
Ang mga indibidwal na ulat ng estudyante sa NAPLAN ay ibibigay ng awtoridad  
na namamahala ng pagsusulit sa inyong estado o teritoryo mula Agosto hanggang 
Setyembre.

Paano ko babasahin ang ulat?

MGA INDIBIDWAL 
NA ULAT NG 
ESTUDYANTE

Tinatasa ng NAPLAN ang mga mahahalagang lugar ng pagkamarunong bumasa, sumulat at bumilang. Nagbibigay 
ito sa mga magulang at tagapagturo ng isang larawan(snapshot) kung paano sumusulong ang mga estudyante 
– nang indibidwal, bilang bahagi ng komunidad at sa pagkumpara sa mga pambansang pamantayan na 
napagkasunduan ng lahat ng mga pamahalaan ng estado at teritoryo. 

Kung ikaw ang magulang ng estudyanteng nasa mga Year 3, 5, 7 o 9, makakatanggap ka ng indibidwal na ulat ng 
inyong anak sa naging mga resulta ng mga pagsusulit sa NAPLAN na kanilang ginawa noong Mayo. 

Ang 2018 ay unang taon na ginawa ng ilang mga estudyante ang pagsusulit sa NAPLAN na nasa online na pormat. 
Ipakikita ng ulat kung kinumpleto ng inyong anak ang pagtatasa sa online o sa papel.

Tinatasa ng NAPLAN ang pagkamarunong bumilang, 
bumasa, sumulat, pagbaybay, balarila at bantas. Makikita 
mo ang mga resulta ng inyong anak sa iskala na nakamit 
sa bawa’t pagtatasa ng mga yaon. 

Ang mga resulta ng pagtatasa ng mga Year 3, 5, 7 at 9 
sa pagkamarunong bumasa, sumulat at bumilang ay 
nakaulat 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. Maging alinman sa online o 
papel ginawa ng inyong anak ang pagtatasa, ang mga 
resulta ay nakaulat sa kaparehong iskala. 

Ang pinakaugmang anim na mga band lamang para sa 
bawa’t year level ang ipinakikita sa ulat ng estudyante. 
Halimbawa, ang mga resulta para sa Year 3 ay nakaulat 
sa kabuuang hanay ng Band 1 hanggang Band 6, gaya ng 
ipinakikita sa diagram na katapat. Ipinakikita sa ulat ng 
Year 5 ang mga band 3 hanggang 8, ipinakikita sa ulat ng 
Year 7 ang mga band 4 hanggang 9, at ipinakikita sa ulat 
ng Year 9 ang mga band 5 hanggang 10. 

Ipinakikita rin sa mga diagram sa ulat ng estudyante 
ang hanay para sa kalagitnaang 60 porsiyento ng mga 
estudyante, ang pambansang katamtamang resulta at ang 
pambansang minimum na pamantayan para sa bawa’t 
year level. Ipinakikita rin sa mga ulat ang katamtaman ng 
paaralan (school average) ng ilang mga estado at teritoryo.

Nakabuod din sa ulat ang mga kasanayan na karaniwang 
ipinakita ng mga estudyante sa mga pagtatasa sa bawa’t 
band.
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Kung ang resulta ng 
estudyante ay narito, 
ibig sabihin na ang 
resulta ay lumagpas pa 
sa inaasahang lebel ng 
nakamtan (achievement) 
para sa mga estudyante 
ng Year 3.

Ipinapakita ng triyanggulo 
ang pambansang 
katamtaman (national 
average) para sa mga 
estudyante ng Year 3.

Ipinapakita ng tuldok(dot) 
ang resulta ng indibidwal 
na estudyante.

Ipinapakita ng medyo 
nakukulimlimang lugar 
ang hanay ng nakamtan 
para sa kalagitnaang 
60 porsiyento ng mga 
estudyante ng Year 3  
sa Australia.

Ang mga estudyante ng 
Year 3 na may mga resulta 
sa Band 1 ay nasa ibaba 
ng pambansang minimum 
na pamantayan.

Ang mga estudyante  
ng Year 3 na may mga 
resulta sa Band 2 ay nasa 
pambansang minimum  
na pamantayan.



Paano nakakatulong ang NAPLAN  
sa aking anak at sa aking paaralan?

Anong epekto ng mga resulta  
sa kinabukasan ng aking anak?

Dinisenyo ang NAPLAN para magbigay ng impormasyon sa 
mga nakamtan (achievements) ng estudyante tungkol sa 
pagkamarunong bumasa, sumulat at bumilang. Ang NAPLAN 
lamang ang pambansang pagtatasa na ginagawa ng mga 
kabataang Australian. Pinupunan nito ang iba pang mga 
pagtatasa sa paaralan at nagbibigay ng napagkukumparang 
datos sa buong bansa para makatulong sa mga pamahalaan 
sa pagtantiya kung paano gumagana ang mga programa 
sa edukasyon at kung naabot ng mga estudyante ang 
mahahalagang mga pamantayan sa pagkamarunong bumasa, 
sumulat at bumilang. Nakakatulong ang mga resulta ng 
NAPLAN na: 

• mag-usap ang mga magulang at estudyante sa mga  
guro tungkol sa indibidwal na pagsulong ng estudyante 

• mas matukuyan ng mga guro ang mga estudyanteng 
nangangailangan ng higit na mga paghamon sa aral o 
dagdag na suporta 

• 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 
pagkamarumong bumasa, sumulat at bumilang 

• magrepaso ang mga sistema sa paaralan tungkol sa  
mga programa at suportang ibinibigay sa mga paaralan 

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

Ang inyong principal ng paaralan ay makapagbibigay ng dagdag 
na mga detalye kung paano ginagamit ng inyong paaralan ang 
mga resulta sa NAPLAN

Bawa’t taon, ang mga awtoridad na namamahala ng 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. 

Ang mga katamtamang resulta ng paaralan ay pampublikong 
nakaulat sa My School (www.myschool.edu.au). Itinatama sa 
panahon ang impormasyon sa website ayon sa mga resulta 
noong 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 mga populasyon ng estudyante. Ang 
indibidwal na mga resulta ng inyong anak ay hindi makukuha 
sa My School.

Ang mga pagsusulit sa NAPLAN ay tungkol sa pagtatasa 
sa progreso ng natututunan sa pagkamarunong bumasa, 
sumulat at bumilang. Binibigyan ang mga estudyante ng 
indikasyon kung saan nakapwesto ang kanilang mga resulta  
sa pangkaraniwang iskala ng pagtatasa. 

Ang NAPLAN ay nagbibigay ng larawan sa naging pagganap 
ng inyong anak sa mga araw ng pagtatasa at kailangang 
maging maingat sa pagbibigay ng kahulugan sa mga resulta. 
Maraming mga kadahilanan kung bakit ang mga resulta ng 
estudyante ay mag-iiba-iba. Ang ilang mga estudyante ay 
maaaring mas mahusay sa kanilang ginawang pagsusulit na 
di inaasahan kumpara sa mga resulta ng regular nilang mga 
pagtatasa sa silid-aralan habang ang iba naman ay hindi 
maganda ang ginawang pagsusulit kaysa sa inaasahan. 

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o pinag-aalala, 
tungkol sa mga resulta ng inyong anak sa NAPLAN, dapat 
mong pag-usapan ang 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 sa 
Programa ng Pambansang Pagtatasa (National Assessment 
Program), bisitahin ang www.nap.edu.au. 

Mula 2018 tungong 2020, ang NAPLAN ay lilipat mula sa papel 
na pagtatasa papuntang online na pagtatasa para magbigay 
ng higit na tama at iksaktong impormasyon tungkol sa kung 
ano ang nalalaman at magagawa ng mga estudyante. Habang 
nasa panahong ito, ang ilang mga estudyante ay magsusulit 
ng NAPLAN sa papel, habang ang iba naman ay magsusulit  
ng mga pagtatasa sa online. Ang mga estudyante na 
pinagsulit sa papel man o online ay tinatasa sa parehong 
pagkamarunong bumasa, sumulat at bumilang na nilalaman 
at ang mga resulta ay nai-uulat sa parehong iskala ng 
pagtatasa ng NAPLAN.

Itong taong 2018, nakumpleto ng lahat ng mga estudyante 
sa Year 3 ang pagtatasa sa pagsulat na pagsusulit sa papel, 
kabilang yaong mga estudyanteng nakumpleto ang iba pang 
mga pagtatasa sa online. 

Para malaman ang karagdagang impormasyon tungkol sa 
NAPLAN Online, bisitahin ang www.nap.edu.au/online-
assessment.

Ang mga resulta sa NAPLAN ay nagdudulot ng mahalagang 
impormasyon tungkol sa mga kasanayan sa pagkamarunong 
bumasa, sumulat at bumilang ng inyong anak na natutunan 
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 na kanilang 
proseso sa pagtanggap ng estudyante. Ang mga pagtatasa 
sa NAPLAN ay hindi idinisenyo 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 mga pangangailangan ng estudyante. 
Kung mayroon kang anumang mga pag-aalala, inuudyukan 
ka ng ACARA na pag-usapan ninyo ng paaralan ang bagay na 
yaon.

Sino pa ang makakatunghay  
ng mga resulta?

Paano ngayon kung ang  
mga resulta ay hindi yaong 
inaasahan ko at ng aking anak?
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