راپور

فردی متعلم

راﭘﻮرھای ﻓﺮدی  NAPLANھﺮ متﻌﻠﻢ از ماه آﮔﻮست ﺗا سﭙتﻤﺒﺮ ﺗﻮسﻂ مﺮﺟﻊ مﺪیﺮیت امتﺤان ایاﻟت یا اﻗﻠﯿﻢ ﺷﻤا ﺑﮫ
مکاﺗب ارسال ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 NAPLANﺑﺨﺶ ھای ﮐﻠﯿﺪی ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷتن و ﺣﺴاب را ارزیاﺑﯽ مﯽ ﻧﻤایﺪ .این ﺗﺼﻮیﺮی از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓت متﻌﻠﻤﯿن – ﺑﻄﻮر اﻧﻔﺮادی ،مﻨﺤﯿﺚ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺟامﻌﮫ مکتب  ،و در ﺑﺮاﺑﺮ مﻌﯿارھای مﻠﯽ ﮐﮫ مﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻤامﯽ دوﻟت ھای ایاﻟت ھا و اﻗﻠﯿﻢ ھا واﻗﻊ ﺷﺪه است را ﺑﺮای واﻟﺪین و مﻌﻠﻤﯿن اراﺋﮫ مﯽ ﻧﻤایﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤا واﻟﺪ متﻌﻠﻤﯽ در ﺻﻨﻒ ھای  7 ،5 ،3یا  9مﯽ ﺑاﺷﯿﺪ ﺷﻤا یﮏ راﭘﻮر ﻓﺮدی از ﻧتایﺞ ﺣاﺻﻠﮫ ﺗﻮسﻂ ﻃﻔﻠتان ﺑﺮای امتﺤان ھای  NAPLANﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه
در ماه مﯽ را دریاﻓت ﺧﻮاھﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
سال  2018اوﻟﯿن ساﻟﯽ مﯽ ﺑاﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از متﻌﻠﻤﯿن امتﺤان  NAPLANرا در ﻓﺮمت آﻧﻼین ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .این راﭘﻮر مﺸﺨﺺ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ آیا ﻃﻔﻞ ﺷﻤا
ارزیاﺑﯽ را ﺑﻄﻮر آﻧﻼین و یا ﺑا استﻔاده از ﻗﻠﻢ و ﮐاﻏﺬ اﻧﺠام داده است.

من این راپور را چطور خوانده می توانم؟
 NAPLANﺣﺴاب ،ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷتن ،ھﺠﯽ ،ﻗﻮاﻋﺪ زﺑان و ﻧﻘﻄﮫ ﮔﺬاری را
مﻮرد ارزیاﺑﯽ ﻗﺮار مﯽ دھﺪ .ﺷﻤا ﻧتایﺞ ﺣاﺻﻠﮫ ﺗﻮسﻂ ﻃﻔﻞ ﺗان را ﺑﺮای ھﺮ
یﮏ از آن ارزیاﺑﯽ ھا در مﻘﯿاس دستاورد مﺸاھﺪه ﮐﺮده مﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ.
در ﺻﻨﻮف  ،5 ،3و  9ﻧتایﺞ ارزیاﺑﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷتن و ﺣﺴاب در مﻘﯿاسﯽ
از ﮔﺮوپ  1ﺗا ﮔﺮوپ  10راﭘﻮر ﺷﺪه است .این مﻘﯿاس ﻧﺸاﻧﮕﺮ اﻓﺰایﺶ سﻄﺢ
مﻌﻠﻮمات ،درک مﻔاھﯿﻢ و مﮭارﺗﮭای ﻧﺸان داده ﺷﺪه در این ارزیاﺑﯽ ھا مﯽ
ﺑاﺷﺪ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ایﻨکﮫ آیا ﻃﻔﻞ ﺷﻤا امتﺤان  NAPLANﺧﻮد را آﻧﻼین و
یا ﺑا استﻔاده از ﮐاﻏﺬ و ﻗﻠﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده است ﻧتایﺞ در مﻘﯿاس یکﺴان راﭘﻮر
ﺷﺪه است.
ﺑﺮای ھﺮ ﺻﻨﻒ ﺗﻨﮭا مﮭﻤتﺮین  6ﮔﺮوپ مﺮﺑﻮﻃﮫ در راﭘﻮر متﻌﻠﻤﯿن ﻧﺸان داده
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻄﻮر مﺜال ،ﻧتایﺞ ﺑﺮای ﺻﻨﻒ  3در مﺤﺪوده ﮔﺮوپ  1ﺗا ﮔﺮوپ 6
راﭘﻮر ﺷﺪه است ،ھﻤاﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﻧﻤﻮدار مﻘاﺑﻞ ﻗاﺑﻞ مﺸاھﺪه مﯽ ﺑاﺷﺪ .ﺻﻨﻒ 5
راﭘﻮر ﮔﺮوپ ھای  3ﺗا  8را ﻧﺸان مﯽ دھﺪ ،ﺻﻨﻒ  7راﭘﻮر ﮔﺮوپ ھای
 4ﺗا  9را ﻧﺸان مﯽ دھﺪ ،و ﺻﻨﻒ  9راﭘﻮر ﮔﺮوپ ھای  5ﺗا  10را ﻧﺸان
مﯽ دھﺪ.
ﻧﻤﻮدارھای مﻮﺟﻮد در راﭘﻮر متﻌﻠﻢ ھﻤﭽﻨﯿن ﻧﺸان دھﻨﺪه مﺤﺪوده متﻮسﻂ 60
ﻓﯿﺼﺪ از متﻌﻠﻤﯿن ،اوسﻂ ﻧتﯿﺠﮫ مﻠﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ مﻌﯿار مﻠﯽ ﺑﺮای ھﺮ ﺻﻨﻒ مﯽ
ﺑاﺷﺪ .راﭘﻮر ھا در ﺑﺮﺧﯽ از ایاﻟت ھا و اﻗﻠﯿﻢ ھا ھﻤﭽﻨﯿن ﻧﺸان دھﻨﺪه اوسﻂ
مکتب مﺮﺑﻮﻃﮫ مﯽ ﺑاﺷﺪ.
این راﭘﻮر ھﻤﭽﻨﯿن ﺧﻼﺻﮫ ای از مﮭارﺗﮭایﯽ ﮐﮫ متﻌﻠﻤﯿن ﺑﻄﻮر مﻌﻤﻮل ھﻨﮕام
ارزیاﺑﯽ ھا در ھﺮ ﮔﺮوپ ﻧﺸان داده اﻧﺪ را اراﺋﮫ مﯽ ﻧﻤایﺪ.

امتحان  NAPLANچطور به طفل و مکتب من کمک
کرده می تواند؟
 NAPLANﺟﮭت اراﺋﮫ مﻌﻠﻮمات راﺟﻊ ﺑﮫ مﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓت سﻮاد آمﻮزی و ﺣﺴاب
یﮏ متﻌﻠﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه است NAPLAN .ﺗﻨﮭا ارزیاﺑﯽ مﻠﯽ مﯽ ﺑاﺷﺪ ﮐﮫ اﻃﻔال
استﺮاﻟﯿای ﺑﺮﮔﺰار مﯽ ﻧﻤایﻨﺪ .این مکﻤﻞ ارزیاﺑﯽ ھای دیﮕﺮ مکتب ﺑﻮده و آمار مﻠﯽ
ﻗاﺑﻞ مﻘایﺴﮫ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻓﺮاھﻢ مﯽ ﻧﻤایﺪ .دوﻟتﮭا ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠکﺮد ﭘﺮوﮔﺮام ھای
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ و ایﻨکﮫ آیا متﻌﻠﻤﯿن مﻌﯿارھای مﮭﻢ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷتن و ﺣﺴاب را ﺑﺮآورده
مﯽ سازﻧﺪ را مﻮرد ارزیاﺑﯽ ﻗﺮار مﯽ دھﻨﺪ .ﻧتایﺞ  NAPLANدر راﺑﻄﮫ ﺑا مﻮارد
ذیﻞ ﮐﻤﮏ مﯽ ﻧﻤایﺪ:
•
•
•
•
•
•

ایﺠاد امکان ﺻﺤﺒت راﺟﻊ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓت ھﺮ متﻌﻠﻢ ﺑا مﻌﻠﻤﯿن
ﺷﻨاسایﯽ ﺑﮭتﺮ متﻌﻠﻤاﻧﯽ ﮐﮫ ﺿﺮورت ﺑﮫ ﭼاﻟﺶ ھا ﮐﻼن ﺗﺮ و یا
ﺣﻤایت ﺑﯿﺸتﺮی دارﻧﺪ.
ﺷﻨاسایﯽ ﻧﻘاط ﻗﻮت و ﺑﺨﺶ ھایﯽ از ﭘﺮوﮔﺮام ھای ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﮫ ﺑایﺪ
ﺑﮭﺒﻮد یاﺑﻨﺪ.
ﺗﻌﯿن اھﺪاف سﻮاد آمﻮزی و ﺣﺴاب ﺗﻮسﻂ مکاﺗب
ﺑﺮرسﯽ ﭘﺮوﮔﺮام ھا و ﺧﺪمات ﺣﻤایتﯽ اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺗﻮسﻂ سﯿﺴتﻢ
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﮫ مکاﺗب
مﺸاھﺪه اوسﻂ ﻧتایﺞ مکتب در ویب سایت مکتب من.

مﺪیﺮ مکتب ﺑﮫ ﺷﻤا مﻌﻠﻮمات ﺑﯿﺸتﺮی راﺟﻊ ﺑﮫ ﻃﺮیﻘﮫ استﻔاده از ﻧتایﺞ
 NAPLANﺗﻮسﻂ مکتب داده مﯽ ﺗﻮاﻧﺪ.

چه افراد دیگری نتایج را بررسی کرده می توانند؟
ھﺮ سال مﺮاﺟﻊ مﺪیﺮیت امتﺤان ﻧتایﺞ ﺣاﺻﻠﮫ ﺗﻮسﻂ ﮐﻠﯿﮫ متﻌﻠﻤاﻧﯽ ﮐﮫ در
امتﺤان  NAPLANاﺷتﺮاک مﯽ ﻧﻤایﻨﺪ را ﺑﺮای مکاﺗب ارسال مﯽ ﻧﻤایﻨﺪ.
ﺑﮫ مکاﺗب ﺗﻮﺻﯿﮫ مﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ از این ﻧتایﺞ ﺟﮭت ﺑﺮﻧامﮫ ریﺰی آﮔاھاﻧﮫ ﺑﺮای
ﺑﮭﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿت در سﺮﺗاسﺮ مکتب استﻔاده ﻧﻤایﻨﺪ .راﭘﻮرھای ﻓﺮدی متﻌﻠﻤﯿن
مﺤﺮماﻧﮫ مﯽ ﺑاﺷﻨﺪ ﻏﯿﺮ از مﺴﺌﻮﻟﯿن ﺑﺮﮔﺰاری امتﺤان مﺤﻠﯽ یا مکتب ﺷﻤا ﻓﺮد
دیﮕﺮی راﭘﻮر ﻃﻔﻞ ﺗان را ﻧﺨﻮاھﺪ دیﺪ.

اوسﻂ ﻧتایﺞ مکتب ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮمﯽ در ویب سایت ذیﻞ راﭘﻮر مﯽ ﮔﺮدد .مکتب من
( .)www.myschool.edu.auاین ویب سایت در رﺑﻊ وار اول ھﺮ سال
ﺑا ﻧتایﺞ سال ﮔﺬﺷتﮫ ﺑﮫ روز مﯽ ﮔﺮدد .مکتب من ھﻤﭽﻨﯿن ﺑﮫ اﻋﻀای ﺟامﻌﮫ
اﺟازه مﯽ دھﺪ ﺗا ﺟﻨﺒﮫ ھای از مﺸﺨﺼات ھﺮ مکتب را ﺑﺮرسﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑا
مکاﺗﺒﯽ ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿت متﻌﻠﻢ مﺸاﺑﮫ ای دارﻧﺪ  ،مﻘایﺴﮫ ﻧﻤایﻨﺪ .ﻧتایﺞ ﻓﺮدی ﻃﻔﻞ
ﺷﻤا در ویب سایت مکتب من در دستﺮس ﻧﻤﯽ ﺑاﺷﺪ.

از سال  2018ﺗا  2020ﺟﮭت اراﺋﮫ مﻌﻠﻮمات ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ در مﻮرد
مﻌﻠﻮمات و ﻗاﺑﻠﯿت ھای متﻌﻠﻤﯿن  NAPLANﺑﮫ ﺟای استﻔاده از ﮐاﻏﺬ و ﻗﻠﻢ
ﺑﻄﻮر آﻧﻼین ﺑﺮﮔﺰار مﯽ ﮔﺮدد .در ﻃﻮل این مﺪت ﺑﺮﺧﯽ از متﻌﻠﻤﯿن این امتﺤان
را ﺑا استﻔاده از ﮐاﻏﺬ و ﻗﻠﻢ ﺑﺮﮔﺰار مﯽ ﻧﻤایﻨﺪ در ﺣاﻟﯿکﮫ دیﮕﺮان این ارزیاﺑﯽ
را ﺑﻄﻮر آﻧﻼین اﻧﺠام ﺧﻮاھﻨﺪ داد . .متﻌﻠﻤﯿن ھﻢ ﺑﺮای امتﺤان ھای ﺑا ﮐاﻏﺬ و ﻗﻠﻢ
و ھﻢ آﻧﻼین ﺑا استﻔاده از مﺤتﻮیات سﻮاد آمﻮزی و ﺣﺴاب یکﺴان مﻮرد ارزیاﺑﯽ
ﻗﺮار مﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧتایﺞ ﺣاﺻﻠﮫ ﺑا استﻔاده از مﻘﯿاس ارزیاﺑﯽ  NAPLANیکﺴان
راﭘﻮر مﯽ ﮔﺮدد.

این نتایج چه تاثیری در آینده طفل من دارد؟
ﻧتایﺞ  NAPLANمﻌﻠﻮمات مﮭﻤﯽ در مﻮرد مﮭارﺗﮭای ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷتن و
ﺣﺴاب ﮐﮫ ﻃﻔﻞ ﺷﻤا از ﻃﺮیﻖ ﭘﺮوﮔﺮام ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ مﻨﻈﻢ مکتب در ﺣال یادﮔﯿﺮی
آن مﯽ ﺑاﺷﺪ را اراﺋﮫ مﯽ ﻧﻤایﺪ .این ﻧتایﺞ مکﻤﻞ ارزیاﺑﯽ ھای اﻧﺠام ﺷﺪه ﺗﻮسﻂ
ﻃﻔﻞ ﺗان در مکتب مﯽ ﺑاﺷﺪ .این ﻧتایﺞ ﺑاﻋﺚ مﯽ ﮔﺮدد ﺗا مﻌﻠﻢ ﻃﻔﻞ ﺗان درک
ﺧﻮﺑﯽ از دستاورد او ھﻨﮕام اﻧﺠام ارزیاﺑﯽ داﺷتﮫ ﺑاﺷﺪ .این مﻌﻠﻮمات مﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
در ﺣﻤایت از ﻃﻔﻞ ﺗان ﺑﺮای دستﯿاﺑﯽ ﺑﮫ ﻗاﺑﻠﯿت ھای ﺑاﻟﻘﻮه آﻧﮭا ﮐﻤﮏ ﻧﻤایﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از مکاﺗب مﻨﺤﯿﺚ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوسﮫ ﺛﺒت ﻧام مﻤکن است ﻋﻼوه ﺑﺮ راﭘﻮر
ﮐار ت ھای مکتب ﺧﻮاستار راﭘﻮر ھای  NAPLANﻧﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪ ارزیاﺑﯽ ھای
 NAPLANﺟﮭت استﻔاده مﻨﺤﯿﺚ امتﮭان ﭘﺬیﺮش مکتب ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺑا این
ﺣال مﻤکن است این ﻧتایﺞ ﺑﺮای مﻄﻠﻊ ساﺧتن مکتب ﺗازه از اﺣتﯿاﺟات متﻌﻠﻢ
مﻔﯿﺪ ﺑاﺷﻨﺪ  .در ﺻﻮرت داﺷتن ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ACARA ،ﺑﮫ ﺷﻤا ﺗﻮﺻﯿﮫ
مﯽ ﻧﻤایﺪ ﺗا راﺟﻊ ﺑﮫ آﻧﮭا ﺑا مﺴﺌﻮﻟﯿن مکتب ﺻﺤﺒت ﻧﻤاﺋﯿﺪ.

اگر نتایج حاصله مطابق انتظارات من و طفلم نباشد
چه کار کرده می توانم؟
امتﺤان ھای  NAPLANدر راﺑﻄﮫ ﺑا ارزیاﺑﯽ مﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓت در یادﮔﯿﺮی
ﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﻮﺷتن و ﺣﺴاب مﯽ ﺑاﺷﻨﺪ .متﻌﻠﻤﯿن راﭘﻮری ﮐﮫ ﻧﺸاﻧﮕﺮ سﻄﺢ ﻧتایﺞ
آﻧﮭا مﻄاﺑﻖ مﻘﯿاس ارزیاﺑﯽ مﺸتﺮک مﯽ ﺑاﺷﺪ را دریاﻓت ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
 NAPLANﺗﺼﻮیﺮی از ﻋﻤﻠکﺮد ﻃﻔﻞ ﺗان در روزھای ارزیاﺑﯽ را اراﺋﮫ مﯽ
دھﺪ و ﻧتایﺞ ﺣاﺻﻠﮫ ﺑایﺪ ﺑا دﻗت ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .دﻻیﻞ زیادی ﺑﺮای ﺗﻔاوت مﯿان
ﻧتایﺞ متﻌﻠﻤﯿن وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﺧﯽ از متﻌﻠﻤﯿن مﻤکن است در مﻘایﺴﮫ ﺑا ﻧتایﺞ
ارزیاﺑﯽ مﻨﻈﻢ ﺻﻨﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻠکﺮد ﺑﮭتﺮ از اﻧتﻈاری داﺷتﮫ ﺑاﺷﻨﺪ ،در ﺣاﻟﯿکﮫ
ﺑﺮﺧﯽ دیﮕﺮ مﻤکن است ﻋﻤﻠکﺮد مﻮرد اﻧتﻈار را ﻧﺪاﺷتﮫ ﺑاﺷﻨﺪ.
در ﺻﻮرت داﺷتن ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ سﻮال یا ﻧﮕﺮاﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻧتایﺞ NAPLAN
ﻃﻔﻠتان  ،ﺷﻤا ﺑایﺪ درﺑاره آن ﺑا مﻌﻠﻢ ﻃﻔﻞ ﺗان  ،ﻓﺮدی ﮐﮫ در مﻮرد ﭘﯿﺸﺮﻓت
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻃﻔﻞ ﺗان ﺑﮭتﺮین ﺑﯿﻨﺶ را دارد ،ﺻﺤﺒت ﻧﻤاﺋﯿﺪ.
ﺑﺮای دریاﻓت مﻌﻠﻮمات مﺰیﺪ راﺟﻊ ﺑﮫ  NAPLANو ﭘﺮوﮔﺮام ارزیاﺑﯽ مﻠﯽ،
ﺑﮫ ویب سایت ذیﻞ رﺟﻮع ﻧﻤاﺋﯿﺪwww.nap.edu.au .

در سال  2018ﮐﻠﯿﮫ متﻌﻠﻤﯿن ﺻﻨﻒ  3ارزیاﺑﯽ ﻧﻮﺷتن را ﺑا استﻔاده از ﮐاﻏﺬ و ﻗﻠﻢ
اﻧﺠام ﺧﻮاھﻨﺪ داد ،ﺑﺸﻤﻮل آن دستﮫ از متﻌﻠﻤاﻧﯽ ﮐﮫ ارزیاﺑﯽ ھای دیﮕﺮ را ﺑﻄﻮر
آﻧﻼین اﻧﺠام مﯽ دھﻨﺪ.
ﺑﺮای دریاﻓت مﻌﻠﻮمات ﺑﯿﺸتﺮ راﺟﻊ ﺑﮫ  NAPLANآﻧﻼین ﺑﮫ سایت ذیﻞ رﺟﻮع ﻧﻤاﺋﯿﺪ.
www.nap.edu.au/online-assessment

