
 چه موقع گزارش NAPLAN فرزندم را دریافت می کنم و چه چیزی 

را این گزارش به من می گوید؟

اگر شام والدین/ مراقبت کنندۀ شاگردی هستید که در ماه می امسال امتحان های 

NAPLAN را انجام داده است، مکتب طفل شام گزارش فردی از نتایج فرزند تان را به شام 
ارائه خواهد داد. 

 شام میتوانید انتظار داشته باشید که گزارش NAPLAN طفل تان را از ماه آگست به

 (www.nap.edu.au/taa)بعد، زمانی که مقامات اداره امتحانات ایالت و قلمرو 
 گزارشهای فردی NALPAN را به مکاتب ارائه دادند، دریافت کنید.

 NAPLAN را مشاهده خواهید کرد که نتایج )Rocket ship شام پنج مقیاس موفقیت )یا

طفل شام را در خواندن، نوشنت، هجا کردن )امالء(، دستور زبان و عالمت گذاری و حساب 

نشان می دهد.

نتایج ارزیابی سوادآموزی و حساب صنف های 3 ، 5 ، 7 و 9 در مقیاس از باند 1 تا 

باند 10 گزارش داده می شود. این مقیاس بیانگر افزایش سطح دانش، درک و مهارت 

نشان داده  شده در ارزیابی ها است.

چگونه NAPLAN به مکاتب ارائه می شود؟

NAPLAN در حال حرکت به سوی امتحان آنالین است، با این هدف که کلیه مکاتب از 
امتحان بر روی کاغذ به امتحان آنالین تا سال 2022 انتقال یابند.

این بدان معناست که در ماه می 2021 بعضی از شاگردان NAPLAN را روی کاغذ 

امتحان دادند، در حالی که بعضی دیگر امتحان ها را بصورت آنالین انجام دادند.

NAPLAN آنالین ارزیابی بهرت، نتایج دقیق تر و جذاب تر برای شاگردان فراهم میکند. 

سواالتی که معموال پرسیده می شود

گزارش های فردی شاگرد

NAPLAN یک ارزیابی سوادآموزی و حساب در سطح ملی است که از شاگردان صنف های 3، 5 ، 7 و 9 در ماه می هر سال به عمل می آید. مهارت های سوادآموزی 
و حساب پایه اساسی برای همه یادگیری ها است. NAPLAN تنها ارزیابی ملی است که همه اطفال اسرتالیایی می توانند انجام دهند. سواالت مطالب مرتبط با برنامه 

درسی اسرتالیا: انگلیسی و ریاضیات را ارزیابی می کنند. 

نتایج NAPLAN به والدین/ مراقبت کنندگان و مربیان اجازه میدهد تا ببینند که چگونه شاگردان در زمینه سوادآموزی و حساب در طول زمان - به صورت انفرادی، به 

عنوان بخشی از جامعه مکتب شان و در برابر استانداردهای ملی پیرشفت میکنند.

NAPLAN تنها یکی از جنبه های جریان ارزیابی مکتب و گزارش دهی می باشد و جایگزین ارزیابی های مداوم توسط معلمین در باره کارآیی هریکی از شاگردان در 
مکتب نیست. معلم فرزند شام بهرتین درک را از پیرشفت تحصیلی فرزند شام خواهد داشت. از گزارش های NAPLAN همراه با سایر گزارش های ارزیابی مکتب، می 

توان برای صحبت کردن درمورد نقاط قوت شاگرد و زمینه هایی که باید بهبود یابند با معلم وی استفاده کرد.
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چگونه این گزارش را بخوانم؟

در زیر هر rocket ship ، بیانیه ای وجود دارد که مشخص می کند فرزند شام هر یک از 

ارزیابی ها را بصورت آنالین انجام داده است یا روی کاغذ. متام شاگردان صنف 3 امتحان 

خود را بر روی کاغذ انجام می دهند. 

رصف نظر از این که شاگردان امتحان را بصورت آنالین انجام می دهند یا روی کاغذ: 

• �شاگردان در عین مهارتهای اساسی مورد ارزیابی قرار میگیرند که از طریق محتوای برنامه 
درسی آموزش داده شده است. 

• �نتایج شاگرد همچنان با عین مقیاس های ارزیابی NAPLAN اندازه گیری می شود، 
بدین معنی که نتایج هر دو قالب )فورمت( قابل مقایسه اند.

NAPLAN ابزاری ارزشمند است که می تواند بینش مفیدی را در مورد عملکرد شاگرد در 
طول یک مدت ارائه دهد، اما گزارش های فردی باید با دقت تعبیر شوند زیرا عملکرد شاگرد 

را در روز امتحان منعکس می کنند. 

تنها مرتبط ترین شش باند برای هرسال در گزارش شاگردان نشان داده میشوند. گزارش صنف 

3، باندهای 1 - 6 را نشان میدهد، گزارش صنف 5، باند 3 - 8 را نشان میدهد، گزارش 
صنف 7 باندهای 4 - 9 را نشان میدهد، و گزارش صنف 9، باندهای 5 - 10 را نشان 

میدهد. منودارها در گزارش شاگرد محدودۀ 60 درصد متوسط شاگردان، نتیجه اوسط ملی 

و حداقل استاندارد ملی برای هر صنف را نشان می دهد. گزارش ها در بعضی از ایالت ها و 

رسزمین ها نیز اوسط مکتب و/ یا ایالت را نشان می دهد. این گزارش همچنین مهارت هایی 

را که شاگردان به طور معمول در ارزیابی در هر باند نشان داده اند خالصه می کند.



NAPLAN چگونه به طفل من کمک می کند؟

NAPLAN فرصتی را برای شاگردان فراهم می کند تا آنچه را که در زمینه سوادآموزی 
و حساب یاد گرفته اند به منایش بگذارند. نتایج انفرادی شاگردان به والدین / مراقبت 

کنندگان نشان می دهد که طفل آنها چگونه در امتحانات خواندن، نوشنت، امال، دستور 
زبان و عالمت گذاری در نوشنت و حساب عمل کرده اند.

دستاوردهای طفل شام نه تنها با دستاوردهای هم صنفی های وی بلکه با موفقیت های همه 

شاگردان در اسرتالیا مقایسه می شود. نتایج NAPLAN می تواند به والدین و شاگردان 

 NAPLAN کمک کند تا درباره پیرشفت انفرادی شاگرد با معلامن صحبت کنند. چون

پیرشفت طفل شام را در صنف های 3 ،5 ، 7 ، 9 پیگیری می کند، این همچنین معلومات 

عینی در مورد رشد شاگردان در کسب سوادآموزی و حساب فراهم می کند.

نتایج NAPLAN چه تاثیری در آینده فرزند من خواهد داشت؟ 

نتایج NAPLAN معلومات مهمی در مورد مهارت های سوادآموزی و حساب که طفل 

شام از طریق برنامه درسی منظم مکتب خود می آموزد، فراهم می کند. این نتایج تکمیل 

کنندۀ ارزیابی های دیگری است که طفل شام در مکتب انجام می دهد. این نتایج  یک 

درکی را به شام و معلامن فرزندتان در مورد دستاوردها و پیرشفت فرزندتان در زمان 

ارزیابی ارائه می دهند. از این معلومات می توان برای حامیت از فرزندتان جهت رسیدن 

به توانایی های کامل وی استفاده کرد.

بعيض از مکاتب بعنوان بخيش از فرآيند پذيرش، ممكن است عالوه بر گزارش مکاتب ، 

گزارش هاي NAPLAN را نيز بخواهند. ارزیابی های NAPLAN طراحی نشده است 

که امتحان پذیرش مکتب باشد. با این حال، این نتایج ممکن است برای آگاه ساخنت 

یک مکتب جدید از نیازهای شاگرد مفید باشد. اگر شام هر گونه نگرانی هایی دارید، 

ARACA شام را تشویق می کند تا در مورد آنها با مکتب صحبت کنید.

NAPLAN چگونه به مکتب من کمک می کند؟

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

• �معلامن شاگردانی را که به چالش های کالنرت یا حامیت اضافی رضورت دارند بهرت 
شناسایی کنند.

• مکاتب نقاط قوت ورضورت ها در برنامه های تدریس راشناسایی کنند. 
• مکاتب در سوادآموزی و حساب اهداف خود را تعیین کنند. 

 •  سیستم های مکتب برنامه ها و پشتیبانی های ارائه شده به مکاتب
 را مورد بازبینی قرار دهند.

• جامعه اوسط نتایج مکتب را در وب سایت MY School )مکتب من( ببیند. 

NAPLAN همچنین سایر ارزیابی های مکاتب را تکمیل می کند و معلومات قابل 
مقایسه در سطح ملی را برای کمک به حکومت ها در ارزیابی اینکه برنامه های آموزشی 

چگونه کار می کند و آیا شاگردان استانداردهای مهم سوادآموزی و حساب را برآورده می 

سازند، فراهم می کند. 

چه کسی دیگر نتایج را خواهد دید؟
 

هر سال، مقامات اداری امتحان نتایج همه شاگردانی را که امتحان NAPLAN داده 

اند در اختیار مکاتب قرار می دهند. مکاتب تشویق می شوند که مفاد این نتایج را در 

برنامه ریزی خود برای پیرشفت در رسارس مکتب مورد استفاده قرار دهند. گزارش های 

فردی شاگرد محرمانه است. هیچ کس خارج از مقام ادارۀ محلی امتحان شام یا مکتب شام 

گزارش فرزند شام را منی بیند.

 نتایج اوسط مکتب به طور عام در MY School گزارش داده می شود 

(www.myschool.edu.au) این وب سایت با نتایج سال گذشته در سه ماهه 
اول هر سال به روز می شود. MY School به جامعه این امکان را می دهد تا جنبه 

هایی از منایه هر مکتب را بررسی کند و همچنین آنرا با مکاتبی که به جمعیت شاگردان 

مشابه خدمت می کنند مقایسه کند. نتایج فردی فرزند شام در MY School در 

دسرتس نیست

 اگر نتایج آن چیزی که من و فرزندم انتظار داشتیم نباشد، 

چه می شود؟
 

امتحانات NAPLAN پیرشفت یادگیری را در سوادآموزی و حساب ارزیابی می کند. به 

شاگردان نشان می دهد که نتایج آنها در کجای مقیاس ارزیابی درهر آمتحان قرار دارد. در 

حالی که می توان نتایج NAPLAN را در سطح ملی بین همه شاگردان و در طول زمان 

مقایسه کرد، اما تجربه شاگرد در روز امتحان ممکن است بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد. 

گر در مورد نتایج NAPLAN فرزندتان سوال یا نگرانی دارید، باید این موارد را با معلم 

فرزند تان، که در مورد پیرشفت تحصیلی فرزند تان بهرتین بینش را خواهد داشت، در 

میان بگذارید.  

 برای یافنت معلومات بیشرت در باره NAPLAN و/ یا حرکت به امتحان آنالین، از

 www.nap.edu.au دیدن کنید.


