
چه موقعی گزارش NAPLAN فرزندم را دریافت خواهم کرد و آن 

چه چیزی به من خواهد گفت؟ 

اگر شام پدر/مادر/ مراقب دانش آموز هستید که آزمونهای NAPLAN در ماه مه 

امسال انجام داده است، مدرسه فرزند شام یک گزارش انفرادی از نتایج فرزند تان را در 

اختیار شام قرار خواهد داد. 

شام می توانید انتظار داشته باشید که از ماه اوت به بعد گزارش NAPLAN فرزندتان 

)www.nap.edu.au/taa( را دریافت کنید، وقتی که مقامات مدیریت آزمون

 ایالت و تریتوری زارش های دانش آموز انفرادی NAPLAN را به مدارس ارائه می 

دهند.

پنج مقیاس دستاورد )یا »فضاپیامی موشکی«( را مشاهده خواهید کرد که نتایج 

NAPLAN فرزند شام را برای خواندن، نوشنت، هجی کردن، دستور زبان و عالئم 
نگارشی و محاسبه نشان می دهد.  

نتایج ارزیابی سواد آموزی و محاسبه سالهای 3، 5، 7 و 9 در یک مقیاسی از باند 1 

تا باند 10 گزارش می شوند. این مقیاس سطوح فزاینده دانش، درک و مهارت های نشان 

داده شده در ارزیابی ها را نشان می دهد.

چگونه NAPLAN در مدارس برگذار می شود؟ 

 NAPLAN با هدف اینکه همه مدارس تا سال 2022 از آزمون کاغذی به آزمون 
آنالین انتقال یابند، در حال حرکت به سوی آنالین شدن است.   

 NAPLAN این بدان معناست که در ماه مه 2021 بعضی از دانش آموزان در 

را روی کاغذ انجام دادند، در حالی که دیگران این آزمون ها را بصورت آنالین انجام دادند.

 NAPLAN آنالین یک ارزیابی بهرت و نتایج دقیق تر فراهم می کند و برای دانش 
آموزان جذاب تر است. 

 سواالتی که غالبا پرسیده می شوند 

 گزارش های فردی دانش آموز 

NAPLAN یک ارزیابی باسوادی و محاسبه ملی است که هر ساله در ماه مه برای دانش آموزان سالهای 3، 5، 7 و 9 برگزار می شود. مهارت های سواد آموزی و 
محاسبه پایه مهمی برای یادگیری هستند. NAPLAN تنها ارزیابی ملی است که همه کودکان اسرتالیایی می توانند آنرا انجام دهند. سئواالت آن موضوعات مرتبط با 

برنامه درسی اسرتالیا یعنی انگلیسی و ریاضیات را ارزیابی می کنند. 

 نتایج NAPLAN به والدین / مراقبان و مربیان اجازه می دهد که ببینند دانش آموزان در طول زمان - به صورت انفرادی، به عنوان بخشی از جامعه مدرسه خودشان، و 

در برابر معیارهای ملی، در سوادآموزی و محاسبه چطور پیرشفت می کنند.  

آزمون های NAPLAN یک جنبه از فرایند ارزیابی و گزارش دهی هر مدرسه هستند و جایگزین ارزیابی های مداوم و گسرتده ای که توسط معلامن درباره عملکرد هر 

دانش آموز انجام می شوند، منی باشند. معلم فرزند شام درک بهرتی در مورد پیرشفت تحصیلی فرزندتان خواهد داشت. در کنار سایر گزارش های ارزیابی مدرسه، از گزارش 

های NAPLAN می توان برای بحث درمورد نقاط قوت و زمینه های بهبود کودک با معلم وی استفاده کرد. 
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چگونه باید گزارش را بخوانم؟ 

در زیر هر فضاپیامی موشکی، گزاره ای وجود دارد که مشخص می کند که آیا فرزند شام 

هر یک از این ارزیابی ها را بصورت آنالین یا روی کاغذ انجام داده است یا نه. همه دانش 

آموزان سال 3 آزمون نوشنت را روی کاغذ انجام می دهند. 

  رصف نظر از اینکه دانش آموزان این آزمون را آنالین یا روی کاغذ انجام می دهند: 

• � دانش آموزان برای هامن مهارت های سوادآموزی و محاسبه پایه ای ارزیابی می شوند 
که از طریق برنامه درسی به آنها آموزش داده شده است 

• ��نتایج دانش آموز همچنان با مقیاس های ارزیابی NAPLAN یکسان سنجیده 
خواهد شده به این معنی که نتایج هر دو قالب )فورمت( با هم قابل مقایسه است.

 NAPLAN ابزاری ارزشمند است که می تواند بینش های مفیدی در مورد عملکرد یک 

دانش آموز در طول زمان ارائه دهد، اما گزارش های انفرادی باید با دقت تفسیر شوند چون 

آنها عملکرد دانش آموز را در روز آزمون منعکس می کنند.  

فقط مربوط ترین شش باند برای هر سال در گزارش دانش آموز 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 نشان می دهد و گزارش سال 9 باندهای 

5 تا 10 را نشان می دهد. منودارها در گزارش دانش آموز دامنه ای برای 60 درصد 
میانگین دانش آموزان، میانگین نتایج ملی و حداقل استاندارد ملی برای هر سال را نشان می 

دهد. گزارش ها در بعضی از ایالت ها و تریتوری ها همچنین میانگین مدرسه و / یا ایالت 

را نشان می دهد. این گزارش همچنین مهارتهایی را خالصه می کند که دانش آموزان به طور 

معمول در ارزیابی ها هر باند آنها را نشان داده اند. 



NAPLAN چگونه به فرزند من کمک می کند؟   

NAPLAN فرصتی برای دانش آموزان فراهم می کند تا آنچه را که در زمینه های 
سواد آموزی و محاسبه یاد گرفته اند، نشان دهند. نتایج انفرادی دانش آموز به پدر/مادر / 

مراقبان نشان می دهد که چگونه فرزندشان در آزمون های خواندن، نوشنت، هجی کردن، 
دستور زبان و عالئم نگارشی و محاسبه عمل کرده است.  

دستاوردهای فرزند شام با دستاوردهای همه دانش آموزان در اسرتالیا، و نه فقط با 

دستاوردهای همکالسی هایشان مقایسه می شود. نتایج NAPLAN می تواند به 

والدین و دانش آموزان کمک کند تا درباره پیرشفت انفرادی دانش آموزان با معلامن 

گفتگو کنند. از آنجا که NALPAN پیرشفت فرزند شام را در طی سالهای 3، 5، 7 و 9 

پیگیری می کند، آن همچنین اطالعات عینی درباره رشد سواد آموزی و محاسبه دانش 

آموز را فراهم می کند.

این نتایج چه تأثیری در آینده فرزند من خواهد داشت؟ 

نتایج NAPLAN اطالعات مهمی در مورد مهارت های سواد آموزی و محاسبه را که 

فرزند شام از طریق برنامه درسی منظم مدرسه خودش می آموزد، فراهم می کند. نتایج 

مکمل ارزیابی های دیگری است که فرزند شام آنها را در مدرسه انجام می دهد.آنها درکی 

از دستاوردها و پیرشفت فرزندتان را برای شام و معلامن فرزندتان در زمان ارزیابی ها 

ارائه می دهند. از این اطالعات می توان برای حامیت از فرزندتان در دستیابی به پتانسیل 

کامل اش استفاده کرد. 

 بعيض از مدارس ممکن است بعنوان بخشی از فرآيند پذيرش عالوه بر گزارش مدارس، 

گزارش های NAPLAN را نيز بخواهند. ارزیابی های NAPLAN به عنوان 

یک آزمون برای پذیرش مدرسه طراحی نشده است. با این حال، نتایج ممکن است برای 

آگاه ساخنت مدرسه جدید از نیازهای دانش آموز مفید باشد. اگر هر گونه نگرانی دارید، 

ACARA شام را تشویق می کند تا در مورد آنها با مدرسه صحبت کنید. 

NAPLAN چطور به مدرسه من کمک می کند؟ 

 NAPLAN تنها ارزیابی ملی است که کودکان اسرتالیا انجام می دهند.  
NAPLAN کمک می کند: 

 • �معلامن دانش آموزانی را که به چالش های بزرگرت یا حامیت بیشرتی نیاز 
دارند، بهرت بشناسد 

• مدارس نقاط قوت و زمینه های مورد نیاز در برنامه های آموزشی را شناسایی کنند
• مدارس اهداف سوادآموزی و محاسبه را مشخص کنند

• سیستم های مدرسه برنامه ها و پشتیبانی ارائه شده به مدارس را بررسی کنند
•  جامعه نتایج میانگین مدرسه را در وب سایت مدرسه من مشاهده کند.   

NAPLAN همچنین ارزیابی های دیگر مدرسه را تکمیل می کند و داده های قابل 
مقایسه ملی را برای کمک به دولتها ارائه می کند که در ارزیابی نحوه کارکرد برنامه های 

آموزشی و اینکه آیا دانش آموزان استانداردهای مهم سواد آموزی و محاسبه را برآورده می 

کنند، به آنها کمک می کند.

چه کس دیگری نتایج را خواهد دید؟ 
 
هر ساله، مقامات مدیریت آزمون نتایج همه دانش آموزانی را که NAPLAN را انجام 

داده اند، به مدارس ارائه می دهند. مدارس تشویق می شوند که از این نتایج برای برنامه 

ریزی آگاهانه شان برای بهبود در رسارس مدرسه استفاده کنند.گزارش های انفرادی دانش 

آموزان محرمانه است. هیچ کس خارج از مقام مدیریت محلی آزمون یا مدرسه شام گزارش 

فرزندتان را نخواهد دید. 

 نتایج میانگین مدرسه به طور عمومی در مدرسه من 

)www.myschool.edu.au(. گزارش شده است. 
این وب سایت با نتایج سال گذشته در سه ماهه اول هر سال به روز می شود.مدرسه من 

به جامعه اجازه می دهد که به جنبه های منایه هر مدرسه نگاه کند و نیز آنرا با مدارسی 

که جمعیت دانش آموزی مشابهی دارند، مقایسه کند. نتایج انفرادی فرزند شام در مدرسه 

من موجود نیست.

 اگر نتایج آن چیزی نباشد که من و فرزندم انتظارش را داشتیم،

 چه می شود؟
 

آزمون های NAPLAN پیرشفت یادگیری را در سواد آموزی و محاسبه ارزیابی می 

کنند. به دانش آموزان نشان داده می شود که نتایج آنها برای هر آزمون در کجای مقیاس 

ارزیابی قرار دارد. در حالی که می توان نتایج NAPLAN را در سطح ملی بین همه 

دانش آموزان و در طی زمان مقایسه کرد، تجربه یک دانش آموز در روز آزمون ممکن 

است بر عملکردش تأثیر بگذارد.  

اگر در مورد نتایج NAPLAN فرزندتان سئوالی یا نگرانی دارید، باید آنها را با معلم 

فرزند خود در میان بگذارید، که بیشرتین بینش را در مورد پیرشفت تحصیلی فرزند شام 

خواهد داشت. 

 برای کسب اطالعات بیشرت در مورد NAPLAN و / یا حرکت به سوی آنالین، به

 www.nap.edu.au مراجعه کنید.


