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REKORD NG IKSEMSIYON NG ESTUDYANTE
2018 PAMBANSANG PROGRAMA NG PAGTASA – KARUNUNGANG BUMASA’T SUMULAT AT
KARUNUNGANG BUMILANG AT MAGTUOS
(2018 NATIONAL ASSESSMENT PROGRAM – LITERACY AND NUMERACY)
Estado: South Australia
Kukumpletuhin ng punong‐guro ng paaralan at itatago sa paaralan
Pangkalahatang impormasyon










Ang punong‐guro ay maaaring magpahintulot sa iksempsiyon para sa isang estudyante na:
o hindi Ingles ang unang wika at dumating sa Australya mula sa ibang bansa makalipas ang Mayo
2017
o may mahalagang kapansanang pangkaisipan at/o mga mahahalagang kaagapay na kondisyon na
lubhang humahadlang sa kakayahang sumali sa mga pagsusulit.
Ang mga Pang‐Edukasyong Pamantayan ng Kapansanan (The Disability Standards for Education) (2005)
ay nagtatakda ng mga karapatan ng isang estudyante na may kapansanan na nauugnay sa edukasyon at
ang mga katungkulan ng mga tagapagbigay ng pampaaralang edukasyon sa ilalim ng Batas sa
Diskriminasyon sa Kapansanan 1992 (Disability Discrimination Act 1992). Sa loob ng batas na ito, ang
kahulugan ng kapansanan ay malawak at kinabibilangan ng mga kapansanang pisikal, pangkaisipan, sakit
sa isip, neurolohikal at kakayahang matuto.
Ang isang estudyante na may mahalagang kapansanang pangkaisipan ay hindi dapat bigyan ng
awtomatikong iksemsiyon, ngunit maaaring bigyan ng pagkakataong sumali kapag hiniling ng mga
magulang.
Ang isang kopya ng iksemsiyong ito na may lagda ay dapat itago ng ng punong‐guro ng paaralan.
Para sa karagdagang payo at suporta tungkol sa mga iksemsiyon ng estudyante, mangyaring
tumelepono lamang sa inyong sektor:
 DECD: Yunit na Mapagkukunan para sa Espesyal na Edukasyon (Special Education Resource
Unit) — 8235 2871
 CESA: Nakatataas na Tagapayong Pang‐Edukasyon, Pagsasali at Pagkatuto (Senior
Education Adviser, Inclusion and Learning) — 8301 6643
 AISSA: Mga Pang‐Edukasyong Pinagsasanggunian, Espesyal na Edukasyon (Educational
Consultants, Special Education) — 8179 1425
Ang punong‐guro ng paaralan ay may pananagutan para sa pagtatala ng mga iksemsiyon ng
estudyante sa Pamamaraan sa Pagrerehistro ng Estudyante (Student Registration System).

Paki‐kumpleto ang mga detalye ng iksemsiyon nang di‐lalampas sa ika‐11 ng Mayo 2018.
Pangalan ng paaralan: _______________________________________
Mga detalye ng estudyanteng bibigyan ng iksemsiyon:
Apelyido ng estudyante: _______________________________________________
Pangalan ng estudyante: ______________________________________________
Bukud‐tanging ID ng Estudyante (kung nauukol): _____________________
Antas na Baitang:  3  5  7  9
Ang iksemsiyon ay nauukol sa (lagyan ng tsek ang mga angkop na kahon):
 Mga Kalakaran ng Wika
 Pagsulat
 Pagbasa
 Pagbilang at Pagtuos
Ang nabanggit na estudyante ay binibigyan ng pormal na iksemsiyon dahil sa sumusunod na
kadahilanan:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Lagda ng magulang/tagapag‐alaga: ____________________________________
Lagda ng punong‐guro: __________________________________

Petsa: _________

