
ඔබේ� දරුවාා ඔබේ� දරුවාා 2020 දී මාාර්ගගතවා දී මාාර්ගගතවා NAPLAN පරීක්ෂණ  පරීක්ෂණ 
සිදු කරනු ඇතසිදු කරනු ඇත

බේ�ඩරල්, ප්රාාන්ත සහ බේ�ෞමික අධ්යා�ාපන ඇමාතිවාරු එකඟතාවා පළ කබේළේ සිසුන් 
සඳහා වාඩාත් ආකර්ෂණීය වාන වාඩා බේහොඳ සහ වාඩාත් නිවාැරදි තක්බේසේරුවාක් 
සැපයීමා සඳහා සියලු පාසල් ක්රමාානුකූල වා වාර්තමාාන කඩදාසි මාත පදනම් වූ 
NAPLAN සිට NAPLAN මාාර්ගගත බේවාත මාාරු වාන බවායි. 

ඔවුන්බේ� පාසල් අන්තර්ජාාලය හරහා ගමාන් කරන්බේන් කවාදාදැයි රාජා� සහ 
ප්රාාබේේශීය අධ්යා�ාපන බලධ්යාාරීන් විසින් තීරණය කරනු ඇත. වාර්තමාාන සැලැස්මා 
වාන්බේන් 2021 වාන විට සියලු පාසල් NAPLAN මාාර්ගගත බේවාත මාාරු වීමායි. 

NAPLAN මාාර්ගගත හි එක් ප්රාධ්යාාන වාාසියක් වාන්බේන් සකස් කරන ලද (බේහෝ 
අනුවාර්තන) පරීක්ෂාවාකි, එමාගින් පරීක්ෂණය සිසුන්බේ� ක්රියාකාරිත්වාය මාත 
පදනම්වා ඉහළ බේහෝ පහළ සංකීර්ණතා පිළිබඳ ප්රාශ්්න ඉදිරිපත් කරයි.

සැකසූ (බේහෝ අනුවාර්තන) පරීක්ෂණය සැලසුම් කර ඇත්බේත් පුළුල් පරාසයක 
ශිෂ� හැකියාවාන් තක්බේසේරු කිරීමාට සහ ශිෂ� සාධ්යානය වාඩාත් නිවාැරදිවා මාැනීමාට 
ය. ඔබේ� දරුවාා බේවානදාට වාඩා අභිබේයෝගාත්මාක යැයි සිතන්බේන් නම් ඔවුන් 
සැලකිලිමාත් බේනොවිය යුතු ය; ඔවුන් වාඩාත් සංකීර්ණ පරීක්ෂණ මාාවාතක් ගනිමින් 
සිටිනවාා විය හැකි ය. ශිෂ�බේයකුබේ� සමාස්ත NAPLAN අගය පදනම් වාන්බේන් 
ඔවුන් නිවාැරදිවා පිළිතුරු සපයන ප්රාශ්්න ගණන සහ සංකීර්ණත්වාය මාත ය. 

සිසුන් සිසුන් NAPLAN කරන්බේන් ඇයි? කරන්බේන් ඇයි?

ජාාතික තක්බේසේරු වාැඩසටහන – සාක්ෂරතාවා සහ සංඛ්යා�ාකරණය (NAPLAN) 
සෑමා දරුබේවාකුට මා පාසල සහ ජීවිතය තුළින් ඉදිරියට යාමාට අත�වාශ්� 
සාක්ෂරතාවා සහ සංඛ්යා�ාත්මාක කුසලතා තක්බේසේරු කරයි. 

අවුරුදු 3, 5, 7 සහ 9 යන වාසර වාල ශිෂ� ශිෂ�ාවාන් වාාර්ෂික NAPLAN 
පරීක්ෂණ සඳහා කියවීමා, ලිවීමා, �ාෂාබේේ සම්මුතීන් (අක්ෂර වින�ාසය, 
වා�ාකරණ සහ විරාමා ලකුණු) සහ සංඛ්යා�ා බේල්ඛ්යාන සඳහා සහ�ාගී බේේ. 
 
බේමාමා තක්බේසේරුවා මාගින් බේදමාේපියන්ට සහ පාසල් වාලට පරීක්ෂණ අතරතුර 
තනි සිසුන් ක්රියා කරන ආකාරය පිළිබඳ අවාබේබෝධ්යායක් ලබා බේේ. NAPLAN යනු 
පාසබේල් තක්බේසේරු කිරීබේම් සහ වාාර්තා කිරීබේම් ක්රියාවාලිබේ� එක් අංගයක් පමාණි 
– එය සිසුන්බේ� ක්රියාකාරිත්වාය පිළිබඳ වා ගුරුවාරුන් විසින් කරනු ලබන අඛ්යාණ්ඩ 
ඇගයීම් ප්රාතිස්ථාාපනය බේනොකරයි. 

අධ්යා�ාපන වාැඩසටහන් ක්රියාත්මාක වාන ආකාරය සහ තරුණ ඕස්බේ�ලියානුවාන් 
සාක්ෂරතාබේේ සහ සංඛ්යා�ාත්මාකකරණබේ� වාැදගත් අධ්යා�ාපන ප්රාතිඵල අත් 
කර ගන්බේන් ද යන්න පිළිබඳ බේතොරතුරු NAPLAN විසින් පාසල්, අධ්යා�ාපන 
බලධ්යාාරීන් සහ රජායන් බේවාත සපයයි. 

NAPLAN තක්බේසේරු කරන්බේන් කුමාක් ද?තක්බේසේරු කරන්බේන් කුමාක් ද?

NAPLAN ඔවුන්බේ� නිත� පාසල් විෂය මාාලාවා තුළින් සිසුන් ඉබේගන ගන්නා 
සාක්ෂරතාවා සහ සංඛ්යා�ාත්මාක කුසලතා තක්බේසේරු කරයි. NAPLAN ද්රවා� 
සංවාර්ධ්යානය කිරීමා සඳහා සියලු රාජා� සහ රාජා� බේනොවාන අධ්යා�ාපන බලධ්යාාරීන් 
දායක වී ඇත.

සිසුන් එකමා සාක්ෂරතාවා සහ සංඛ්යා�ා විෂය මාාලා අන්තර්ගතය මාත තක්බේසේරු 
කර ඇති බැවින්, ඔවුන් අන්තර්ජාාලය හරහා බේහෝ කඩදාසි වාලින් පරීක්ෂණය 
සම්පූර්ණ කළත්, ආකෘති බේදබේකහි මා ප්රාතිඵල එකමා NAPLAN ඇගයීම් 
පරිමාාණබේයන් වාාර්තා කළ හැකි ය. NAPLAN මාාර්ගගත ගැන වාැඩිදුර දැන ගැනීමා 
සඳහා, nap.edu.au බේවාත පිවිබේසන්න. 

සූදානම් වීමාට මාබේ� දරුවාාට උදවු කරන්බේන්  සූදානම් වීමාට මාබේ� දරුවාාට උදවු කරන්බේන්  
බේකබේසේ ද?බේකබේසේ ද?

NAPLAN යනු තනිවාමා අධ්යා�යනය කළ හැකි පරීක්ෂණයක් බේනොවාන අතර සිසුන් 
එබේසේ කිරීමාට අබේේක්ෂා බේනොකරයි.

NAPLAN ඔවුන්බේ� පාසල් වාැඩසටහබේන් එක් බේකොටසක් පමාණක් බවා ඔවුන්ට 
සහතික කිරීබේමාන් සහ ඔවුන්බේ� උපරිමාය කිරීමාට දවාබේසේ දී ඔවුන්ට මාතක් 
කිරීබේමාන් ඔබේ� දරුවාාට සූදානම් වීමාට උදවු කරන්න.
 
NAPLAN සඳහා අධික බේලස සූදානම් වීමා බේහෝ පුහුණු සපයන්නන් විසින් 
බේසේවාාවාන් �ාවිතා කිරීමා ACARA නිර්බේේශ් බේනොකරයි.

සිසුන්ට උපාංග �ාවිතා කිරීමා හුරුපුරුදු බවා සහතික කිරීමා, ඒවාා යතුරු ලිවීමා 
සහ වාැඩසටහන් හරහා සැරිසැරීමා සිසුන්බේ� ඉබේගනීබේම් බේකොටසක් වාන අතර 
ඕස්බේ�ලියානු අවාශ්�තාවාකි පාසබේල් පළමු වාසබේර් සිට විෂය මාාලාවා.

NAPLAN මාාර්ගගත යතුරුපුවාරු කුසලතා පරීක්ෂණයක් බේනොබේේ. ශිෂ�බේයකුට 
බේකොතරම් බේේගබේයන් සහ බේහොඳින් යතුරු ලිවිය හැකි ද යන්බේනහි බේවානස්කම් 
තිබේ� – සිසුබේවාකුට බේකතරම් බේේගවාත් වා සහ බේහොඳින් අතින් ලිවිය හැකි ද 
යන්බේනහි බේවානස්කම් තිබේ�. 3 වාසර සිසුන් කඩදාසි මාත ලිවීබේම් පරීක්ෂණය 
සම්පූර්ණ කරනු ඇත.

ගුරුවාරුන් විසින් වි�ාග වාල ඇති ප්රාශ්්න වාර්ග පිළිබඳ වා හුරුපුරුදු බවා සහතික 
කරනු ඇති අතර සුදුසු සහාය සහ මාග බේපන්වීමා ලබා බේදනු ඇත.

NAPLAN මාාර්ගගත තක්බේසේරුකරණබේ� ඇති ප්රාශ්්න වාර්ග සහ අදාළ 
ක්රියාකාරීත්වාය nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site හිදී 
බලන්න.

NAPLAN මාාර්ගගත – 
බේදමාාපියන් සහ රැක බලා 
ගන්නන් සඳහා බේතොරතුරු

2020



NAPLAN සඳහා සහ�ාගී වීමාසඳහා සහ�ාගී වීමා

අවුරුදු 3, 5, 7 සහ 9 යන වාසර වාල සියලු මා සිසුන් වාාර්ෂික NAPLAN ඇගයීමාට 
සහ�ාගී වානු ඇතැයි අබේේක්ෂා බේකබේර්. ආබාධිත සිසුන්ට පන්ති කාමාර ඇගයීම් සඳහා 
සාමාාන�බේයන් ලබා බේදන සහබේයෝගය පිළිබිඹු වාන ගැළපීම් සඳහා සුදුසුකම් ලැබිය 
හැකි ය. ඔබේ� දරුවාාබේ� ගුරුවාරයා සමාග ඔබේ� දරුවාා සඳහා ඕනෑමා බේවානස් කිරීමාක් 
�ාවිතා කිරීමා ගැන සාකච්ඡාා කළ යුතු ය.

තක්බේසේරුවාට සහ�ාගී වීබේම් හැකියාවා දැඩි බේලස සීමාා කරන ආබාධිත සිසුබේවාකුට 
බේහෝ මාෑතක දී ඕස්බේ�ලියාවාට පැමිණ ඉංග්රීසි බේනොවාන කථාා කරන පසුබිමාක් ඇති 
සිසුබේවාකුට විධිමාත් නිදහස් කිරීමාක් ලබා දිය හැකි ය.

ඔබේ� පාසබේල් විදුහල්පතිවාරයාට සහ ඔබේ� ප්රාාබේේශීය පරීක්ෂණ පරිපාලන අධිකාරියට 
විබේශ්ේෂ විධිවිධ්යාාන බේහෝ විධිමාත් නිදහස් කිරීමාක් ලබා ගැනීමාට අවාශ්� ක්රියාවාලිය 
පිළිබඳ වාැඩිදුර බේතොරතුරු ලබා දිය හැක.

NAPLAN දින වාල මාබේ� දරුවාා පාසලට බේනොපැමිණිබේ� දින වාල මාබේ� දරුවාා පාසලට බේනොපැමිණිබේ� 
නම් කුමාක් කළ යුතු ද?නම් කුමාක් කළ යුතු ද?

හැකි සෑමා අවාස්ථාාවාක දීමා, පාසබේල් පරීක්ෂණ කාලසටහන තුළ බේවානත් බේේලාවාක 
මාඟ හැරුණු පරීක්ෂණ සම්පූර්ණ කිරීමා සඳහා පරීක්ෂණ බේේලාවාට බේනොපැමිබේණන 
තනි සිසුන් සඳහා පාසල් කටයුතු කළ හැකි ය. 2020 මාැයි 22 වාැනි සිකුරාදායින් පසු 
තනි සිසුන්ට NAPLAN මාාර්ගගත පරීක්ෂණ කිරීමාට අවාසර නැත. 

NAPLAN මාාර්ගගතමාාර්ගගත 2020 කාලසටහනකාලසටහන

කඩදාසි පරීක්ෂණය සඳහා සපයා ඇති දින තුන බේවානුවාට NAPLAN මාාර්ගගත සඳහා 
තක්බේසේරු කවුළුවා දින නවායකි. බේමාය උපබේල්ඛ්යානගත කිරීබේම් දී පාසල් වාලට නමා�ශීලී 
බවාක් ලබා දීමාට සහ අඩු උපාංග ඇති පාසල් සඳහා පහසුකම් සැපයීමාට ය. 

NAPLAN මාාර්ගගත තක්බේසේරු කවුළුවා මාැයි 12 අඟහරුවාාදා සිට 2020 මාැයි 22 වාැනි 
සිකුරාදා දක්වාා විවාෘතවා පවාතී.

සබැඳි පරීක්ෂණ උපබේල්ඛ්යාන අවාශ්�තා පහත වාගුබේේ සවිස්තරවා දක්වාා ඇත.

මාබේ� දරුවාාබේ� ක්රියාකාරිත්වාය වාාර්තා කරන්බේන් මාබේ� දරුවාාබේ� ක්රියාකාරිත්වාය වාාර්තා කරන්බේන් 
බේකබේසේ ද?බේකබේසේ ද?

එක එක් තක්බේසේරුවා සඳහා තනි පුේගල කාර්ය සාධ්යානය ජාාතික සාධ්යාන පරිමාාණබේයන් 
බේපන්වානු ලැබේ�. ජාාතික අවාමා ප්රාමිතිබේ� ප්රාතිඵලයකින් බේපනී යන්බේන් ශිෂ�යා 
එමා වාර්ෂබේ� මාට්ටමාට පූර්ණ බේලස සහ�ාගී වීමාට අවාශ්� මූලික සාක්ෂරතාවා සහ 
සංඛ්යා�ාත්මාක කුසලතා බේපන්නුම් කර ඇති බවායි.

වාර්ෂබේ� අග �ාගබේ� දී ඔබේ� දරුවාාබේ� පාසල විසින් NAPLAN තනි ශිෂ� වාාර්තාවාක් 
නිකුත් කරනු ලැබේ�. ඔබට වාාර්තාවාක් බේනොලැබුබේන් නම්, ඔබ ඔබේ� දරුවාාබේ� පාසල 
සම්බන්ධ්යා කර ගත යුතු ය. 

NAPLAN පරීක්ෂණ ප්රාතිඵල �ාවිතා කරන්බේන් බේකබේසේ ද?පරීක්ෂණ ප්රාතිඵල �ාවිතා කරන්බේන් බේකබේසේ ද?

• ගුරුවාරුන් සමාග ප්රාගතිය සාකච්ඡාා කිරීමා සඳහා ශිෂ�යින්ට සහ බේදමාාපියන්ට 
තනි ප්රාතිඵල �ාවිතා කළ හැකි ය.

• වාැඩි අභිබේයෝග බේහෝ අමාතර ආධ්යාාර වාලින් ප්රාතිලා� ලබන සිසුන් වාඩා බේහොඳින් 
හඳුනා ගැනීමාට ගුරුවාරුන් ප්රාතිඵල �ාවිතා කරයි.

• ඉගැන්වීබේම් වාැඩසටහන් වාැඩි දියුණු කිරීමා සඳහා ශ්ක්තීන් සහ ක්බේෂේත්ර හඳුනා 
ගැනීමාට සහ සාක්ෂරතාබේේ සහ සංඛ්යා�ාත්මාකවා ඉලක්ක තැබීමාට පාසල් ප්රාතිඵල 
�ාවිතා කරයි.

• පාසල් පේධ්යාති මාගින් වාැඩසටහන් සමාාබේලෝචනය කිරීමා සහ පාසල් සඳහා ලබා 
බේදන සහාය සමාාබේලෝචනය කිරීමා සඳහා ප්රාතිඵල �ාවිතා කරයි.

• ේරජාාවාට සාමාාන්ය පාසල් NAPLAN ේරතිඵල myschool.edu.au හිදී දැක ගත 
හැකි ය.

මාට වාැඩිදුර බේතොරතුරු ලබා ගත හැක්බේක් බේකොතැනින් ද?මාට වාැඩිදුර බේතොරතුරු ලබා ගත හැක්බේක් බේකොතැනින් ද?

NAPLAN පිළිබඳ වාැඩිදුර බේතොරතුරු සඳහා:

• ඔබේ� දරුවාාබේ� පාසල අමාතන්න 
• nap.edu.au/TAA හිදී ඔබේ� ේරාබේේශීය පරීක්ෂණ පරිපාලන අධිකාරිය 

අමාතන්න
• nap.edu.au බේවාත පිවිබේසන්න

NAPLAN සඳහා ACARA පුේගලික බේතොරතුරු හසුරුවාන ආකාරය දැන ගැනීමාට, 
nap.edu.au/naplanprivacy බේවාත පිවිබේසන්න

පරීක්ෂණයපරීක්ෂණය උපබේල්ඛ්යානගත අවාශ්්යතාඋපබේල්ඛ්යානගත අවාශ්්යතා කාල සීමාාවාකාල සීමාාවා පරීක්ෂණ විස්තරයපරීක්ෂණ විස්තරය

ලිවීමාලිවීමා

3 වාසර සිසුන් කඩදාසි මාත පදනම් වූ ලිවීබේම් පරීක්ෂණයක් සිදු කරයි  
(1 වාැනි දින පමාණක්)

5 වාන වාසර 1 වාැනි දින ආරම්� විය යුතු ය (පාසල් 1 සහ 2 දින වාල පමාණක් ලිවීමා 
සම්පූර්ණ කිරීමාට ේරමුඛ්යාතාවාය දිය යුතු ය)

අවුරුදු 7 සහ 9 වාසර 2 වාැනි දින ආරම්� විය යුතු ය (පාසල් 2 සහ 3 දින වාල පමාණක් 
ලිවීමා සම්පූර්ණ කිරීමාට ේරමුඛ්යාතාවාය දිය යුතු ය)

වාසර 3: විනා 40යි.
වාසර 5: විනා 42යි.
වාසර 7: විනා 42යි.
වාසර 9: විනා 42යි.

සිසුන්ට ‘ලිවීබේම් උත්බේත්ජානයක්’ ලබා දී ඇත 
(සමාහර විට එය ‘විමාසුමාක්’ – අදහසක් බේහෝ 
මාාතෘකාවාක් බේලස හැඳින්බේේ) සහ විබේශ්ේෂිත 
ේරබේ�දයක (ආඛ්යාන බේහෝ ඒත්තු ගැන්වීබේම් ලිවීමා) 
ේරතිචාරයක් ලිවීමාට ඉල්ලා සිටී

කියවීමාකියවීමා

සබැඳි පාසල් වාලට NAPLAN පරීක්ෂණ සම්පූර්ණ කළ හැකි බවා සහතික කිරීමාට දින 
නවාබේ� පරීක්ෂණ කවුළුවා තුළ, අවුරුදු 7 සහ 9 සිසුන්ට 1 වාැනි දින කියවීබේමාන් ආරම්� 
කළ හැකි ය; බේකබේසේ බේවාතත්, පළමු දින සිට නැවාත සකස ්කරන ලද ඕනෑමා කියවීබේම් 
පරීක්ෂණයකට වාඩා ලිවීබේම් පරීක්ෂණය ේරමුඛ්යාතාවාය ගන්නා බැවින් 2 වාැනි දින සිට 
ලිවීමා ආරම්� කළ යුතු ය

�ාෂා පරීක්ෂණ සම්මුතීන්ට බේපර සම්පූර්ණ කිරීමාට

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

සිසුන් බේතොරතුරු, පරිකල්පනීය සහ ඒත්තු 
ගැන්බේවාන බේපළ පරාසයක් කියවාා අදාළ ේරශ්්න 
වාලට පිළිතුරු සපයයි

�ාෂාබේේ සම්මුතීන්�ාෂාබේේ සම්මුතීන්
කියවීබේම් පරීක්ෂණබේයන් පසු සම්පූර්ණ කිරීමාට වාසර 3: විනා 45යි.

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

බේමාමා පරීක්ෂණය අක්ෂර වින්යාසය, ේයාකරණ 
සහ විරාමා ලකුණු තක්බේසේරු කරයි

සංඛ්යා�ාත්මාකතාවාසංඛ්යා�ාත්මාකතාවා

�ාෂා පරීක්ෂණ සම්මුතීන්ට පසුවා සම්පූර්ණ කිරීමාට වාසර 3: විනා 45යි. 
වාසර 5: විනා 50යි. 
වාසර 7: විනා 65යි
වාසර 9: විනා 65යි.

බේමාමා පරීක්ෂණය අංකය සහ වීජා ගණිතය, මිනුම් 
සහ ජ්යාමිතිය සහ සංඛ්යාන සහ සම්�ාවිතාවා 
තක්බේසේරු කරයි


