa buong paaralan. Ang mga indibidwal na report ng mag-aaral ay 
kumpidensyal. Walang sinuman maliban sa inyong lokal na awtoridad sa 
pangangasiwa ng pagsusulit at kawani sa paaralan ng iyong anak ang 
makakakita sa report ng iyong anak.

Ang average na mga resulta ng paaralan ay iniulat sa publiko saMy 
School (www.myschool.edu.au). Isinasapanahon ang website kasama 
ng mga resulta ng nakaraang taon sa unang quarter ng bawat taon. 
AngMy Schoolay nagbibigay-daan upang makita ng komunidad ang 
mga aspeto ng profile ng bawat paaralan, at paghambingin ang mga 
paaralan na bukas para sa mga katulad na populasyon ng mag-aaral. 
Ang mga indibidwal na resulta ng iyong anak ay hindi makikita saMy 
School.

Paano kung ang mga resulta ay hindi 
gaya ng inaasahan namin ng aking 
anak?
 
Tinatasa ng mga pagsusulit ng NAPLAN ang pag-unlad ng pag-aaral sa 
pagbasa’t pagsulat at pagbilang. Ang mga mag-aaral ay binibigyan ng 
indikasyon kung saan matatagpuan ang kanilang mga resulta sa iskala 
ng pagtatasa para sa bawat pagsusulit. Habang maihahambing ang 
mga resulta ng NAPLAN sa buong bansa, sa lahat ng mga mag-aaral at 
sa paglipas ng panahon, ang karanasan ng isang mag-aaral sa araw ng 
pagsusulit ay maaaring makaapekto sa kanyang paggampan. 

Kung mayroon kang anumang mga tanong o alalahanin tungkol sa 
mga resulta ng NAPLAN ng iyong anak, dapat mong talakayin ang 
mga ito sa guro ng iyong anak, na siyang mayroong pinakamahusay 
na pananaw sa pag-unlad ng edukasyon ng iyong anak.

Upang malaman ang higit pa tungkol sa NAPLAN bisitahin www.nap.edu.au

http://www.myschool.edu.au
http://www.nap.edu.au

