
කඩදාාසි මත NAPLAN – 
දෙදාමාපියන් සහ රැකබලාා 
ගන්නන් සඳහා දෙතොරතුරු

ඔදෙ� දාරුවාාඔදෙ� දාරුවාා 2020 දීදී කඩදාාසිකඩදාාසි මතමත NAPLAN 

පරීක්ෂණපරීක්ෂණ කරනුකරනු ඇතඇත

දෙ�ඩරල්, ප්රාාන්ත සහ දෙ�ෞමික අධ්යා�ාපන ඇමතිවාරු එකඟතාවා පළ කදෙළේ 
සිසුන් සඳහා වාඩාත් ආකර්ෂණීය වාන වාඩා දෙහොඳ සහ වාඩාත් නිවාැරදි 
තක්දෙසේරුවාක් සැපයීම සඳහා සියලු පාසල් ක්රමානුකූලා වා වාර්තමාන කඩදාාසි 
මත පදානම් වූ NAPLAN සිට NAPLAN මාර්ගගත දෙවාත මාරු වාන බවායි.

ඔවුන්දෙ� පාසල් අන්තර්ජාාලාය හරහා ගමන් කරන්දෙන් කවාදාාදාැයි රාජ්ය 
සහ ප්රාදෙේශීය අධ්යාපන බලාධ්යාාරීන් විසින් තීරණය කරනු ඇත. වාර්තමාන 
සැලාැස්ම වාන්දෙන් 2021 වාන විට සියලු පාසල් NAPLAN මාර්ගගත 
දෙවාත මාරු වීමයි.

සිසුන්සිසුන් NAPLAN කරන්දෙන් ඇයි?කරන්දෙන් ඇයි?

ජාාතික තක්දෙසේරු වාැඩසටහන – සාක්ෂරතාවා සහ සංඛ්යා�ාකරණය 
(NAPLAN) සෑම දාරුදෙවාකුට ම පාසලා සහ ජීවිතය තුළින් ඉදිරියට යාමට 
අත�වාශ්ය� සාක්ෂරතාවා සහ සංඛ්යා�ාත්මක කුසලාතා තක්දෙසේරු කරයි.

අවුරුදු 3, 5, 7 සහ 9 යන වාසර වාලා ශිෂ� ශිෂ�ාවාන් වාාර්ෂික NAPLAN 
පරීක්ෂණ සඳහා කියවීම, ලිවීම, �ාෂාදෙේ සම්මුතීන් (අක්ෂර වින�ාසය, 
වා�ාකරණ සහ විරාම ලාකුණු) සහ සංඛ්යා�ා දෙල්ඛ්යාන සඳහා සහ�ාගී දෙේ.

දෙමම තක්දෙසේරුවා මගින් දෙදාමේපියන්ට සහ පාසල් වාලාට පරීක්ෂණ අතරතුර 
තනි සිසුන් ක්රියා කරන ආකාරය පිළිබඳ අවාදෙබෝධ්යායක් ලාබා දෙේ. NAPLAN 
යනු පාසදෙල් තක්දෙසේරු කිරීදෙම් සහ වාාර්තා කිරීදෙම් ක්රියාවාලිදෙ� එක් 
අංගයක් පමණි – එය සිසුන්දෙ� ක්රියාකාරිත්වාය පිළිබඳ වා ගුරුවාරුන් විසින් 
කරනු ලාබන අඛ්යාණ්ඩ ඇගයීම් ප්රාතිස්ථාාපනය දෙනොකරයි.

අධ්යා�ාපන වාැඩසටහන් ක්රියාත්මක වාන ආකාරය සහ තරුණ 
ඕස්දෙ�ලියානුවාන් සාක්ෂරතාදෙේ සහ සංඛ්යා�ාත්මකකරණදෙ� වාැදාගත් 
අධ්යා�ාපන ප්රාතිඵලා අත් කර ගන්දෙන් දා යන්න පිළිබඳ දෙතොරතුරු NAPLAN 
විසින් පාසල්, අධ්යා�ාපන බලාධ්යාාරීන් සහ රජායන් දෙවාත සපයයි.

NAPLAN තක්දෙසේරු කරන්දෙන් කුමක් දා?තක්දෙසේරු කරන්දෙන් කුමක් දා?

NAPLAN ඔවුන්දෙ� නිත� පාසල් විෂය මාලාාවා තුළින් සිසුන් ඉදෙගන 
ගන්නා සාක්ෂරතාවා සහ සංඛ්යා�ාත්මක කුසලාතා තක්දෙසේරු කරයි. 
NAPLAN ද්රවා� සංවාර්ධ්යානය කිරීම සඳහා සියලු රාජා� සහ රාජා� දෙනොවාන 
අධ්යා�ාපන බලාධ්යාාරීන් දාායක වී ඇත.

සිසුන් එකම සාක්ෂරතාවා සහ සංඛ්යා�ා විෂය මාලාා අන්තර්ගතය මත 
තක්දෙසේරු කර ඇති බැවින්, ඔවුන් අන්තර්ජාාලාය හරහා දෙහෝ කඩදාාසි වාලින් 
පරීක්ෂණය සම්පූර්ණ කළත්, ආකෘති දෙදාදෙකහි ම ප්රාතිඵලා එකම NAPLAN 
ඇගයීම් පරිමාණදෙයන් වාාර්තා කළ හැකි ය.

සූදාානම් වීමට මදෙ� දාරුවාාට උදාවු සූදාානම් වීමට මදෙ� දාරුවාාට උදාවු කරන්දෙන්  කරන්දෙන්  
දෙකදෙසේ දා?දෙකදෙසේ දා?

NAPLAN යනු තනිවාම අධ්යා�යනය කළ හැකි පරීක්ෂණයක් දෙනොවාන අතර 
සිසුන් එදෙසේ කිරීමට අදෙප්ක්ෂා දෙනොකරයි.

NAPLAN ඔවුන්දෙ� පාසල් වාැඩසටහදෙන් එක් දෙකොටසක් පමණක් බවා 
ඔවුන්ට සහතික කිරීදෙමන් සහ ඔවුන්දෙ� උපරිමය කිරීමට දාවාදෙසේ දී ඔවුන්ට 
මතක් කිරීදෙමන් ඔදෙ� දාරුවාාට සූදාානම් වීමට උදාවු කරන්න.

NAPLAN සඳහා අධික දෙලාස සූදාානම් වීම දෙහෝ පුහුණු සපයන්නන් විසින් 
දෙසේවාාවාන් �ාවිතා කිරීම ACARA නිර්දෙේශ්ය දෙනොකරයි.

ගුරුවාරුන් විසින් වි�ාග වාලා ඇති ප්රාශ්ය්න වාර්ග පිළිබඳ වා හුරුපුරුදු බවා 
සහතික කරනු ඇති අතර සුදුසු සහාය සහ මග දෙපන්වීම ලාබා දෙදානු ඇත.

NAPLAN ප්රාශ්ය්න සඳහා උදාාහරණ nap.edu.au/naplan හිදී බලාන්න

NAPLAN සඳහා සහ�ාගී වීමසඳහා සහ�ාගී වීම

අවුරුදු 3, 5, 7 සහ 9 යන වාසර වාලා සියලු ම සිසුන් වාාර්ෂික NAPLAN 
ඇගයීමට සහ�ාගී වානු ඇතැයි අදෙප්ක්ෂා දෙකදෙර්. ආබාධිත සිසුන්ට පන්ති 
කාමර ඇගයීම් සඳහා සාමාන�දෙයන් ලාබා දෙදාන සහදෙයෝගය පිළිබිඹු වාන 
ගැළපීම් සඳහා සුදුසුකම් ලාැබිය හැකි ය. ඔදෙ� දාරුවාාදෙ� ගුරුවාරයා සමග 
ඔදෙ� දාරුවාා සඳහා ඕනෑම දෙවානස් කිරීමක් �ාවිතා කිරීම ගැන සාකච්ඡාා 
කළ යුතු ය.

තක්දෙසේරුවාට සහ�ාගී වීදෙම් හැකියාවා දාැඩි දෙලාස සීමා කරන ආබාධිත 
සිසුදෙවාකුට දෙහෝ මෑතක දී ඕස්දෙ�ලියාවාට පැමිණ ඉංග්රීසි දෙනොවාන කථාා 
කරන පසුබිමක් ඇති සිසුදෙවාකුට විධිමත් නිදාහස් කිරීමක් ලාබා දිය හැකි ය.

ඔදෙ� පාසදෙල් විදුහල්පතිවාරයාට සහ ඔදෙ� ප්රාාදෙේශීය පරීක්ෂණ පරිපාලාන 
අධිකාරියට විදෙශ්යේෂ විධිවිධ්යාාන දෙහෝ විධිමත් නිදාහස් කිරීමක් ලාබා ගැනීමට 
අවාශ්ය� ක්රියාවාලිය පිළිබඳ වාැඩිදුර දෙතොරතුරු ලාබා දිය හැක.

2020



NAPLAN දින වාලා මදෙ� දාරුවාා පාසලාට දෙනොපැමිණිදෙ� දින වාලා මදෙ� දාරුවාා පාසලාට දෙනොපැමිණිදෙ� 
නම් කුමක් කළ යුතු දා?නම් කුමක් කළ යුතු දා?

හැකි සෑම අවාස්ථාාවාක දීම, පාසදෙල් පරීක්ෂණ කාලාසටහන තුළ දෙවානත් 
දෙේලාාවාක මඟ හැරුණු පරීක්ෂණ සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ දෙේලාාවාට 
දෙනොපැමිදෙණන තනි සිසුන් සඳහා පාසල් කටයුතු කළ හැකි ය. 2020 මැයි 22 
වාැනි සිකුරාදාායින් පසු තනි සිසුන්ට NAPLAN මාර්ගගත පරීක්ෂණ කිරීමට 
අවාසර නැත.

මදෙ� දාරුවාාදෙ� ක්රියාකාරිත්වාය වාාර්තා කරන්දෙන් මදෙ� දාරුවාාදෙ� ක්රියාකාරිත්වාය වාාර්තා කරන්දෙන් 
දෙකදෙසේ දා?දෙකදෙසේ දා?

එක එක් තක්දෙසේරුවා සඳහා තනි පුේගලා කාර්ය සාධ්යානය ජාාතික සාධ්යාන 
පරිමාණදෙයන් දෙපන්වානු ලාැදෙ�. ජාාතික අවාම ප්රාමිතිදෙ� ප්රාතිඵලායකින් දෙපනී 
යන්දෙන් ශිෂ�යා එම වාර්ෂදෙ� මට්ටමට පූර්ණ දෙලාස සහ�ාගී වීමට අවාශ්ය� මූලික 
සාක්ෂරතාවා සහ සංඛ්යා�ාත්මක කුසලාතා දෙපන්නුම් කර ඇති බවායි.

වාර්ෂදෙ� අග �ාගදෙ� දී ඔදෙ� දාරුවාාදෙ� පාසලා විසින් NAPLAN තනි ශිෂ� 
වාාර්තාවාක් නිකුත් කරනු ලාැදෙ�. ඔබට වාාර්තාවාක් දෙනොලාැබුදෙන් නම්, ඔබ ඔදෙ� 
දාරුවාාදෙ� පාසලා සම්බන්ධ්යා කර ගත යුතු ය.

NAPLAN 2020 කාලාසටහනකාලාසටහන

කඩදාාසි තක්දෙසේරුවා මැයි 12 වාැනි අඟහරුවාාදාා ආරම්� වාන අතර 2020 මැයි 15 
වාැනි සිකුරාදාා නිමා දෙේ.

කඩදාාසි පරීක්ෂණ උපදෙල්ඛ්යානගත කිරීදෙම් අවාශ්ය�තා පහත වාගුදෙේ දාක්වාා ඇත.

NAPLAN පරීක්ෂණ ප්රාතිඵලා �ාවිතා කරන්දෙන්  පරීක්ෂණ ප්රාතිඵලා �ාවිතා කරන්දෙන්  
දෙකදෙසේ දා?දෙකදෙසේ දා?

• ගුරුවාරුන් සමග ප්රගතිය සාකච්ඡාා කිරීම සඳහා ශිෂය්යින්ට සහ 
දෙදාමාපියන්ට තනි ප්රතිඵලා �ාවිතා කළ හැකි ය.

• වාැඩි අභිදෙයා්ග දෙහා ්අමතර ආධ්යාාර වාලින් ප්රතිලාා� ලාබන සිසුන් වාඩා 
දෙහාඳින් හඳුනා ගැනීමට ගුරුවාරුන් ප්රතිඵලා �ාවිතා කරයි.

• ඉගැන්වීදෙම් වාැඩසටහන් වාැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ශ්යක්තීන් සහ ක්දෙෂ්ත්ර 
හඳුනා ගැනීමට සහ සාක්ෂරතාදෙේ සහ සංඛයාත්මකවා ඉලාක්ක තැබීමට 
පාසල් ප්රතිඵලා �ාවිතා කරයි.

• පාසල් පේධ්යාති මගින් වාැඩසටහන් සමාදෙලාා්චනය කිරීම සහ පාසල් සඳහා 
ලාබා දෙදාන සහාය සමාදෙලාා්චනය කිරීම සඳහා ප්රතිඵලා �ාවිතා කරයි.

• ප්රජාාවාට සාමාන්ය පාසල් NAPLAN ප්රතිඵලා  
myschool.edu.au හිදී දාැක ගත හැකි ය

මට වාැඩිදුර දෙතොරතුරු ලාබා ගත හැක්දෙක් දෙකොතැනින් දා?මට වාැඩිදුර දෙතොරතුරු ලාබා ගත හැක්දෙක් දෙකොතැනින් දා?

NAPLAN පිළිබඳ වාැඩිදුර දෙතොරතුරු සඳහා:

• ඔදෙ� දාරුවාාදෙ� පාසලා අමතන්න

•  nap.edu.au/TAA හිදී ඔදෙ� ප් රාදෙේශීය පරීක්ෂණ පරිපාලාන අධිකාරිය 
අමතන්න

•  nap.edu.au දෙවාත පිවිදෙසන්න

NAPLAN සඳහා ACARA පුේගලික දෙතොරතුරු හසුරුවාන ආකාරය දාැන ගැනීමට, 
nap.edu.au/naplanprivacy දෙවාත පිවිදෙසන්න

කඩදාාසි පරීක්ෂණයකඩදාාසි පරීක්ෂණය මැයි මැයි 12 අඟහරුවාාදාා අඟහරුවාාදාා මැයි මැයි 13 බදාාදාා බදාාදාා මැයි මැයි 14 බ්රහස්පතින්දාාබ්රහස්පතින්දාා

�ාෂා සම්මුතීන් 
දෙමම පරීක්ෂණය අක්ෂර වින�ාසය, වා�ාකරණ සහ විරාම ලාකුණු තක්දෙසේරු කරයි

වාසර 3: විනා 45යි.
වාසර 5: විනා 45යි. 
වාසර 7: විනා 45යි.
වාසර 9: විනා 45යි.

ලිවීම
සිසුන්ට ‘ලිවීදෙම් උත්දෙත්ජානයක්’ ලාබා දී ඇත (සමහර විට එය ‘විමසුමක්’ – අදාහසක් දෙහෝ 
මාතෘකාවාක් දෙලාස හැඳින්දෙේ) සහ විදෙශ්යේෂිත ප්රාදෙ�දායක (ආඛ්යා�ාන දෙහෝ ඒත්තු ගැන්වීදෙම් 
ලිවීම) ප්රාතිචාරයක් ලිවීමට ඉල්ලාා සිටී.

වාසර 3: විනා 40යි.
වාසර 5: විනා 40යි.
වාසර 7: විනා 40යි.
වාසර 9: විනා 40යි.

කියවීම
සිසුන් දෙතොරතුරු, පරිකල්පනීය සහ ඒත්තු ගැන්දෙවාන දෙපළ පරාසයක් කියවාා අදාාළ ප්රාශ්ය්න 
වාලාට පිළිතුරු සපයයි

වාසර 3: විනා 45යි.
වාසර 5: විනා 50යි. 
වාසර 7: විනා 65යි. 
වාසර 9: විනා 65යි.

සංඛ්යා�ාත්මකතාවා
දෙමම පරීක්ෂණය අංකය සහ වීජා ගණිතය, මිනුම් සහ ජා�ාමිතිය සහ සංඛ්යා�ාන සහ 
සම්�ාවිතාවා තක්දෙසේරු කරයි

වාසර 3: විනා 45යි.
වාසර 5: විනා 50යි. 
වාසර 7: විනා 65යි.
වාසර 9: විනා 65යි.


