
ਵਿਵਿਆਰਥੀ NAPLAN ਵਿਉਂ ਿਰਿੇ ਹਨ?
NAPLAN ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖਖਆ ਖਿਆਨ ਦਾ ਇਮਖਤਹਾਨ 
ਹੈ ਖਿਸ ਖਿੱਚ 3, 5, 7 ਅਤੇ 9ਿੀਂ ਿਮਾਤ ਦੇ ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਈ 
ਖਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਮਖਤਹਾਨ ਹੈ ਿੋ ਸਾਰੇ 
ਆਸਟ੍ੇਲੀਆਈ ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਖਦੰਦੇ ਹਨ।

ਖਿਿੇਂ ਖਕ ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਿਮਾਤਾਂ ਖਿੱਚ ਅੱਿੇ ਿਧਦੇ ਹਨ, ਇਹ 
ਿਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਖਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ, ਖਲਖਣ ਅਤੇ ਸੰਖਖਆ ਦੇ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਖਕੰਨੀ ਚੰਿੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਸੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

NAPLAN ਉਸ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਖਿਆਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਿੋ ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਮ ਰਾਹੀਂ ਖਸੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਖਪਆਂ/
ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਖਿਆ ਖਦੰਦਾ ਹੈ ਖਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਮਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਕਿੇਂ ਅੱਿੇ ਿੱਧ ਖਰਹਾ ਹੈ।

NAPLAN ਸਕਲੂ ਦੀ ਮਲੁਾਂਕਣ ਅਤੇ ਖਰਪੋਰਖਟੰਿ ਪ੍ਖਕਖਰਆ ਦਾ ਖਸਰਫ਼ 
ਇੱਕ ਪਖਹਲ ੂਹੈ। ਇਹ ਖਿਖਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਿਜੁ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਖਧਆਪਕਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਮਲੁਾਂਕਣਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਖਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ 
ਖਿਖਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਿਾਧੂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਦ੍ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

NAPLAN ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਖਸੱਖਖਆ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਕ ਖਸੱਖਖਆ ਪ੍ੋਿਰਾਮ ਖਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨੌਿਿਾਨ ਆਸਟ੍ੇਲੀਅਨ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਖਿਆਨ ਖਿੱਚ 
ਅਖਹਮ ਖਿਖਦਅਕ ਨਤੀਿੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ NAPLAN ਟੈਸਟ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ 
ਿਰੇਗਾ
ਸਕੂਲ ਪੇਪਰ-ਆਧਾਖਰਤ ਤੋਂ ਕੰਖਪਊਟਰ-ਅਧਾਖਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਇਮਖਤਹਾਨ) 
ਲੈਣ ਖਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ 2022 ਖਿੱਚ 
NAPLAN ਟੈਸਟ ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨਿੇ। ਸਾਰੇ ਿਮਾਤ 3 ਦੇ ਖਿਖਦਆਰਥੀ 
ਕਾਿਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਖਲਖਤੀ ਇਮਖਤਹਾਨ ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣਿੇ।

ਔਨਲਾਈਨ NAPLAN ਟੈਸਟ ਿਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਨਤੀਿੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਖਿਖਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਖਦਲਚਸਪ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਲਾਭਾਂ ਖਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ 
ਢੁੱਕਿੀਂ (ਿਾਂ ਅਨੁਕੂਖਲਤ) ਟੈਸਖਟੰਿ, ਖਿੱਥੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਅਖਿਹੇ ਸਿਾਲ ਖਦੰਦਾ 
ਹੈ ਿੋ ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਿਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿੱਧ ਿਾਂ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।

ਢਲਣਯੋਿ ਟੈਸਖਟੰਿ ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਿੱਧ ਖਿਣਤੀ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਿਆ ਖਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਨੰੂ 
ਿਧੇਰੇ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਮਾਪਦੀ ਹੈ। ਖਕਸੇ ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ NAPLAN 
ਨਤੀਿਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਖਆ ਅਤੇ ਿੁੰ ਝਲਤਾ ਦੋਿਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਖਰਤ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ ਖਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਖਦੰਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਿਾਲ 
ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ (ਔਖੇ) ਲੱਿਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਖਕ ਉਹ ਿਧੇਰੇ ਿੁੰ ਝਲਦਾਰ ਟੈਸਟ ਮਾਰਿ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ।

NAPLAN ਿੀ ਪਰਖ ਿਰਿਾ ਹੈ?  
NAPLAN ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਖਿਣਤੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਖਨਯਮਤ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਮ ਦੁਆਰਾ ਖਸੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਖਲਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤਰੀਕੇ (ਸ਼ਬਦ-ਿੋੜ, ਖਿਆਕਰਨ ਅਤੇ 
ਖਿਰਾਮ ਖਚੰਨ੍ਹ ) ਅਤੇ ਅੰਕ ਖਿਆਨ ਖਿੱਚ ਇਮਖਤਹਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ ਖਿੱਚ 
ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਸਿਾਲ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆਈ ਪਾਠਕ੍ਮ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਖਿਖਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸਮੱਿਰੀ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਖਣਤ ਦੀ ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖਸੱਖਖਆ ਅਥਾਰਟੀਆਂ NAPLAN 
(ਨੈਪਲੈਨ) ਟੈਸਟ ਸਮੱਿਰੀ ਦੇ ਖਿਕਾਸ ਖਿੱਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

NAPLAN ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਨ ਲਈ, nap.edu.au 'ਤੇ ਿਾਓ

NAPLAN ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣਾ
NAPLAN ਹਰ ਖਕਸੇ ਲਈ ਹੈ। ACARA ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਰੀ ਟੈਸਖਟੰਿ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਸਾਰੇ ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ੋਿਰਾਮ 
ਖਿੱਚ ਖਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।

ਅਪੰਿਤਾ ਿਾਲੇ ਖਿਖਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਖਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਿੱਖਰੀਆਂ ਕਾਰਿਸ਼ੀਲ ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਹਨ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਮਾਂ-ਖਪਓ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਖਲਆਂ ਅਤੇ ਖਿਖਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਖਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੋ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 
NAPLAN ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੰਿਤਾ ਿਾਲੇ ਖਿਖਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 
ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੁੱਕਿੇਂ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੇਰ-ਬਦਲਾਂ 
ਨੰੂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਮਖਤਹਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ 
ਸਮਰਥਨਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਖਲਆਂ ਨੰੂ ਸੂਖਚਤ ਕਰਨ ਖਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 
NAPLAN ਿਨਤਕ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਈਟ, NAPLAN ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਪਾਹਜ਼ਤਾ ਿਾਲੇ ਖਿਖਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 
ਿਾਈਡ, ਿਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਿੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਲੜੀ, ਖਿੱਥੇ ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ, 
ਅਖਧਆਪਕ ਅਤੇ ਖਿਖਦਆਰਥੀ NAPLAN ਐਡਿਸਟਮੈਂਟਾਂ (ਫੇਰ-ਬਦਲਾਂ) ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਿ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸਧਾਰਨ ਸਖਥਤੀਆਂ ਖਿੱਚ, ਕੋਈ ਅਪਾਹਿਤਾ ਿਾਲਾ ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਿੋ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਖਿੱਚ ਖਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਿਾਂ ਕੋਈ ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਿੋ ਹਾਲ ਹੀ ਖਿੱਚ ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਿੈਰ-ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਿਾਲਾ ਖਪਛੋਕੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਰਸਮੀ ਛੋਟ ਖਦੱਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਖਪ੍ੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਟੈਸਟ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਅਥਾਰਟੀ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪਾਹਿਤਾ ਿਾਲੇ ਖਿਖਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਿਾਂ ਰਸਮੀ ਛੋਟ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਖਕਖਰਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

NAPLAN – 
ਮਾਖਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 
ਿਾਖਲਆਂ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ
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Why do students do NAPLAN?
NAPLAN is a national literacy and numeracy  
assessment that students in Years 3, 5, 7 and 9 sit in 
May each year. It is the only national assessment all 
Australian students do. 

As students progress through their school years, it’s  
important to check how well they are learning the  
essential skills of reading, writing and numeracy. 
 
NAPLAN assesses the literacy and numeracy skills that 
students are learning through the school curriculum and 
allows parents/carers to see how their child is progressing 
against national standards and over time.  

NAPLAN is just one aspect of a school’s assessment 
and reporting process. It doesn’t replace ongoing  
assessments made by teachers about student  
performance, but it can provide teachers with additional  
information about students’ progress.

NAPLAN also provides schools, education authorities 
and governments with information about how education 
programs are working and whether young Australians 
are achieving important educational outcomes in literacy 
and numeracy.

Your child will do the NAPLAN  
tests online
Schools are transitioning from paper-based to  
computer-based assessments. Most schools will  
complete NAPLAN tests online in 2022. All Year 3  
students will continue to complete the writing  
assessment on paper. 

Online NAPLAN tests provide more precise results 
and are more engaging for students. One of the main 
benefits is tailored (or adaptive) testing, where the test 
presents questions which may be more or less difficult 
depending on a student’s responses.

Tailored testing allows a wider range of student abilities 
to be assessed and measures student achievement 
more precisely. A student’s overall NAPLAN result is 
based on both the number and complexity of questions 
they answer correctly. Your child should not be  
concerned if they find questions challenging; they may 
be taking a more complex test pathway. 

What does NAPLAN assess? 
NAPLAN assesses literacy and numeracy skills that 
students are learning through their regular school  
curriculum. 
 
Students sit assessments in writing, reading, conventions 
of language (spelling, grammar and punctuation) and  
numeracy. Questions assess content linked to the  
Australian Curriculum: English and Mathematics. 

All government and non-government education  
authorities have contributed to the development of  
NAPLAN test materials.

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

Participation in NAPLAN
NAPLAN is for everyone. ACARA supports inclusive  
testing so all students can participate in the national 
assessment program. 
 
Adjustments are available for students with disability 
who have diverse functional abilities and needs. 
 
Schools should work with parents/carers and students to 
identify, on a case-by-case basis, reasonable adjustments  
required for individual students with disability to access 
NAPLAN. Adjustments should reflect the support normally 
provided for classroom assessments.

To help inform these decisions, you may consult the  
NAPLAN public demonstration site, the Guide for 
schools to assist students with disability to access  
NAPLAN, or our series of videos where parents/carers, 
teachers and students share their experience of using 
NAPLAN adjustments. 

In exceptional circumstances, a student with a disability 
that severely limits their capacity to participate in the 
assessment, or a student who has recently arrived in 
Australia and has a non-English speaking background, 
may be granted a formal exemption.

Your school principal and your local test administration 
authority can give you more information on adjustments 
for students with disability or the process required to 
gain a formal exemption.

NAPLAN – 
information for parents 
and carers 
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ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ NAPLAN ਵਿਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੂਲ ਤੋਂ 
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਿੀ ਹੋਿੇਗਾ?
ਖਿੱਥੇ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਸਕੂਲ ਇਸ ਟੈਸਖਟੰਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਖਹਣ ਿਾਲੇ 
ਖਿਖਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੈਸਟ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੌਰਾਨ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਖੁੰ ਝੇ 
ਹੋਏ ਟੈਸਟਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀ ਿਰ 
ਸਿਿਾ/ਿੀ ਹਾਂ? 
ਖਿਖਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ NAPLAN ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਖਦਿਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਕ 
NAPLAN ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ੋਿਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖਹੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਖਦਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ACARA, NAPLAN ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ ਖਤਆਰੀ ਿਾਂ ਕੋਖਚੰਿ ਪ੍ਦਾਤਾਿਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਖਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

NAPLAN ਦੀ ਕੁੱਝ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖਿਆਖਖਆ ਖਿਖਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਟੈਸਟਾਂ 
ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਖਹਿ ਹੋਣ ਖਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਿੀ 
ਹੈ। ਅਖਧਆਪਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਿੇ ਖਕ ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ੀਖਖਆਿਾਂ 
ਖਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਕਸਮਾਂ ਤੋਂ ਿਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਖਚਤ ਸਹਾਇਤਾ 
ਅਤੇ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਿੇ।

nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site 
‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ NAPLAN ਇਮਖਤਹਾਨਾਂ ਖਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਿਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟੂਲਾਂ 
ਦੀਆਂ ਖਕਸਮਾਂ ਦੇਖੋ।

NAPLAN ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
NAPLAN ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਖਖੜਕੀ ਨੌਂ  ਖਦਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਖਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ 
ਯੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

NAPLAN ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਖਖੜਕੀ ਮੰਿਲਿਾਰ 10 ਮਈ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ 20 ਮਈ 2022 ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਖਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 
ਨੰੂ ਪਖਹਲ ਖਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਸਖਟੰਿ ਖਿੰਡੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ 
ਟੈਸਟ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕੀਤੇ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਔਨਲਾਈਨ NAPLAN ਟੈਸਟ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਹੇਠਾਂ 
ਖਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਖਿੱਚ ਖਦੱਤਾ ਖਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਿਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਿਿੇਂ ਿੀਤੀ 
ਜਾਂਿੀ ਹੈ? 
ਹਰੇਕ ਇਮਖਤਹਾਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕਾਰਿੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਪ੍ਾਪਤੀ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਖਦਖਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਮਆਰ 'ਤੇ 
ਨਤੀਿਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖਕ ਉਸ ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ 
ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ 
ਦਾ ਬੁਖਨਆਦੀ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

NAPLAN ਖਿਅਕਤੀਿਤ ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਖਰਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ 
ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਿੱਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਿੀ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ 
ਖਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਖਮਲਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

NAPLAN ਨਤੀਜੇ ਵਿਿੇਂ ਿਰਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ? 
• ਅਖਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿ੍ਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਅਤੇ 

ਮਾਪੇ/ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਖਿਅਕਤੀਿਤ ਨਤੀਖਿਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
• ਅਖਧਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਖਿਖਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਖਿੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨਤੀਖਿਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 
ਿਾਂ ਿਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

• ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਖਿਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਖਧਆਪਨ ਪ੍ੋਿਰਾਮਾਂ ਖਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖਖਆ ਖਿੱਚ ਟੀਚੇ ਖਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਸਕੂਲ ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ੋਿਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਸਮੀਖਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤੀਖਿਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਭਾਈਚਾਰਾ myschool.edu.au 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 
ਕਾਰਿੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵਿੱਥੋਂ ਵਮਲ ਸਿਿੀ ਹੈ?
NAPLAN ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ
• nap.edu.au/TAA 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਸਟ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਅਥਾਰਟੀ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
• nap.edu.au 'ਤੇ ਿਾਓ

ਇਹ ਿਾਣਨ ਲਈ ਖਕ ACARA NAPLAN ਲਈ ਖਨੱਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਖਕਿੇਂ 
ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, nap.edu.au/naplan/privacy 'ਤੇ ਿਾਓ

ਟੈਸਟ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਿਰਨ ਿੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਮਆਿ ਟੈਸਟ ਿਾ ਿੇਰਿਾ

ਵਲਖ਼ਤੀ

• ਿਮਾਤ 3 ਦੇ ਖਿਖਦਆਰਥੀ (ਖਸਰਫ਼ ਖਦਨ 1 'ਤੇ ਹੀ) ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਖਲਖਣ ਿਾਲੀ ਪ੍ੀਖਖਆ ਖਦੰਦੇ ਹਨ

• ਿਮਾਤ 5 ਦੀ ਖਲਖਣ ਿਾਲੀ ਪ੍ੀਖਖਆ ਖਦਨ 1 ਤੋਂ ਸ਼ਰੂੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਸਕਲੂਾਂ ਨੰੂ ਕਿੇਲ ਖਦਨ 
1 ਅਤੇ 2 ਨੰੂ ਖਲਖਤੀ ਪ੍ੀਖਖਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਤਰਿੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)

• ਿਮਾਤ 7 ਅਤੇ 9 ਦੀ ਖਲਖਣ ਿਾਲੀ ਪ੍ੀਖਖਆ ਖਦਨ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ 
ਕੇਿਲ ਖਦਨ 2 ਅਤੇ 3 ਖਿੱਚ ਖਲਖਤੀ ਪ੍ੀਖਖਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਤਰਿੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)

ਸਾਲ 3: 40 ਖਮੰਟ
ਸਾਲ 5: 42 ਖਮੰਟ
ਸਾਲ 7: 42 ਖਮੰਟ
ਸਾਲ 9: 42 ਖਮੰਟ

ਖਿਖਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 'ਖਲਖਣ ਲਈ ਪ੍ੇਰਕ' (ਖਿਸਨੰੂ ਕਈ 
ਿਾਰ 'ਪ੍ੋਂਪਟ' ਖਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ - ਕੋਈ ਖਿਚਾਰ ਿਾਂ ਖਿਸ਼ਾ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ) ਖਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਕਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ੈਲੀ (ਖਬਰਤਾਂਤ ਿਾਂ 
ਪ੍ੇਰਨਾਤਮਕ ਖਲਖਤ) ਖਿੱਚ ਿਿਾਬ ਖਲਖਣ ਲਈ ਖਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ

ਪੜ੍ਹਨਾ

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਨੌਂ  ਖਦਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਖਟੰਿ ਖਿੰਡੋ ਦੇ ਅੰਦਰ 
NAPLAN ਟੈਸਟਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹਨ, ਿਮਾਤ 7 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਖਦਨ 
1 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਿਾਲੀ ਪ੍ੀਖਖਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਖਕ, ਖਲਖਤੀ ਪ੍ੀਖਖਆਂ ਨੰੂ ਖਦਨ 2 ਤੋਂ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

• 'ਭਾਸ਼ਾਈ ਤਰੀਖਕਆਂ' ਦੀ ਪ੍ੀਖਖਆ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ

ਸਾਲ 3: 45 ਖਮੰਟ
ਸਾਲ 5: 50 ਖਮੰਟ
ਸਾਲ 7: 65 ਖਮੰਟ
ਸਾਲ 9: 65 ਖਮੰਟ

ਖਿਖਦਆਰਥੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ, ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ੇਰਕ 
ਪੈਖਰਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਫਰ ਸੰਬੰਖਧਤ ਸਿਾਲਾਂ 
ਦੇ ਿਿਾਬ ਖਦੰਦੇ ਹਨ

ਭਾਸਾਈ ਤਰੀਿੇ

• ਰੀਖਡੰਿ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਹੈ  ਸਾਲ 3: 45 ਖਮੰਟ
ਸਾਲ 5: 45 ਖਮੰਟ
ਸਾਲ 7: 45 ਖਮੰਟ
ਸਾਲ 9: 45 ਖਮੰਟ

ਸ਼ਬਦ-ਿੋੜ, ਖਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਖਿਰਾਮ ਖਚੰਨ੍ਹ  ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸੰਵਖਆ ਵਗਆਨ

• ਭਾਸ਼ਾਈ ਤਰੀਖਕਆਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਲ 3: 45 ਖਮੰਟ
ਸਾਲ 5: 50 ਖਮੰਟ
ਸਾਲ 7: 65 ਖਮੰਟ
ਸਾਲ 9: 65 ਖਮੰਟ

ਸੰਖਖਆ ਅਤੇ ਬੀਿ-ਿਖਣਤ, ਮਾਪ ਅਤੇ ਖਿਓਮੈਟਰੀ, ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ 
ਅਤੇ ਸੰਭਾਿਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ 
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