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ਮਨੰੂੈ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੀ NAPLAN ਰਿਪੋਿਟ ਕਦੋਂ ਮਨੰੂੈ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੀ NAPLAN ਰਿਪੋਿਟ ਕਦੋਂ ਰਮਲੇਗੀ ਰਮਲੇਗੀ 
ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੰੂੈ ਕੀ ਦੱਸਗੇੀ? ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੰੂੈ ਕੀ ਦੱਸਗੇੀ? 
ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਰਿਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਹੋ ਰਜਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਰਿੱਚ 
NAPLAN ਟੈਸਟ ਰਦੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਤੀਰਜਆਂ ਦੀ 
ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਪੋਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਟੈਿੀਟਿੀ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਅਥਾਿਟੀਆਂ (www.nap.edu.au/taa) ਦੁਆਿਾ 
ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ NAPLAN ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਰਦਆਿਥੀ ਰਿਪੋਿਟਾਂ ਦੇ ਰਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ NAPLAN ਰਿਪੋਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਣ, ਰਲਖਣ, ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ (ਸਪੈਰਲੰਗ), ਰਿਆਕਿਣ ਅਤੇ ਰਿਿਾਮ-ਰਚੰਨ੍ਹ ਾਂ, ਅਤੇ ਅੰਕ ਰਗਆਨ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੇ NAPLAN (ਨੈਪਲੈਨ) ਨਤੀਜੇ ਰਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਉਪਲਬਧੀ ਪੈਮਾਨੇ (ਜਾਂ ‘ਿਾਕਟੇ 
ਰਸਪਸ’) ਦੇਖੋਗੇ।

3, 5, 7 ਅਤੇ 9ਿੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਖਿਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਰਗਆਨ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਬੈਂਡ 1 ਤੋਂ ਬੈਂਡ 
10 ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਦੱਸ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਮਲੁਾਂਕਣਾਂ ਰਿੱਚ ਪ੍ਰਦਿਰਸਤ ਰਗਆਨ, 
ਸਮਝ ਅਤੇ ਹੁਨਿ ਦੇ ਿਧਦੇ ਪੱਧਿਾਂ ਨੰੂ ਦਿਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਰਿੱਚ NAPLAN ਰਕਿੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਰਿੱਚ NAPLAN ਰਕਿੇਂ ਕਿਿਾਇਆ  ਕਿਿਾਇਆ  
ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਸਰਟੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਨ ਦਾ ਆਖ਼ਿੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਰਜਸ 
ਰਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਿ ਦੇ ਸਾਿੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ NAPLAN ਟੈਸਟਾਂ ਰਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਗ ਲੈ ਿਹੇ 
ਹਨ।

NAPLAN ਔਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਰਬਹਤਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਰਜਸ ਰਿੱਚ ਿਧੇਿੇ ਸਟੀਕ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ 
ਰਿਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਿਧੇਿੇ ਰਦਲਚਸਪ ਭਰਿਆ ਟੈਸਟ ਅਨੁਭਿ ਹੈ।

ਮੈਂ ਰਿਪੋਿਟ ਨੰੂ ਰਕਿੇਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਿਟ ਨੰੂ ਰਕਿੇਂ ਪੜ੍ਹਾਂ?ਪੜ੍ਹਾਂ?
NAPLAN ਇੱਕ ਬਹੁਮੁੱ ਲਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਸ ੇਰਿਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਕਾਿਗੁਜਾਿੀ 
ਬਾਿੇ ਉਪਯਗੋੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿ ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਪੋਿਟਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ ਨਾਲ 
ਸਮਰਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ ਰਿਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਰਖਆ ਿਾਲੇ ਰਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਿਸਨ ਨੰੂ 
ਦਿਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਰਦਆਿਥੀ ਰਿਪੋਿਟ ‘ਤੇ ਹਿ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਿ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਿੇਂ ਰਸਿਫ਼ ਛੇ ਬੈਂਡ ਹੀ ਰਦਖਾਏ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 3 ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਿਪੋਿਟ ਬੈਂਡ 1-6 ਰਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, 5ਿੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਿਪੋਿਟ 3-8 
ਬੈਂਡ ਰਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, 7ਿੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਿਪੋਿਟ 4-9 ਬੈਂਡ ਰਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 9ਿੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ 
ਰਿਪੋਿਟ 5-10 ਬੈਂਡ ਰਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਰਦਆਿਥੀ ਰਿਪੋਿਟ ਰਿਚਲੇ ਰਚੱਤਿ ਮੱਧ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸਤ 
ਰਿਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਿੇਂਜ, ਿਾਸਟਿੀ ਔਸਤ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਹਿ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਿ ਲਈ ਿਾਸਟਿੀ 
ਰਨਊਨਤਮ ਰਮਆਿ ਰਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱ ਝ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਿਾਂ ਰਿੱਚ, ਰਿਪੋਿਟਾਂ ਸਕਲੂ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਿੀ ਦਿਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਿਟ ਉਹਨਾਂ ਹੁਨਿਾਂ ਦਾ ਿੀ ਸੰਖੇਪ-ਸਾਿ ਰਦੰਦੀ 
ਹੈ ਜੋ ਰਿਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਹਿਕੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਮਲੁਾਂਕਣਾਂ ਰਿੱਚ ਪ੍ਰਦਿਰਸਤ ਕੀਤੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਮੇਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਿਟ ਇਹ ਰਕਉਂ ਮੇਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਿਟ ਇਹ ਰਕਉਂ ਕਰਹੰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਕਰਹੰਦੀ ਹੈ ਰਕ 
ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਾਗਜ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ?ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਾਗਜ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ?

ਜਦੋਂ ਰਕ NAPLAN ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਹਾਲਾਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਰਜੱਥੇ ਰਿਰਦਆਿਥੀ ਕਾਗਜ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਚ ਸਾਮਲ 
ਹਨ ਜਦੋਂ: 

• ਸਕਲੂ ਕਈੋ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਕਲਪਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਕਿਦੇ ਹਨ 

• ਰਿਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਿਨਾਂ ਕਿਕੇ ਕਾਗਜ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 

• ਜਦੋਂ ਟੈਸਰਟੰਗ ਦੌਿਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਰਸਆਿਾਂ ਕਾਿਨ ਕਾਗਜੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਿਿਤੋਂ 
ਅਚਨਚੇਤੀ ਉਪਾਅ ਿਜੋਂ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

3 ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਿਰਦਆਿਥੀ ਹਮੇਸਾ ਆਪਣੇ ਰਲਖਤੀ ਟੈਸਟ ਕਾਗਜ ‘ਤੇ ਕਿਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਿ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ

ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਰਦਆਿਥੀ ਰਿਪੋਿਟਾਂ

NAPLAN ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਪੱਧਿ ਦਾ ਸਾਖਿਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਰਗਆਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਇਮਰਤਹਾਨ) ਹੈ ਰਜਸ ਰਿੱਚ ਜਮਾਤ 3, 5, 7 ਅਤੇ 9ਿੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਿਰਦਆਿਥੀ ਹਿ ਸਾਲ ਮਈ ਰਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। 
ਸਾਖਿਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਰਗਆਨ ਦੇ ਹੁਨਿ ਸਮੁੱ ਚੀ ਰਸੱਰਖਆ ਬੁਰਨਆਦ ਲਈ ਅਰਹਮ ਹਨ। NAPLAN ਇਕਲੌਤਾ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਇਮਰਤਹਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਿੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਾਲ 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਰਸ਼ਆਂ: ਅੰਗਿੇਜੀ ਅਤੇ ਗਰਣਤ ਦੀ ਸਮੱਗਿੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਦੇ ਹਨ।

NAPLAN ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾਰਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰਸੱਰਖਅਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮਿੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਕ ਸਾਖਿਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਰਗਆਨ ਰਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ - ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਿੂਪ ਰਿੱਚ, 
ਸਕੂਲ ਪੱਧਿ ‘ਤੇ , ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਮਆਿਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਬੱਰਚਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਸ ਰਕਿੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

NAPLAN ਦੇ ਇਮਰਤਹਾਨ, ਹਿ ਸਕਲੂ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਮਲੁਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਹੱਸਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਕੇ ਰਿਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਕਾਿਗੁਜਾਿੀ ਬਾਿੇ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਿਾਲੇ ਰਿਆਪਕ ਅਤੇ ਰਨਿੰਤਿ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਅਰਧਆਪਕ ਕਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਰਿਰਦਅਕ ਤਿੱਕੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹੋਿਗੇੀ। ਹੋਿ ਸਕਲੂੀ ਮਲੁਾਂਕਣ 
ਰਿਪੋਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, NAPLAN ਰਿਪੋਿਟਾਂ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਿੀ, ਅਰਧਆਪਕ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਕਨ੍ਹ ਾਂ ਚੀਜਾਂ ਰਿੱਚ ਿਧੀਆ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਹੜੇ ਖੇਤਿਾਂ 
ਰਿੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਸਧੁਾਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
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NAPLAN ਮੇਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਿੇਂ  NAPLAN ਮੇਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਿੇਂ  
ਕਿਦਾ ਹੈ? ਕਿਦਾ ਹੈ? 
NAPLAN ਰਿਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਿਸ਼ਨ ਕਿਨ ਦਾ ਮਕੌਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੇ ਸਾਖਿਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਰਗਆਨ ਦੇ ਖੇਤਿਾਂ ਰਿੱਚ ਕੀ ਰਸੱਰਖਆ ਹੈ। ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਰਦਆਿਥੀ 
ਨਤੀਜੇ ਮਾਰਪਆਂ/ਸੰਭਾਲਕਿਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਰਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚ ੇਨੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਰਲਖਣ, 
ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ (ਸਪੈਰਲੰਗ), ਰਿਆਕਿਣ ਅਤੇ ਰਿਿਾਮ-ਰਚੰਨ੍ਹ ਾਂ, ਅਤੇ ਅੰਕ ਰਗਆਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਰਿੱਚ 
ਰਕਿੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਿਸਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਦੇ ਸਾਿ ੇਰਿਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਕ ਰਸਿਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਹਪਾਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 
ਨਾਲ। NAPLAN ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਰਿਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਤਿੱਕੀ ਬਾਿੇ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ 
ਰਿਚਾਿ-ਿਟਾਂਦਿਾ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਮਾਰਪਆਂ ਅਤੇ ਰਿਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਰਕਉਂਰਕ NAPLAN 3, 5, 7 ਅਤੇ 9ਿੀਂ ਜਮਾਤ ਰਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਤਿੱਕੀ ਨੰੂ ਟਿੈਕ ਕਿਦਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਸਾਖਿਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਰਗਆਨ ਰਿੱਚ ਰਿਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਰਿੱਚ ਿਾਧੇ ਬਾਿੇ 
ਟੀਚਾਮਖੁੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨਤੀਰਜਆਂ ਦਾ ਮੇਿੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਰਿੱਖ ‘ਤੇ ਕੀ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨਤੀਰਜਆਂ ਦਾ ਮੇਿੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਰਿੱਖ ‘ਤੇ ਕੀ 
ਅਸਿ ਪਿੇਗਾ?ਅਸਿ ਪਿੇਗਾ?
NAPLAN ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਖਿਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਰਗਆਨ ਦੇ ਹੁਨਿਾਂ ਬਾਿੇ ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ ਜਾਣਕਾਿੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣ ੇਰਨਯਮਤ ਸਕਲੂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੁਆਿਾ ਰਸੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਨਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਿ ਮਲੁਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਪੂਿਕ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕਲੂ ਰਿੱਚ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ, ਇਮਰਤਹਾਨਾਂ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ 
ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਤਿੱਕੀ ਬਾਿੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿੇਗਾ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ 
ਉਸ ਦੀ ਪੂਿੀ ਸਮਿੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਰਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਸਕਲੂ ਆਪਣੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਰਕਰਿਆ ਦੇ ਰਹੱਸ ੇਿਜੋਂ, ਸਕਲੂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਿਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, NA-
PLAN ਰਿਪੋਿਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। NAPLAN ਮਲੁਾਂਕਣਾਂ ਨੰੂ ਸਕਲੂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ 
ਿਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਪਿ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿੇਂ ਸਕਲੂ ਨੰੂ ਰਿਰਦਆਿਥੀ 
ਦੀਆਂ ਜਿਿੂਤਾਂ ਬਾਿੇ ਸਰੂਚਤ ਕਿਨ ਲਈ ਲਾਭਕਾਿੀ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈੋ ਿੀ ਰਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ, 
ACARA ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਰਚੰਤਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਸਕਲੂ ਨਾਲ ਚਿਚਾ ਕਿਨ ਲਈ ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਿਦਾ ਹੈ।

NAPLAN ਮੇਿੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ NAPLAN ਮੇਿੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਿੇਂ  ਰਕਿੇਂ  
ਕਿਦਾ ਹੈ? ਕਿਦਾ ਹੈ? 

NAPLAN ਇਕਲੌਤਾ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਇਮਰਤਹਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਿੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੱਚੇ ਰਦੰਦੇ ਹਨ। 

NAPLAN ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਦਾ ਹੈ:

• ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਰਬਹਤਿ ਪਛਾਣ ਕਿਨ ਲਈ ਰਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਿਧੇਿੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਿਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

• ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਰਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਰਕਹੜੇ ਖੇਤਿ ਿਧੀਆ ਹਨ ਅਤੇ 
ਰਕੰਨ੍ਹ ਾ ਰਿੱਚ ਹੋਿ ਰਮਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

• ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਸਾਖਿਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਰਗਆਨ ਰਿੱਚ ਟੀਚੇ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਰਿੱਚ

• ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਸਕੂਲ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ

• ਮਾਈ ਸਕੂਲ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਔਸਤ ਸਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਰਿੱਚ ਭਾਈਚਾਿੇ ਦੀ 

NAPLAN ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਿ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਪੂਿਕ ਿਜੋਂ ਿੀ ਕੰਮ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਕਾਿਾਂ ਨੰੂ 
ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਿਾਸਟਿੀ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਸੱਰਖਆ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਰਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਰਿਰਦਆਿਥੀ ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ 
ਸਾਖਿਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਰਗਆਨ ਦੇ ਰਮਆਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਮੇਿੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਿ ਕੌਣ ਿੇਖੇਗਾ? ਮੇਿੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਿ ਕੌਣ ਿੇਖੇਗਾ? 
 
ਹਿ ਸਾਲ, ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ-ਅਰਧਕਾਿੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਿ ੇਰਿਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਿਦੇ ਹਨ, ਰਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ NAPLAN ਦਾ ਇਮਰਤਹਾਨ ਰਦੱਤਾ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿ ੇਸਕਲੂ ਰਿੱਚ ਸਧੁਾਿ 
ਕਿਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਜੋਨਾ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਰੂਚਤ ਕਿਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨਤੀਰਜਆਂ ਦੀ ਿਿਤੋਂ 
ਕਿਨ ਲਈ ਉਤਸਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਰਦਆਿਥੀ ਰਿਪੋਿਟਾਂ ਗੁਪਤ ਹੰੁਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਸਕੂਲ ਰਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਅਥਾਿਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ 
ਇਲਾਿਾ ਹੋਿ ਕਈੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਰਿਪੋਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ।

ਔਸਤ ਸਕਲੂ ਨਤੀਜੇ ਮਾਈ ਸਕਲੂ (www.myschool.edu.au). ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਿਟ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਨੰੂ ਹਿ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਰਤਮਾਹੀ ਰਿੱਚ ਰਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 
ਨਤੀਰਜਆਂ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਸਕਲੂ ਭਾਈਚਾਿੇ ਨੰੂ ਹਿੇਕ ਸਕਲੂ ਦੇ ਪ੍ਰਫੋਾਈਲ 
ਦੇ ਪਰਹਲਆਂੂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਕਲੂਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਰਦੰਦਾ ਹੈ 
ਜੋ ਇਕਸਮਾਨ ਰਿਰਦਆਿਥੀ ਆਬਾਦੀ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਨਤੀਜੇ 
ਮਾਈ ਸਕਲੂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਤਾਂ ਕੀ ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਮੇਿੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਮੇਿੇ ਬੱਚੇ 
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ?ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ?
 
NAPLAN ਟੈਸਟ ਸਾਖਿਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਰਗਆਨ ਰਸੱਖਣ ਦੀ ਤਿੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਦੇ ਹਨ। 
ਰਿਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਰਖਆ ਦੇ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੇਲ ਉੱਤੇ ਰਕੱਥੇ ਸਰਥਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਰਕ NAPLAN ਦੇ ਨਤੀਰਜਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 
ਿਾਸਟਿੀ ਪੱਧਿ ਦੇ ਸਾਿੇ ਰਿਰਦਆਿਥੀਆਂ ਰਿੱਚਕਾਿ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਪਿ ਪ੍ਰੀਰਖਆ ਦੇ ਰਦਨ ਰਕਸੇ ਰਿਰਦਆਿਥੀ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਰਕਹੋ ਰਜਹਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 
ਪ੍ਰਦਿਸਨ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ NAPLAN ਨਤੀਰਜਆਂ ਬਾਿੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਜਾਂ ਰਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਹਨਾਂ ਬਾਿੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਰਧਆਪਕ ਨਾਲ ਚਿਚਾ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿੱਰਦਅਕ ਤਿੱਕੀ ਬਾਿੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹੋਿੇਗੀ।

NAPLAN ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.nap.edu.au ‘ਤੇ ਜਾਓ 

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

