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To find out more about NAPLAN, visit nap.edu.au

Pakikisali sa NAPLAN
Participation in NAPLAN

Ang NAPLAN ay para sa lahat. Sinusuportahan ng ACARA
ang komprehensibong pagsusulit upang ang lahat ng mga
NAPLAN is for everyone. ACARA supports inclusive
estudyante ay maaaring makisali sa pambansang programa ng
testing so all students can participate in the national
pagtasa.

assessment program.
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Ano ang mangyari kung ang aking anak
ay magliban sa paaralan sa mga araw ng
NAPLAN?
Kung maaari, ang mga paaralan ay maaaring magsaayos
upang ang mga estudyante na nagliban sa mga araw ng mga
pagsusulit ay makakumpleto ang mga naiwasang mga pagsulit
sa ibang oras sa loob ng panahon ng pagsulit sa paaralan.

Ano ang maaari kong magawa upang
masuportahan ang aking anak?
Ang mga estudyante ay hindi kailangang magrepaso para sa
NAPLAN.
Maaari kang sumuporta sa inyong anak sa pamamagitan ng
pagpapalakas sa kanilang loob na ang NAPLAN ay bahagi
ng programa ng kanilang paaralan at ipaalala mo sa kanila na
basta gawin nila ang pinakamabuti nila makakaya.
Hindi inirerekumenda ng ACARA ang sobrang paghahanda
para sa NAPLAN o ang paggamit ng mga tagapagsanay
(coaching providers).
Ang ilang pagpakilala at paliwanag tungkol sa NAPLAN ay
makakatulong sa mga estudyante na maintindihan at maging
kumportable sa porma ng mga pagsulit. Ang mga guro ay
magtiyak na ang mga estudyante ay pamilyar sa mga uri ng
mga tanong sa pagsulit at magbibigay ng mga nararapat na
suporta at patnubay.
Tingnan ang mga uri ng mga tanong at kagamitan na nasa
mga online na pagtasa ng NAPLAN sa nap.edu.au/onlineassessment/public-demonstration-site

Tala-orasan (timetable) ng NAPLAN
Ang maaaring iskedyul (window) ng mga online na pagsulit ng
NAPLAN ay siyam na araw. Ito ay upang makasali ang mga
paaralan na may mas kaunting mga kagamitan.
Ang iskedyul (window) ng online na pagsulit ng NAPLAN ay
magsisimula sa Martes, ika-10 ng Mayo at magtatapos sa
Biyernes, ika-20 ng Mayo 2022. Ang mga pagsulit ay dapat
ma-iskedyul sa pinaka-maagang panahon sa loob ng ‘window’
ng pagsusulit, inuuna (prioritising) ang unang linggo.
Ang mga pangangailangan sa pag-iskedyul ng pagsulit sa
online NAPLAN ay nakadetalye sa talaan sa ibaba.

Pagsulit

Paano magamit ang mga resulta ng
NAPLAN?
•
•
•

•
•

Ang mga estudyante at magulang/taga-alaga ay maaaring
magamit ang mga indibidwal na resulta sa pagtatalakay
ng pag-unlad sa mga guro.
Gagamitin ng mga guro ang mga resulta sa pagtukoy
sa mga estudyante na nangangailangan ng mga mas
malaking paghamon o dagdag na suporta.
Gagamitin ng mga paaralan ang mga resulta na
makilala ang mga bahaging may kalakasan at mga
nangangailangan ng pagpapahusay sa mga programa
ng pagtuturo at mailatag ang mga layunin sa pagbasa’t
pagsulat at pagbilang.
Ang mga sistema ng paaralan ay gagamit sa mga resulta
sa kanilang pagrepaso ng mga programa at suporta na
iniaalok sa mga paaralan.
Makikita ng komunidad ang impormasyon tungkol sa
nagawa ng mga paaralan sa paglipas na panahon sa
myschool.edu.au

Saan ako makakuha ng karagdagang
impormasyon?
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa NAPLAN:
•
•
•

kontakin ang paaralan ng inyong anak
kontakin ang inyong lokal na awtoridad sa pamamahala
ng pagsulit sa nap.edu.au/TAA
bisitahin ang nap.edu.au

Upang malaman kung paano ginagamit ng ACARA ang
personal na impormasyon ng NAPLAN, bumisita sa nap.edu.
au/naplan/privacy
Katagal

Paglarawan ng pagsulit

Year 3: 40 minutos.
Year 5: 42 minutos.
Year 7: 42 minutos.
Year 9: 42 minutos.

Ang mga estudyante ay mabibigyan ng isang
‘writing stimulus’ (tinatawag ding ‘prompt’ –
isang ideya o paksa) at ihilingin na magsulat
ng kasagutan sa partikular na kategorya
(nagsasalaysay o nag-uudyuk na pagsusulat)

Upang matiyak na ang mga paaralan sa online ay makumpleto ang
kanilang mga pagsulit sa NAPLAN sa loob ng siyam na araw na ‘window’ ng pagsusulit, ang mga estudyante sa Year 7 at 9 ay maaaring
magsimula ng pagsulit sa pagbabasa sa unang (1) araw; ngunit ang
pagsulit sa pagsusulat ay kailangang magsimula sa ika-2 araw
Kailangang matapos bago ang pagsulit sa mga kaayusan ng wika
(conventions of language)

Year 3: 45 minutos.
Year 5: 50 minutos.
Year 7: 65 minutos.
Year 9: 65 minutos.

Ang mga estudyante ay magbasa ng isang
hanay ng mga nakasulat na nagbibigay-kaalaman, mapanglikha at mapanghikayat at saka
sagutin ang mga kaugnay na tanong

•

Dapat makumpleto pagkatapos ang pagsulit sa pagbabasa

Year 3: 45 minutos.
Year 5: 45 minutos.
Year 7: 45 minutos.
Year 9: 45 minutos.

Tinatasa ang pagbaybay, gramatika at pagbantas

•

Tatapusin pagkatapos ng pagsulit sa mga kaayusan ng wika (conventions of language)

Year 3: 45 minutos.
Year 5: 50 minutos.
Year 7: 65 minutos.
Year 9: 65 minutos.

Tinatasa ang bilang at algebra, pagsukat at
geometry, at istatisdika at probabilidad

•

•
Pagbabasa
•

Pagbilang

Ang ulat ng NAPLAN tungkol sa bawat estudyante ay ibibigay
ng paaralan ng inyong anak sa malapit ng pagtatapos ng taon
Kung hindi ka makatanggap ng ulat, dapat tawagan mo ang
paaralan ng inyong anak.

Ang mga estudyante sa Year 3 ay gagawin ang pagsulit sa pagsusulat
sa papel (sa unang (1) araw lamang)
Ang pagsulit sa pagsusulat ng Year 5 ay dapat magsimula sa unang
(1) araw (ang mga paaralan ay kailangang uunahin na matapos ang
pagsulit sa pagsusulat sa I at 2 araw lamang)
Ang pagsulit ng pagsusulat ng Years 7 at 9 ay dapat magsimula sa
ika-2 araw (uunahin dapat ng mga paaralan ang pagkumpleto sa
pagsulit sa pagsusulat sa ika-2 at ika-3 araw lamang)

•

Mga kaayusan
ng wika

Ang pagganap ng bawat estudyante ay makikita sa isang
pambansang sukat ng mga nagawa (national achievement scale)
sa bawat pagtasa. Ang resulta sa pinakamababang pambansang
batayan (national minimum standard) ay magpakita na ang
estudyante ay nagpatunay ng mga pangunahing kasanayan
(basic skills) sa pagbasa’t pagsulat at pagbilang na kailangan
para sa lubos na pakikisali sa gradong (year level) iyan.

Mga pangangailangan sa pag-iiskedyul
•

Pagsusulat

Paano maiulat ang pagganap ng aking
anak?
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