NAPLAN මාාර්ගගත –

දෙෙමාාපියන් සහ රැක බලාා
ගන්නන් සඳහාා තො�ොරතුරු

2020
ඔබේ� දරුවාා 2020 දී මාාර්ගගතව NAPLAN පරීක්ෂණ
සිදු කරනු ඇත
ෆෙ�ඩරල්, ප්රාාන්ත සහ භෞ�ෞමික අධ්යා�ාපන ඇමතිවරු එකඟතාාව පළ කළේ�ේ සිසුන්
සඳහාා වඩාාත් ආකර්ෂණීය වන වඩාා හො�ොඳ සහ වඩාාත් නිවැැරදි තක්සේ�ේරුවක්
සැැපයීම සඳහාා සියලු පාාසල් ක්රමාානුකූල ව වර්තමාාන කඩදාාසි මත පදනම් වූ
NAPLAN සිට NAPLAN මාාර්ගගත වෙෙත මාාරු වන බවයි.
ඔවුන්ගේ� පාාසල් අන්තර්ජාාලය හරහාා ගමන් කරන්නේ� කවදාාදැැයි රාාජ්යය සහ
ප්රාාදේේශීය අධ්යා�ාපන බලධාාරීන් විසින් තීරණය කරනු ඇත. වර්තමාාන සැැලැැස්්ම
වන්නේ� 2021 වන විට සියලු පාාසල් NAPLAN මාාර්ගගත වෙෙත මාාරු වීමයි.
NAPLAN මාාර්ගගත හි එක් ප්රධාාන වාාසියක් වන්නේ� සකස්් කරන ලද (හෝ�ෝ
අනුවර්තන) පරීක්ෂාාවකි, එමගින් පරීක්ෂණය සිසුන්ගේ� ක්රියාාකාාරිත්වය මත
පදනම්ව ඉහළ හෝ�ෝ පහළ සංංකීර්ණතාා පිළිබඳ ප්රශ්්න ඉදිරිපත් කරයි.

NAPLAN තක්සේ�ේරු
NAPLAN ඔවුන්ගේ�

නිත්යය පාාසල් විෂය මාාලාාව තුළින් සිසුන් ඉගෙ�න ගන්නාා
සාාක්ෂරතාාව සහ සංංඛ්යා�ාත්මක කුසලතාා තක්සේ�ේරු කරයි. NAPLAN ද්රව්යය
සංංවර්ධනය කිරීම සඳහාා සියලු රාාජ්යය සහ රාාජ්යය නො�ොවන අධ්යා�ාපන බලධාාරීන්
දාායක වී ඇත.
සිසුන් එකම සාාක්ෂරතාාව සහ සංංඛ්යා�ා විෂය මාාලාා අන්තර්ගතය මත තක්සේ�ේරු
කර ඇති බැැවින්, ඔවුන් අන්තර්ජාාලය හරහාා හෝ�ෝ කඩදාාසි වලින් පරීක්ෂණය
සම්පූර්ණ කළත්, ආකෘෘති දෙෙකෙ�හි ම ප්රතිඵල එකම NAPLAN ඇගයීම්
පරිමාාණයෙ�න් වාාර්තාා කළ හැැකි ය. NAPLAN මාාර්ගගත ගැැන වැැඩිදුර දැැන ගැැනීම
සඳහාා, nap.edu.au වෙෙත පිවිසෙ�න්න.

සූදාානම් වීමට මගේ� දරුවාාට උදවු කරන්නේ�
කෙ�සේ�ේ ද?

සැැකසූ (හෝ�ෝ අනුවර්තන) පරීක්ෂණය සැැලසුම් කර ඇත්තේ� පුළුල් පරාාසයක
ශිෂ්යය හැැකියාාවන් තක්සේ�ේරු කිරීමට සහ ශිෂ්යය සාාධනය වඩාාත් නිවැැරදිව මැැනීමට
ය. ඔබේ� දරුවාා වෙෙනදාාට වඩාා අභියෝ�ෝගාාත්මක යැැයි සිතන්නේ� නම් ඔවුන්
සැැලකිලිමත් නො�ොවිය යුතු ය; ඔවුන් වඩාාත් සංංකීර්ණ පරීක්ෂණ මාාවතක් ගනිමින්
සිටිනවාා විය හැැකි ය. ශිෂ්යයයෙ�කුගේ� සමස්්ත NAPLAN අගය පදනම් වන්නේ�
ඔවුන් නිවැැරදිව පිළිතුරු සපයන ප්රශ්්න ගණන සහ සංංකීර්ණත්වය මත ය.

NAPLAN

සිසුන් NAPLAN කරන්නේ� ඇයි?

NAPLAN සඳහාා

ජාාතික තක්සේ�ේරු වැැඩසටහන – සාාක්ෂරතාාව සහ සංංඛ්යා�ාකරණය (NAPLAN)
සෑෑම දරුවෙෙකුට ම පාාසල සහ ජීවිතය තුළින් ඉදිරියට යාාමට අත්යයවශ්යය
සාාක්ෂරතාාව සහ සංංඛ්යා�ාත්මක කුසලතාා තක්සේ�ේරු කරයි.
අවුරුදු 3, 5, 7 සහ 9 යන වසර වල ශිෂ්යය ශිෂ්යා�ාවන් වාාර්ෂික NAPLAN
පරීක්ෂණ සඳහාා කියවීම, ලිවීම, භාාෂාාවේේ සම්මුතීන් (අක්ෂර වින්යා�ාසය,
ව්යා�ාකරණ සහ විරාාම ලකුණු) සහ සංංඛ්යා�ා ලේ�ඛන සඳහාා සහභාාගී වේේ.
මෙ�ම තක්සේ�ේරුව මගින් දෙෙමව්පියන්ට සහ පාාසල් වලට පරීක්ෂණ අතරතුර
තනි සිසුන් ක්රියාා කරන ආකාාරය පිළිබඳ අවබෝ�ෝධයක් ලබාා දේේ. NAPLAN යනු
පාාසලේ� තක්සේ�ේරු කිරීමේ� සහ වාාර්තාා කිරීමේ� ක්රියාාවලියේ� එක් අංංගයක් පමණි
– එය සිසුන්ගේ� ක්රියාාකාාරිත්වය පිළිබඳ ව ගුරුවරුන් විසින් කරනු ලබන අඛණ්ඩ
ඇගයීම් ප්රතිස්්ථාාපනය නො�ොකරයි.
අධ්යා�ාපන වැැඩසටහන් ක්රියාාත්මක වන ආකාාරය සහ තරුණ ඕස්්ට්රේ�ලියාානුවන්
සාාක්ෂරතාාවේේ සහ සංංඛ්යා�ාත්මකකරණයේ� වැැදගත් අධ්යා�ාපන ප්රතිඵල අත්
කර ගන්නේ� ද යන්න පිළිබඳ තො�ොරතුරු NAPLAN විසින් පාාසල්, අධ්යා�ාපන
බලධාාරීන් සහ රජයන් වෙෙත සපයයි.

කරන්නේ� කුමක් ද?

යනු තනිවම අධ්යයයනය කළ හැැකි පරීක්ෂණයක් නො�ොවන අතර සිසුන්
එසේ�ේ කිරීමට අපේේක්ෂාා නො�ොකරයි.

NAPLAN ඔවුන්ගේ�

පාාසල් වැැඩසටහනේ� එක් කො�ොටසක් පමණක් බව ඔවුන්ට
සහතික කිරීමෙ�න් සහ ඔවුන්ගේ� උපරිමය කිරීමට දවසේ�ේ දී ඔවුන්ට මතක්
කිරීමෙ�න් ඔබේ� දරුවාාට සූදාානම් වීමට උදවු කරන්න.
අධික ලෙ�ස සූදාානම් වීම හෝ�ෝ පුහුණු සපයන්නන් විසින්
සේ�ේවාාවන් භාාවිතාා කිරීම ACARA නිර්දේේශ නො�ොකරයි.
සිසුන්ට උපාං�ංග භාාවිතාා කිරීම හුරුපුරුදු බව සහතික කිරීම, ඒවාා යතුරු ලිවීම
සහ වැැඩසටහන් හරහාා සැැරිසැැරීම සිසුන්ගේ� ඉගෙ�නීමේ� කො�ොටසක් වන අතර
ඕස්්ට්රේ�ලියාානු අවශ්යයතාාවකි පාාසලේ� පළමු වසරේේ සිට විෂය මාාලාාව.

NAPLAN මාාර්ගගත

යතුරුපුවරු කුසලතාා පරීක්ෂණයක් නො�ොවේේ. ශිෂ්යයයෙ�කුට
කො�ොතරම් වේේගයෙ�න් සහ හො�ොඳින් යතුරු ලිවිය හැැකි ද යන්නෙ�හි වෙෙනස්්කම්
තිබේ� – සිසුවෙෙකුට කෙ�තරම් වේේගවත් ව සහ හො�ොඳින් අතින් ලිවිය හැැකි ද
යන්නෙ�හි වෙෙනස්්කම් තිබේ�. 3 වසර සිසුන් කඩදාාසි මත ලිවීමේ� පරීක්ෂණය
සම්පූර්ණ කරනු ඇත.
ගුරුවරුන් විසින් විභාාග වල ඇති ප්රශ්්න වර්ග පිළිබඳ ව හුරුපුරුදු බව සහතික
කරනු ඇති අතර සුදුසු සහාාය සහ මග පෙෙන්වීම ලබාා දෙෙනු ඇත.

NAPLAN මාාර්ගගත

තක්සේ�ේරුකරණයේ� ඇති ප්රශ්්න වර්ග සහ අදාාළ
ක්රියාාකාාරීත්වය nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site හිදී
බලන්න.

NAPLAN සඳහාා

සහභාාගී වීම

අවුරුදු 3, 5, 7 සහ 9 යන වසර වල සියලු ම සිසුන් වාාර්ෂික NAPLAN ඇගයීමට
සහභාාගී වනු ඇතැැයි අපේේක්ෂාා කෙ�රේේ. ආබාාධිත සිසුන්ට පන්ති කාාමර ඇගයීම් සඳහාා
සාාමාාන්යයයෙ�න් ලබාා දෙෙන සහයෝ�ෝගය පිළිබිඹු වන ගැැළපීම් සඳහාා සුදුසුකම් ලැැබිය
හැැකි ය. ඔබේ� දරුවාාගේ� ගුරුවරයාා සමග ඔබේ� දරුවාා සඳහාා ඕනෑෑම වෙෙනස්් කිරීමක්
භාාවිතාා කිරීම ගැැන සාාකච්ඡාා කළ යුතු ය.

මගේ� දරුවාාගේ� ක්රියාාකාාරිත්වය වාාර්තාා කරන්නේ�
කෙ�සේ�ේ ද?
එක එක් තක්සේ�ේරුව සඳහාා තනි පුද්ගල කාාර්ය සාාධනය ජාාතික සාාධන පරිමාාණයෙ�න්
පෙෙන්වනු ලැැබේ�. ජාාතික අවම ප්රමිතියේ� ප්රතිඵලයකින් පෙෙනී යන්නේ� ශිෂ්යයයාා
එම වර්ෂයේ� මට්ටමට පූර්ණ ලෙ�ස සහභාාගී වීමට අවශ්යය මූලික සාාක්ෂරතාාව සහ
සංංඛ්යා�ාත්මක කුසලතාා පෙෙන්නුම් කර ඇති බවයි.

තක්සේ�ේරුවට සහභාාගී වීමේ� හැැකියාාව දැැඩි ලෙ�ස සීමාා කරන ආබාාධිත සිසුවෙෙකුට
හෝ�ෝ මෑෑතක දී ඕස්්ට්රේ�ලියාාවට පැැමිණ ඉංංග්රීසි නො�ොවන කථාා කරන පසුබිමක් ඇති
සිසුවෙෙකුට විධිමත් නිදහස්් කිරීමක් ලබාා දිය හැැකි ය.

වර්ෂයේ� අග භාාගයේ� දී ඔබේ� දරුවාාගේ� පාාසල විසින් NAPLAN තනි ශිෂ්යය වාාර්තාාවක්
නිකුත් කරනු ලැැබේ�. ඔබට වාාර්තාාවක් නො�ොලැැබුනේ� නම්, ඔබ ඔබේ� දරුවාාගේ� පාාසල
සම්බන්ධ කර ගත යුතු ය.

ඔබේ� පාාසලේ� විදුහල්පතිවරයාාට සහ ඔබේ� ප්රාාදේේශීය පරීක්ෂණ පරිපාාලන අධිකාාරියට
විශේ�ේෂ විධිවිධාාන හෝ�ෝ විධිමත් නිදහස්් කිරීමක් ලබාා ගැැනීමට අවශ්යය ක්රියාාවලිය
පිළිබඳ වැැඩිදුර තො�ොරතුරු ලබාා දිය හැැක.

NAPLAN පරීක්ෂණ ප්රතිඵල භාාවිතාා කරන්නේ� කෙ�සේ�ේ ද?

NAPLAN දින

වල මගේ� දරුවාා පාාසලට නො�ොපැැමිණියේ�
නම් කුමක් කළ යුතු ද?
හැැකි සෑෑම අවස්්ථාාවක දීම, පාාසලේ� පරීක්ෂණ කාාලසටහන තුළ වෙෙනත් වේේලාාවක
මඟ හැැරුණු පරීක්ෂණ සම්පූර්ණ කිරීම සඳහාා පරීක්ෂණ වේේලාාවට නො�ොපැැමිණෙ�න
තනි සිසුන් සඳහාා පාාසල් කටයුතු කළ හැැකි ය. 2020 මැැයි 22 වැැනි සිකුරාාදාායින් පසු
තනි සිසුන්ට NAPLAN මාාර්ගගත පරීක්ෂණ කිරීමට අවසර නැැත.

NAPLAN මාාර්ගගත 2020 කාාලසටහන
කඩදාාසි පරීක්ෂණය සඳහාා සපයාා ඇති දින තුන වෙෙනුවට NAPLAN මාාර්ගගත සඳහාා
තක්සේ�ේරු කවුළුව දින නවයකි. මෙ�ය උපලේ�ඛනගත කිරීමේ� දී පාාසල් වලට නම්යයශීලී
බවක් ලබාා දීමට සහ අඩු උපාං�ංග ඇති පාාසල් සඳහාා පහසුකම් සැැපයීමට ය.
NAPLAN මාාර්ගගත තක්සේ�ේරු කවුළුව මැැයි 12 අඟහරුවාාදාා සිට 2020 මැැයි 22 වැැනි

සිකුරාාදාා දක්වාා විවෘෘතව පවතී.
සබැැඳි පරීක්ෂණ උපලේ�ඛන අවශ්යයතාා පහත වගුවේේ සවිස්්තරව දක්වාා ඇත.

•

ගුරුවරුන් සමග ප්රගතිය සාාකච්ඡාා කිරීම සඳහාා ශිෂ්යයයින්ට සහ දෙෙමාාපියන්ට
තනි ප්රතිඵල භාාවිතාා කළ හැැකි ය.

•	වැැඩි අභියෝ�ෝග හෝ�ෝ අමතර ආධාාර වලින් ප්රතිලාාභ ලබන සිසුන් වඩාා හො�ොඳින්
හඳුනාා ගැැනීමට ගුරුවරුන් ප්රතිඵල භාාවිතාා කරයි.
•

ඉගැැන්වීමේ� වැැඩසටහන් වැැඩි දියුණු කිරීම සඳහාා ශක්තීන් සහ ක්ෂේේ�ත්ර හඳුනාා
ගැැනීමට සහ සාාක්ෂරතාාවේේ සහ සංංඛ්යා�ාත්මකව ඉලක්ක තැැබීමට පාාසල් ප්රතිඵල
භාාවිතාා කරයි.

•	පාාසල් පද්ධති මගින් වැැඩසටහන් සමාාලෝ�ෝචනය කිරීම සහ පාාසල් සඳහාා ලබාා
දෙෙන සහාාය සමාාලෝ�ෝචනය කිරීම සඳහාා ප්රතිඵල භාාවිතාා කරයි.
•	ප්රජාාවට සාාමාාන්ය පාාසල් NAPLAN ප්රතිඵල myschool.edu.au හිදී දැැක ගත
හැැකි ය.

මට වැැඩිදුර තො�ොරතුරු ලබාා ගත හැැක්කේ� කො�ොතැැනින් ද?
NAPLAN පිළිබඳ වැැඩිදුර තො�ොරතුරු සඳහාා:

•
•
•

ඔබේ� දරුවාාගේ� පාාසල අමතන්න
nap.edu.au/TAA හිදී ඔබේ� ප්රාාදේේශීය පරීක්ෂණ පරිපාාලන අධිකාාරිය
අමතන්න
nap.edu.au වෙෙත පිවිසෙ�න්න

NAPLAN සඳහාා ACARA පුද්ගලික තො�ොරතුරු හසුරුවන ආකාාරය දැැන ගැැනීමට,
nap.edu.au/naplanprivacy වෙෙත පිවිසෙ�න්න

පරීක්ෂණය

උපලේ�ඛනගත අවශ්්යතාා

පරීක්ෂණ විස්්තරය

වසර 3: විනාා 40යි.
වසර 5: විනාා 42යි.
වසර 7: විනාා 42යි.
වසර 9: විනාා 42යි.

සිසුන්ට ‘ලිවීමේ� උත්තේ�ජනයක්’ ලබාා දී ඇත
(සමහර විට එය ‘විමසුමක්’ – අදහසක් හෝ�ෝ
මාාතෘෘකාාවක් ලෙ�ස හැැඳින්වේේ) සහ විශේ�ේෂිත
ප්රභේ�දයක (ආඛ්යාාන හෝ�ෝ ඒත්තු ගැැන්වීමේ� ලිවීම)
ප්රතිචාාරයක් ලිවීමට ඉල්ලාා සිටී

වසර 3: විනාා 45යි.
වසර 5: විනාා 50යි.
වසර 7: විනාා 65යි.
වසර 9: විනාා 65යි.

සිසුන් තො�ොරතුරු, පරිකල්පනීය සහ ඒත්තු
ගැැන්වෙෙන පෙෙළ පරාාසයක් කියවාා අදාාළ ප්රශ්්න
වලට පිළිතුරු සපයයි

කියවීමේ� පරීක්ෂණයෙ�න් පසු සම්පූර්ණ කිරීමට

වසර 3: විනාා 45යි.
වසර 5: විනාා 45යි.
වසර 7: විනාා 45යි.
වසර 9: විනාා 45යි.

මෙ�ම පරීක්ෂණය අක්ෂර වින්යාාසය, ව්යාාකරණ
සහ විරාාම ලකුණු තක්සේ�ේරු කරයි

භාාෂාා පරීක්ෂණ සම්මුතීන්ට පසුව සම්පූර්ණ කිරීමට

වසර 3: විනාා 45යි.
වසර 5: විනාා 50යි.
වසර 7: විනාා 65යි
වසර 9: විනාා 65යි.

මෙ�ම පරීක්ෂණය අංංකය සහ වීජ ගණිතය, මිනුම්
සහ ජ්යාාමිතිය සහ සංංඛ්යාාන සහ සම්භාාවිතාාව
තක්සේ�ේරු කරයි

3 වසර සිසුන් කඩදාාසි මත පදනම් වූ ලිවීමේ� පරීක්ෂණයක් සිදු කරයි
(1 වැැනි දින පමණක්)

ලිවීම

කාාල සීමාාව

5 වන වසර 1 වැැනි දින ආරම්භ විය යුතු ය (පාාසල් 1 සහ 2 දින වල පමණක් ලිවීම
සම්පූර්ණ කිරීමට ප්රමුඛතාාවය දිය යුතු ය)

අවුරුදු 7 සහ 9 වසර 2 වැැනි දින ආරම්භ විය යුතු ය (පාාසල් 2 සහ 3 දින වල පමණක්
ලිවීම සම්පූර්ණ කිරීමට ප්රමුඛතාාවය දිය යුතු ය)

කියවීම

සබැැඳි පාාසල් වලට NAPLAN පරීක්ෂණ සම්පූර්ණ කළ හැැකි බව සහතික කිරීමට දින
නවයේ� පරීක්ෂණ කවුළුව තුළ, අවුරුදු 7 සහ 9 සිසුන්ට 1 වැැනි දින කියවීමෙ�න් ආරම්භ
කළ හැැකි ය; කෙ�සේ�ේ වෙෙතත්, පළමු දින සිට නැැවත සකස්් කරන ලද ඕනෑෑම කියවීමේ�
පරීක්ෂණයකට වඩාා ලිවීමේ� පරීක්ෂණය ප්රමුඛතාාවය ගන්නාා බැැවින් 2 වැැනි දින සිට
ලිවීම ආරම්භ කළ යුතු ය
භාාෂාා පරීක්ෂණ සම්මුතීන්ට පෙෙර සම්පූර්ණ කිරීමට

භාාෂාාවේේ සම්මුතීන්

සංංඛ්යා�ාත්මකතාාව

