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NAPLAN بر روی کاغذ – 
معلومات برای والدین

 NAPLAN در ۲۰۲۰ فرزند شما امتحانات
کاغذی خواهد داد.

وزرای تعلیم و تربیه فدرال، ایالتی و سرزمین های استرالیا موافقه 
کردند که همه مکتب ها به تدریج از امتحان نپلن به صورت کاغذی 

به صورت نپلن آنالین در آیند تا ارزیابی بهتر و دقیق تری، آن طور 
صورت گیرد که متعلمین بیشتر به آن راغب باشند.

مقامات تعلیم و تربیه ی ایالتی و سرزمین های استرالیا تصمیم خواهند 
گرفت که چه وقت مکتب های آنان آنالین شوند. پالن فعلی این است که 

انتقال همه ی مکتب ها به نپلن آنالین تا سال ۲۰۲۱ انجام شود.

چرا شاگردان نپلن )NAPLAN( انجام می دهند؟
برنامه ی ارزیابی ملی - حساب و سواد )NAPLAN( مهارت های 

سواد و حساب را ارزیابی می نماید که برای هر طفل ضرورت دارد تا 
در مکتب و زندگی پیشرفت نماید.

شاگردان صنف های ۳، ۵، ۷، و ۹ در امتحانات ساالنه نپلن در زمینه 
ی خواندن، نوشتن و محاوره زبان انگلیسی )هجی کردن، دستور زبان 

و عالمت گذاری( و حساب اشتراک می نمایند.

این ارزیابی،در زمان انجام امتحانات به والدین و مکتب درکی 
از چگونگی پیشرفت درسی شاگردان به دست می دهد. نپلن 

)NAPLAN( فقط یک جنبه از جریان ارزیابی و گزارش کردن 
مکتب است- این ارزیابی جایگزین ارزیابی ها مستمر ی نخواهد شد که 

معلمین راجع به پیشرفت درسی شاگردان انجام می دهند.

نپلن )NAPLAN( همچنین به مکتب ها، مقامات تعلیم و تربیه و دولت 
ها معلوماتی راجع به شیوه ی کارکرد پروگرام های تعلیمی می دهد 

و اینکه آیا جوانان استرالیایی دارند به نتایج تعلیمی در سواد و حساب 
دست می یابند یا نی.

نپلن )NAPLAN( کدام چیز را ارزیابی می نماید؟
نپلن )NAPLAN( مهارت های سواد و حساٍب شاگردان را ارزیابی 
می نماید که از طریق مضامین درسی معمول مکتب ها می آموزند. 

همه ی مقامات تعلیمی دولتی و غیر دولتی سهمی در تدوین کلیات نپلن 
)NAPLAN( داشته اند.

صرفنظر از اینکه امتحانات به صورت کاغذی یا آنالین باشند، شاگردان 
را بر اساس همان محتوای مضاین رسی امتحان سواد و حساب خواهند 

نمود. نتایج حاصل ا هر دو شکل را می توان بر اساس شاخص امتحانی 
نپلن )NAPLAN(گزارش نمود.

چطور می توانم به آماده شدن فرزندم کمک نمایم؟ 
نپلن )NAPLAN( به خودی خود، امتخانی نیست که بتوان آن را 

مطالعه کرد و از شاگردان هم توقع چنین کاری نیست. 

برای آماده سازی فرزندتان می توانید به او اطمینان دهید که نپلن 
)NAPLAN( هم فقط بخشی از پروگرام مکتب است، و به او گوشزد 

کنید که در روز امتحان منتهای کوشش خود را به عمل آورد.

توصیه ی ACARA این نیست که برای نپلن )NAPLAN( زیاده از 
حد آمادگی پیدا نمود یا از معلمان خصوصی استفاده کرد.

معلمان اطمینان خواهند یافت که شاگردان با نوع پرسش ها در امتحانات 
آشنا شوند و حمایت و رهنمایی مناسب از آنها به عمل خواهد آمد.

 به نمونه های پرسش های نپلن )NAPLAN( در 
nap.edu.au/naplan مراجعه نمایید. 

)NAPLAN( اشتراک کردن در نپلن
از همه ی شاگردان صنف های ۳، ۵، ۷، و ۹ انتظار می رود که در 
در ارزیابی ساالنه نپلن )NAPLAN( اشتراک نمایند. شاگردانی که 

معیوبیتی دارند ممکن است استحقاق تعدیل هایی داشته باشند که منعکس 
کننده ی همان حمایت هایی است که در ارزیابی های معمول در کالس 
درس دارند. باید راجع به استفاده از هر نوع تعدیلی برای فرزندتان با 

معلم او صحبت کنید.

شاگردی که دارای یک معیوبیت است که به شدت توانمندی او را برای 
اشتراک در ارزیابی محدود می سازد و یامتعلمی که غیر انگلیسی زبان 

بوده و نو به استرالیا آمده ممکن است معافیت رسمی دریافت نماید.

مدیر مکتب تان و مقام محلی مسئول امتحان می توانند را جع به 
مالحظات مخصوص یا جریان الزم برای به دست آوردن معافیت 

رسمی به شما معلومات بیشتری بدهند.
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اگر فرزند من در روز های برگزاری امتحانات نپلن 
)NAPLAN( در مکتب غیر حاضر بود چی؟

هروقت میسر باشد، مکتب ها ممکن است برای هر یک از شاگردانی 
که در زمان برگزاری امتحانات غیر حاضر بودند ترتیبی دهند تا در 
زمان دیگری در طول هفته ی امتحان بدهند. به هیچیک از شاگردان 

اجازه ندارند که بعد از تاریخ ۱۵ می ۲۰۲ در امتحانات اشتراک نماید. 

جطور نتیجه امتحان فرزند من گزارش می شود؟ 
نتیجه ی هر یک از شاگردان در مقیاس یک دستاورد ملی برای هر 

ارزیابی نشان داده می شود. اگر نتیجه در سطح حد اقل استندارد ملی 
باشد، داللت می کند که شاگرد نشان داده است که مهارت های سواد و 

 حساب وی در حد پایه است و باید به طور کامل در آن صنف 
اشتراک نماید.

یک گزارش نپلن )NAPLAN( خاص هر شاگرد توسط مکتب فرزند 
شما هم در این سال صادر می شود. اگر گزارشی دریافت نکردید، باید 

با مکتب فرزندتان تماس بگیرید. 

جدول زمانی نپلن )NAPLAN( در سال ۲۰۲۰

ارزیابی کاغذی در روز سه شنبه ۱۲ می شروع و در تاریخ جمعه ۱۵ 
می ۲۰۲۰ پایان می یابد.

ضرورت های زمان بندی امتحان کاغذی در جدول ذیل به تفصیل 
تشریح شده اند.

نتایج نپلن )NAPLAN( چگونه مورد استفاده 
قرار می گیرند؟

شاگردان و والدین آنان ممکن است از نتایج یک فرد استفاده کرده 	 
تا راجع به پیشرفت درسی شاگرد با معلم گفتگو نمایند.

معلمان نتایج را برای شناسایی بهتر شاگردانی مورد استفاده قرار می 	 
دهند که از چالش های بیشتر و یا حمایت بیشتر سود خواهند برد.

مدارس از نتایج برای شناساپی نقاط قوت و برنامه های تعلیمی که 	 
باید بهتر شوند مورد استفاده قرار می دهند، و اهدافی را در سواد 

و حساب آموزی معین نمایند.
سامان های مکتب از نتایج استفاده می کنند تا در برنامه ها و 	 

حمایت های ارائه شده به مکتب تجدید نظر نمایند.
جامعه می تواند معدل نتایج نپلن )NAPLAN( مکتب را در 	 

myschool.edu.au مشاهده نماید

از کجا می توانم معلومات بیشتری کسب نمایم؟
:)NAPLAN( برای معلومات بیشتر راجع به نپلن

با مکتب فرزندتان تماس بگیرید.	 
 با دفتری که امتحان محلی را اداره می نماید در	 

nap.edu.au/TAA به تماس شوید. 
از nap.edu.au دیدن کنید.	 

برای اینکه بدانید ACARA چطور معلومات شخصی را برای نپلن 
 nap.edu.au/naplanprivacy اداره می کند از )NAPLAN(

دیدن کنید.

پنجشنبه ۱۴ میچهارشنبه ۱۳ میسه شنبه ۱۲ میامتحان به صورت کاغذی

کنوانسیون زبان 
این آزمون امال ، گرامر و نگارشی را ارزیابی می کند

صنف ۳: ۴۵ دقیقه.

صنف ۵: ۴۵ دقیقه.

صنف ۷: ۴۵ دقیقه.

صنف ۹: ۴۵ دقیقه.

نوشتن 
به شاگردان یک رهنمود نوشتن )بعضی از اوقات به آن محرک- یک فکر یا عنوان می گویند( و می 

خواهند که به شکل خاصی جوابی دهد. )گفتار یا نوشته ای قانع کننده(

صنف ۳: ۴۰ دقیقه.

صنف ۵: ۴۰ دقیقه.

صنف ۷: ۴۰ دقیقه.

صنف ۹: ۴۰ دقیقه.

خواندن
شاگردان گستره ای از متن های به سبک معلوماتی، تخیلی، و قانع کننده و پرسش های مربوطه را 

خواهند خواند. 

صنف ۳: ۴۵ دقیقه.

صنف ۵: ۵۰ دقیقه.

صنف ۷: ۶۵ دقیقه.

صنف ۹: ۶۵ دقیقه.

حساب
این امتحان حساب و جبر ، اندازه گیری و هندسه و آمار و احتماالت را ارزیابی می نماید.
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خواهند که به شکل خاصی جوابی دهد. )گفتار یا نوشته ای قانع کننده(

صنف ۳: ۴۰ دقیقه.

صنف ۵: ۴۰ دقیقه.

صنف ۷: ۴۰ دقیقه.

صنف ۹: ۴۰ دقیقه.

خواندن
شاگردان گستره ای از متن های به سبک معلوماتی، تخیلی، و قانع کننده و پرسش های مربوطه را 

خواهند خواند. 

صنف ۳: ۴۵ دقیقه.

صنف ۵: ۵۰ دقیقه.

صنف ۷: ۶۵ دقیقه.

صنف ۹: ۶۵ دقیقه.

حساب
این امتحان حساب و جبر ، اندازه گیری و هندسه و آمار و احتماالت را ارزیابی می نماید.

صنف ۳: ۴۵ دقیقه.

صنف ۵: ۵۰ دقیقه.

صنف ۷: ۶۵ دقیقه.

صنف ۹: ۶۵ دقیقه.


