
ਮਨੂੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ NAPLAN ਰੀਪਰੋਟ ਕਦੋਂ ਮਮਲੇਗੀ 
ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੂੈ ੰਕੀ ਦਸੱਗੇੀ? 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸ ੇਅਮਜਹੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਮਾਤਾ/ਮਪਤਾ/ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਤਾ ਹੋ, ਮਜਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ 
ਮਿਚੱ NAPLAN ਦ ੇਟਸੈਟ ਮਦਤੇੱ ਸਨ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂ ੰਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਮਿਅਕਤੀਗਤ ਨਤੀਮਜਆਂ ਦੀ ਮਰਪਰੋਟ ਦਿੇਗੇਾ।

ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਸਬੇੂ ਅਤੇ ਟਰੈੀਟਰੀ ਦੀਆਂ ਇਮਮਤਹਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਮਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ 
(ਅਮਿਕਾਰਕ ਸਸੰਥਾਿਾ)ਂ (www.nap.edu.au/taa) ਸਕੂਲਾ ਂਨੂ ੰਇਕੱਲੀਆਂ 
ਇਕਲੱੀਆਂ NAPLAN ਮਿਮਦਆਰਥੀ ਮਰਪਰੋਟਾ ਂਸਕੂਲਾ ਂਨੂ ੰਦ ੇਦਣੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ NAPLAN ਮਰਪਰੋਟ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਮਲਖਣ, ਸਪਮੈਲਗੰ, ਮਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਮਿਰਾਮ ਮਚਨੰ੍ਹ ਅਤੇ ਅਕੰ ਮਗਆਨ 
ਸਬੰਿੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇNAPLAN ਨਤੀਜੇ ਮਦਖਾਉਂਦ ੇਪਜੰ ਉਪਲਬਿੀ ਸਕਲੇ (ਜਾਂ 
‘ਰਾਕਟੇ ਮਸ਼ਪਸ’) ਿਖੋੇਗ।ੇ

ਸਾਲ 3, 5, 7 ਅਤੇ 9 ਦ ੇਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅਕੰ ਮਗਆਨ ਮਲੁਾਕਂਣ ਦ ੇਨਤੀਜੇ, ਬੈਂਡ 1 
ਤੋਂ ਬੈਂਡ 10 ਦ ੇਪਮੈਾਨੇ ‘ਤੇ ਦਸੱ ੇਜਾਦਂ ੇਹਨ। ਇਹ ਸਕਲੇ, ਇਮਮਤਹਾਨਾ ਂਮਿਚੱ ਪ੍ਰਦਰਮਸ਼ਤ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੱਿਦ ੇਪਿੱਰ ਦ ੇਮਗਆਨ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂ ੰਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾ ਂਮਿਚੱ NAPLAN ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ?

NAPLAN ਹੁਣ ਆਨਲਾਇਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਮਜਸ ਦਾ ਮਤੰਿ ਹੈ ਮਕ 2022 
ਤੱਕ, ਸਾਰ ੇਹੀ ਸਕੂਲਾ ਂਨੂ ੰਕਾਗਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਦੱਤੇ ਗਏ ਟਸੈਟਾ ਂਤੋਂ ਬਦਲ ਕ ੇਆਨਲਾਇਨ 
ਟਸੈਮਟਗੰ ਿਲੱ ਮਲਆਂਦਾ ਜਾਿੇ।  

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਕ ਮਈ 2021 ਮਿਚੱ, ਕੁਝ ਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NAPLAN 
ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਮਦਤੱਾ, ਜਦ ਮਕ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਇਨ।

NAPLAN ਆਨਲਾਇਨ ਮਬਹਤਰ ਇਮਮਤਹਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਿੇਰ ੇਸਪਸ਼ੱਟ 
ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਆਦਾ ਰਝੁਾਈ ਰਖੱਣ ਿਾਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਮਰਪਰੋਟ ਨੂ ੰਮਕਿੇਂ ਪੜ੍ਹਾ?ਂ
ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਕਟੇ ਮਸ਼ਪੱ ਮਿਚੱ, ਇੱਕ ਮਬਆਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਮਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਮਮਤਹਾਨ ਆਨਲਾਇਨ ਮਦੱਤਾ ਜਾ ਂਫਰੇ ਕਾਗਜ਼ 
‘ਤੇ। ਸਾਲ 3 ਦ ੇਸਾਰ ੇਮਿਮਦਆਰਥੀ ਮਲਖਣ ਿਾਲਾ ਇਮਮਤਹਾਨ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਮਦੰਦ ੇਹਨ।

ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗਰੈ ਮਕ ਕੀ ਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਟਸੈਟ ਆਨਲਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਜਾ ਂਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ:

• �ਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਲੁਾਕਂਣ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਮਿਮਸ਼ਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੀ 
ਬੁਮਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਕੰ ਮਗਆਨ ਹੁਨਰਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

• �ਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇਨਤੀਮਜਆਂ ਨੂ ੰਉਸ ੇNAPLAN ਮਲੁਾਕਂਣ ਸਕਲੇਾ ਂ(ਪਿੱਰਾ)ਂ ਦੇ 
ਮਿਰੁਿੱ ਮਾਮਪਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਿ ਦਹੋਾ ਂ ਫਾਰਮਟੈਾ ਂ(ਤਰੀਮਕਆਂ) ਦ ੇਨਤੀਜੇ 
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਹਨ।

NAPLAN ਇੱਕ ਬਹੁਮੁਲੱਾ ਸਾਿਨ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਮਦਆਰਥੀ ਦੀ 
ਕਾਰਗਜ਼ੁਾਰੀ ਬਾਰ ੇਉਪਯੋਗੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਅਕਤੀਗਤ ਮਰਪਰੋਟਾਂ 
ਨੂ ੰਮਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਮਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਕਉਂਮਕ ਉਹ ਮਿਮਦਆਰਥੀ ਦ ੇਪ੍ਰੀਮਖਆ 
ਿਾਲੇ ਮਦਨ ਦ ੇਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂ ੰਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰ ਸਲਾਨਾ ਪਿੱਰ ‘ਤੇ, ਮਸਰਫ਼ ਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਆਦਾ ਢੁਕਿੇਂ ਬੈੰਡ ਹੀ ਮਿਮਦਆਰਥੀ 
ਮਰਪਰੋਟ ਉੱਤੇ ਮਦਖਾਏ ਜਾਦਂ ੇਹਨ। ਸਾਲ 3 ਦੀ ਮਰਪਰੋਟ ਬੈਂਡ 1–6, ਸਾਲ 5 ਦੀ 
ਮਰਪਰੋਟ ਬੈਂਡ 3–8, ਸਾਲ 7 ਦੀ ਮਰਪਰੋਟ ਬੈਂਡ 4–9 ਅਤੇ ਸਾਲ 9 ਦੀ ਮਰਪਰੋਟ ਬੈਂਡ 
5-10 ਮਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਮਦਆਰਥੀ ਮਰਪਰੋਟ ਮਿਚੱ ਬਣੇ ਮਚੱਤਰ, ਦਰਮਮਆਨੇ 60 
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ 
ਪਿੱਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਮਮਆਰ ਿਖਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਸ਼ੇਾ ਂਅਤੇ ਖੇਤਰਾ ਂਮਿਚੱ, 
ਮਰਪਰੋਟਾ ਂਸਕੂਲ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਪ੍ਰਦਸ਼ੇ ਦੀ ਔਸਤ ਿੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਪਰੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਹੁਨਰਾ ਂਦਾ ਸਾਰ ਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ 
ਬੈਂਡ ਦ ੇਇਮਮਤਹਾਨਾ ਂਮਿਚੱ ਪ੍ਰਦਰਮਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਿਾਰ ਿਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ
ਮਿਅਕਤੀਗਤ ਮਿਮਦਆਰਥੀ ਮਰਪੋਰਟਾਂ

NAPLAN ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਰ ਦਾ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅਕੰ ਮਗਆਨ ਦਾ ਮਲੁਾਕਂਣ (ਇਮਮਤਹਾਨ) ਹੈ ਮਜਸ ਮਿਚੱ ਜਮਾਤ 3, 5, 7 ਅਤੇ 9 ਦ ੇਛਾਤਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਮਈ ਦ ੇਮਹੀਨੇ ਮਿਚੱ 
ਬਮਹੰਦ ੇਹਨ। ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅਕੰ ਮਗਆਨ ਦ ੇਹੁਨਰ, ਮਸੱਮਖਆ ਦੀ ਬੁਮਨਆਦ ਲਈ ਅਮਹਮ ਹਨ। NAPLAN ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਮਮਤਹਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮਕ ਹੀ ਔਸਟ੍ਰਮੇਲਆਈ ਬੱਚੇ 
ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ। ਸਿਾਲ ਔਸਟ੍ਰਲੇੀਅਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਿਮਸ਼ਆਂ: ਅਗੰਰਜ਼ੇੀ ਅਤੇ ਗਮਣਤ ਦਾ ਮਲੁਾਕਂਣ ਕਰਦ ੇਹਨ ।

NAPLAN ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਮਾਮਪਆਂ/ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਤਾਿਾ ਂਅਤੇ ਮਸਮੱਖਅਕਾ ਂਨੂ ੰਇਹ ਦਖੇਣ ਦ ੇਸਮਰਥੱ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਨ ਮਕ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅਕੰ ਮਗਆਨ ਮਿਚੱ ਬੱਮਚਆਂ ਦਾ 
ਮਿਕਾਸ ਮਕਿੇਂ ਚੱਲ ਮਰਹਾ ਹੈ - ਮਿਅਕਤੀਗਤ ਰਪੂ ਮਿਚੱ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਬਰਦਰੀ ਦ ੇਪਿੱਰ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਰਾ ਂਦ ੇਮਹਸਾਬ ਨਾਲ ਿੀ।

NAPLAN ਦ ੇਇਮਮਤਹਾਨ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਮਲੁਾਕਂਣ ਅਤੇ ਮਰਪਰੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਸਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਿਆਪਕਾ ਂਿਲੱੋਂ  ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਮਦਆਰਥੀ ਦੇ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਮਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਨਰਤੰਰ ਮਲੁਾਕਂਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦ।ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਅਮਿਆਪਕ ਕਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਮਸੱਮਖਆ ਦ ੇਮਿਕਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਸਮਝ 
ਹੋਿਗੇੀ। ਹੋਰ ਸਕੂਲੀ ਮਲੁਾਕਂਣ ਮਰਪਰੋਟਾ ਂਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ, NAPLAN ਮਰਪਰੋਟਾ ਂਦੀ ਿੀ ਿਰਤੋਂ, ਅਮਿਆਪਕ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਕਨ੍ਹਾਂ 
ਚੀਜ਼ਾ ਂਮਿਚੱ ਿਿੀਆ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਹੜੇ ਖੇਤਰਾ ਂਮਿਚੱ ਉਸ ਨੂ ੰਸਿੁਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
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NAPLAN ਮਰੇ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਕਿੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

NAPLAN ਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕੌਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਮਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅਕੰ ਮਗਆਨ ਦ ੇਖੇਤਰਾ ਂਮਿਚੱ ਕੀ ਕੁਝ ਮਸੱਮਖਆ 
ਹੈ। ਮਿਮਦਆਰਥੀ ਦ ੇਮਿਅਕਤੀਗਤ ਨਤੀਜੇ ਮਾਮਪਆਂ/ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਮਲਆਂ ਨੂੰ 
ਮਦਖਾਉਂਦ ੇਹਨ ਮਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦ ੇਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਮਲਖਣ, ਸਪਮੈਲੰਗ, ਮਿਆਕਰਣ ਅਤੇ 
ਮਿਰਾਮ ਮਚਨੰ੍ਹ ਅਤੇ ਅਕੰਾ ਂਦ ੇਟਸੈਟਾ ਂਮਿਚੱ ਮਕਹੋ ਮਜਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਿੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਦ ੇਸਾਰ ੇਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਿੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਕ ਮਸਰਫ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦ ੇਸਮਹਪਾਠੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਿੀਆਂ ਨਾਲ। NAPLAN ਦ ੇਨਤੀਜੇ,  ਅਮਿਆਪਕਾ ਂਨਾਲ 
ਮਿਮਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮਿਅਕਤੀਗਤ ਤਰਕੱੀ ਬਾਰ ੇਮਿਚਾਰ ਿਟਾਦਂਰ ੇਮਿਚੱ ਮਾਮਪਆਂ ਅਤੇ 
ਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਮਕਉਂਮਕ NAPLAN ਸਾਲ 3, 5, 7 
ਅਤੇ 9 ਮਿਚੱ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਕੱੀ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰਖੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ 
ਅਕੰ ਮਗਆਨ ਮਿਚੱ ਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਿੀਆਂ ਮਿਚੱ ਹੋ ਰਹੇ ਮਿਕਾਸ ਬਾਰ ੇਿੀ 
ਲਕਮਸ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਤੀਮਜਆਂ ਦਾ ਮਰੇ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਭਮਿਖੱ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿੇਗਾ?

NAPLAN ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅਕੰ ਮਗਆਨ ਦ ੇਹੁਨਰਾ ਂਬਾਰ ੇਮਹੱਤਿਪਰੂਨ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਨਯਮਤ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 
ਦੁਆਰਾ ਮਸੱਖ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇਨਤੀਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਮਿਚੱ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਹੋਰ ਮਲੁਾਕਂਣਾ ਂਦ ੇਪਰੂਕ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂ ੰਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਅਮਿਆਪਕਾਂ 
ਨੂ,ੰ ਇਮਮਤਹਾਨਾ ਂਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਿੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 
ਤਰਕੱੀ ਬਾਰ ੇਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਗੇਾ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ 
ਪਰੂੀ ਸਮਰਥੱਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਮਿਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਕਈ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਿੀ ਪ੍ਰਮਕਮਰਆਿਾ ਂਲਈ, ਸਕੂਲ 
ਦੀਆਂ ਮਰਪਰੋਟਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, NAPLAN ਮਰਪਰੋਟਾ ਂਦੀ ਿੀ ਮਗੰ ਕਰਨ। 
NAPLAN ਇਮਮਤਹਾਨਾ ਂਨੂ ੰਸਕੂਲਾ ਂਮਿਚੱ ਦਾਖਲੇ ਦ ੇਮਹਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਦਂਾ। ਪਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿੇਂ ਸਕੂਲ ਨੂ ੰਮਿਮਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਜਰਰੂਤਾਂ 
ਬਾਰ ੇਸਮੂਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂ ੰਕੋਈ ਿੀ ਮਚੰਤਾਿਾ ਂਹਨ, 
ACARA ਤੁਹਾਨੂ ੰਪ੍ਰਰੇਨਾ ਮਦਦੰਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਚੰਤਾਿਾ ਂਬਾਰ ੇਸਕੂਲ ਦ ੇਨਾਲ 
ਗਲੱ ਕਰ।ੋ 

NAPLAN ਮਰੇ ੇਸਕੂਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਕਿੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

NAPLAN ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਮਮਤਹਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮਕ ਔਸਟ੍ਰਮੇਲਆਈ ਬੱਚੇ ਮਦੰਦੇ 
ਹਨ। NAPLAN ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:

• �ਇਹ ਸਮਝਣ ਮਿਚੱ ਅਮਿਆਪਕਾ ਂਦੀ, ਮਕ ਮਕਹੜੇ ਛਾਤਰਾ ਂਨੂ ੰਿਿਰੇ ੇਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਨ੍ਹਾ ਂਨੂ ੰਸਹਾਰ ੇਦੀ

• �ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਮਿਚੱ ਸਕੂਲਾ ਂਦੀ, ਮਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦ ੇਮਕਹੜੇ ਖੇਤਰ ਿਿੀਆ ਕਮੰ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਨ੍ਹਾ ਂਮਿਚੱ ਹੋਰ ਮਮਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

• ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅਕੰ ਮਗਆਨ ਦ ੇਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਮਿਚੱ ਸਕੂਲਾ ਂਦੀ

• �ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਤਾ ਂਜੋ ਸਕੂਲਾ ਂਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ 
ਮਮਲਣ ਿਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮੀਮਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ

• �ਸਕੂਲਾ ਂਦ ੇਔਸਤ ਨਤੀਜੇ ‘ਮਾਈ ਸਕੂਲ ਿੈੱਬਸਾਈਟ’�ਉੱਤੇ ਿਖੇਣ ਮਿਚੱ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ 

NAPLAN ਸਕੂਲ ਦ ੇਦੂਸਰ ੈਮਲੁਾਕਂਣਾ ਂਦੀ ਪਰੂਤੀ ਿਜੋਂ ਿੀ ਕਮੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਰਕਾਰਾ ਂਨੂ ੰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਰ ‘ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕ ੇ ਇਹ ਮਹਸਾਬ 
ਲਗਾਉਣ ਮਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਮਸੱਮਖਆ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਮਕਿੇਂ ਕਮੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਕੀ ਮਿਮਦਆਰਥੀ ਮਹੱਤਿਪਰੂਨ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅਕੰ ਮਗਆਨ ਦ ੇਮਾਪਦਡੰਾ ਂਨੂੰ 
ਪਰੂਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।

ਮਰੇ ੇਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਕਣੌ ਿੇਖੇਗਾ?
 
ਹਰ ਸਾਲ, ਟਸੈਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ-ਅਮਿਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾ ਂਨੂ ੰਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰ ੇਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਮਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ NAPLAN ਦਾ ਇਮਮਤਹਾਨ ਮਦਤੱਾ ਸੀ। 
ਸਕੂਲਾ ਂਨੂ ੰਨਤੀਮਜਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਰੇਣਾ ਮਦਤੱੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਸਮੁਚੇੱ ਸਕੂਲ 
ਮਿਚੱ ਸਿੁਾਰ ਮਲਆਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦਤੱੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ 
ਮਿਅਕਤੀਗਤ ਮਿਮਦਆਰਥੀ ਮਰਪਰੋਟਾ ਂਗਪੁਤ ਰਖੱੀਆਂ ਜਾਦਂੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ 
ਟਸੈਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ-ਅਮਿਕਾਰੀ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਈੋ ਿੀ ਹੋਰ,  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਮਰਪਰੋਟ ਨਹੀਂ ਿਖੇੇਗਾ।

ਔਸਤ ਸਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਮਾਈ ਸਕੂਲ (www.myschool.edu.au) ਦ ੇਉੱਤੇ 
ਆਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂ ੇਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪਮਹਲੀ ਮਤਮਾਹੀ ਮਿਚੱ, ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ 
ਮਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦ ੇਨਤੀਮਜਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਸਕੂਲ, ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ 
ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਮਿਿਰਣ ਦ ੇਿੱਖ-ਿਖੱ ਪਮਹਲੂਆਂ ਨੂ ੰਦਖੇਣ ਦ ੇਸਮਰਥੱ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ 
ਤਾ ਂਜੋ ਅਮਜਹੇ ਸਕੂਲਾ ਂਮਿਚੱ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ ੇਜੋ ਮਕ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮਿਮਦਆਰਥੀ 
ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿੇਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਮਿਅਕਤੀਗਤ ਨਤੀਜੇ ਮਾਈ ਸਕੂਲ 
ਉੱਪਰ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦ।ੇ

ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਅਮਜਹੇ ਹਨ ਮਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਜਾ ਂਮਰੇ ੇਬੱਚੇ ਨੇ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?
 
NAPLAN ਟਸੈਟ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੀ ਅਕੰ ਮਗਆਨ ਨੂ ੰਮਸਖੱਣ ਦੀ ਤਰਕੱੀ ਦਾ ਮਲੁਾਕਂਣ 
ਕਰਦ ੇਹਨ। ਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰਇਹ ਸਕੰਤੇ ਮਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਮਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦ ੇਨਤੀਜੇ ਹਰ 
ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮਖਆ ਦ ੇਮਲੁਾਕਂਣ ਸਕਲੇ ਉੱਤੇ ਮਕੱਥ ੇਸਮਥਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਮਂਕ NAPLAN ਦੇ 
ਨਤੀਮਜਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਰ ਦ ੇਸਾਰ ੇਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ ਮਿਚੱਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 
ਸਮੇਂ ਮਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਮਖਆ ਦ ੇਮਦਨ ਮਕਸ ੇਮਿਮਦਆਰਥੀ ਦਾ ਅਨੁਭਿ 
ਮਕਹੋ ਮਜਹਾ ਮਰਹਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦ ੇਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂ ੰਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇNAPLAN ਨਤੀਮਜਆਂ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕਈੋ ਸਿਾਲ ਜਾ ਂਕਈੋ 
ਮਚਤੰਾਿਾ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂ ੰਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰ ੇਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਅਮਿਆਪਕ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਜਸਨੂ ੰਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਮਸੱਮਖਆ ਦ ੇਮਿਕਾਸ ਸਬੰਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਸਮਝ 
ਹੋਿਗੇੀ।

NAPLAN ਅਤੇ/ਜਾ ਂਇਸ ਦ ੇਹੁਣ ਆਨਲਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰ ੇਿਿੇਰ ੇਜਾਨਣ 
ਲਈ  www.nap.edu.au ‘ਤੇ ਜਾਓ।


