NAPLAN ප්රරශ්න පත්රරය දෙෙමාාපියන් සහ රැැකබලාා
ගන්නන් සඳහාා වන තො�ොරතුරුු

2021
ඔබේ� දරුුවාා NAPLAN පරීක්ෂණ ලිඛිත ප්රරශ්න
පත්රරවලට පෙ�නී සිටියි
සිසුන් සඳහාා වඩාාත් ආකර්ෂණීය, වඩාාත් හො�ොඳ වඩාාත් නිවැැරදි
අගැැයීමක් ලබාා දීම පිණිස සියලුම පාාසල් ක්රරමාානුකූලව වර්තමාාන
පන්ති පාාදක NAPLAN සිට NAPLAN Online වෙ�ත මාාරුු වීම සඳහාා
ෆෙ�ඩරල්, ප්රාා�න්ත සහ පළාාත් අධ්යා�ාපන ඇමතිවරුු එකඟතාාව පළ
කළහ.
ප්රාා�න්ත සහ දේේශභූමි අධ්යා�ාපන බලධාාරීන් ඔවුන්ගේ� පාාසල් ඔන්ලයින්
වෙ�ත හැැරෙ�න්නේ� කවදාා දැැයි තීරණ කරති. වර්තමාාන සැැලැැස්ම
වන්නේ� 2022 වන විට සියලුම පාාසල් NAPLAN Online වෙ�ත මාාරුු
වීමටයි.

සිසුන් NAPLAN සඳහාා පෙ�නී සිටින්නේ� ඇයි?
ජාාතික අගැැයීම් වැැඩසටහන වන සාාක්ෂරතාාව සහ සංංඛ්යා�ාත්මකතාාව
(NAPLAN) පාාසල හාා ජීවිතය තුළින් දියුණුවීමට සෑෑම දරුුවෙ�කුටම
අත්යයවශ්යය කුසලතාා වන සාාක්ෂරතාාව සහ සංංඛ්යා�ාත්මකතාාව අගැැයීමට
ලක් කරයි.
අවුරුුදු 3, 5, 7 හාා 9 යන වසරවල සිසුන් කියවීම, ලිවීම, භාාෂාා සම්මුති
(අක්ෂර වින්යා�ාසය, ව්යා�ාකරණ හාා විරාාම ලකුණු) සහ සංංඛ්යා�ාත්මකතාාව
වාාර්ෂික NAPLAN පරීක්ෂණවලට සහභාාගී වෙ�ති.
තක්සේ�රුුව මාාපියන්ටත් පාාසල්වලටත් පරීක්ෂණ සිදු කරන වේ�ලාාවේ�දී
එක් එක් සිසුන් ක්රිියාා කරන ආකාාරය පිළිබඳ අවබෝ�ෝධයක් දෙෙයි.
NAPLAN යනු පාාසලේ� තක්සේ�රුු කිරීමේ� සහ වාාර්තාා කිරීමේ�
ක්රිියාාවලියේ� එක් අංංගයක් පමණි - එය සිසුන්ගේ� ක්රිියාාකාාරිත්වය
පිළිබඳව ගුරුුවරුුන් විසින් කරනු ලබන අඛණ්ඩ ඇගයීම් වෙ�නුවට
යො�ොදාා ගත නො�ොහැැක.
අධ්යා�ාපන වැැඩසටහන් ක්රිියාාත්මක වන ආකාාරය සහ තරුුණ
ඕස්ට්රේ�ේලියාානුවන් සාාක්ෂරතාාවේ� සහ සංංඛ්යා�ාත්මකතාාවයේ� වැැදගත්
අධ්යා�ාපන ප්රරතිඵල අත්කර ගන්නේ� කෙ�සේ� ද යන්න පිළිබඳ තො�ොරතුරුු
NAPLAN විසින් පාාසල්, අධ්යා�ාපන බලධාාරීන් සහ රජයන් වෙ�ත සපයනු
ලබයි.

NAPLAN අගයන්නේ� මො�ොනවාාද?
NAPLAN සිසුන්ගේ� නිත්යය පාාසල් විෂය මාාලාාව තුළින් සිසුන් ඉගෙ�න
ගන්නාා සාාක්ෂරතාාව සහ සංංඛ්යා�ාත්මකතාාව අගයයි. NAPLAN විෂය
කරුුණු සංංවර්ධනය කිරීම සඳහාා සියලුම රාාජ්යය හාා රාාජ්යය නො�ොවන
අධ්යා�ාපන බලධාාරීන් දාායක වී ඇත.

සිසුන් අන්තර්ජාාලය මගින් හෝ�ෝ ලිඛිතව පරීක්ෂණ සම්පූර්ණ කළත්
නො�ොකළත්, එකම සාාක්ෂරතාාව සහ සංංඛ්යා�ාමකතාාව පිළිබඳ එකම
විෂයමාාලාා අන්තර්ගත මත සිසුන් තක්සේ�රුු කරනු ලැැබේ�. ආකෘෘති
දෙෙකෙ�හිම ප්රරතිඵල එකම NAPLAN තක්සේ�රුු පරිමාාණය මගින්
වාාර්තාා කළ හැැකිය.

මගේ� දරුුවාාට උපකාාර කිරීමට මට කුමක්
කළ හැැකිද?
NAPLAN යනු තනිවම අධ්යයයනය කර පෙ�නී සිටිය හැැකි පරීක්ෂණයක්
නො�ොවන අතර සිසුන් ද එසේ� කිරීමට අපේ�ක්ෂාා නො�ොකරයි.
NAPLAN යනු ඔබගේ� දරුුවාාගේ� පාාසල් වැැඩසටහනේ� එක් කො�ොටසක්
පමණක් බව සහතික කිරීමෙ�න් සහ ඔවුන්ගේ� දවසේ� වැැඩ කො�ොටස
උපරිමයෙ�න් කිරීමට ඔවුන්ට මතක් කිරීමෙ�න් ඔබට ඔබේ� දරුුවාාට
සහය විය හැැකිය.
NAPLAN සඳහාා අධික ලෙ�ස සූදාානම් වීම හෝ�ෝ පුහුණුව
සපයන්නන්ගෙ�න් සේ�වය ලබාා ගැැනීම ACARA නිර්දේේශ
නො�ොකරයි.
විභාාගවල ඇති ප්රරශ්න වර්ග සිසුන්ට හුරුුපුරුුදු බව ගුරුුවරුුන්
විසින් සහතික කරනු ලබන අතර සුදුසු සහාාය සහ උපදෙෙස්
දෙෙනු ලැැබේ�.
NAPLAN ප්රරශ්න සඳහාා උදාාහරණ බැැලීමට nap.edu.au/naplan වෙ�ෙත
පිවිසෙ�ෙන්න

NAPLAN සඳහාා සහභාාගී වීම
වසර 3, 5, 7 හාා 9 යන වසරවල සියලුම සිසුන් වාාර්ෂික NAPLAN
ඇගයීමට සහභාාගී වන බව අපේ�ක්ෂාා කෙ�රේ�. පන්ති කාාමර ඇගයීම්
වෙ�නුවෙ�න් සාාමාාන්යයයෙ�න් ලබාා දෙෙන සහයෝ�ෝගය පිළිබිඹු වන
සීරුුමාාරුු කිරීම් සඳහාා ආබාාධිත සිසුන්ට සුදුසුකම් ලැැබිය හැැකිය.
ඔබේ� දරුුවාා සඳහාා කිසියම් සීරුුමාාරුු කිරීමක් ගැැන ඔබේ� දරුුවාාගේ�
ගුරුුවරයාා සමඟ ඔබ සාාකච්ඡාා කළ යුතුය.
අගැැයීමට සහභාාගී වීමේ� හැැකියාාව බො�ොහෝ�ෝ සෙ�යින් සීමාා සහිත වූ
ආබාාධිත ශිෂ්යයයෙ�කුට හෝ�ෝ මෑෑතකදී ඕස්ට්රේ�ේලියාාවට පැැමිණි, ඉංංග්රීීසි
කථාා නො�ොකරන පසුබිමක් ඇති සිසුවෙ�කුට විධිමත් නිදහස් කිරීමක්
ලබාා දිය හැැකිය.
විශේ�ෂ විධිවිධාාන හෝ�ෝ විධිමත් නිදහස් කිරීමක් ලබාා ගැැනීමට
අවශ්යය ක්රිියාාවලිය පිළිබඳ වැැඩි විස්තර ලබාා දීමට ඔබේ� පාාසලේ�
විදුහල්පතිවරයාාට සහ ඔබේ� ප්රාා�දේේශීය පරීක්ෂණ පරිපාාලන
අධිකාාරියට පුළුවනි.

මගේ� දරුුවාා NAPLAN දිනවල පාාසල්
නො�ොයන්නේ� නම්?
හැැකි සෑෑම විටකම, පරීක්ෂ
ණ කරන අවස්ථාාවේ� නො�ොපැැමිණෙ�න
සිසුන් සඳහාා මඟ හැැරුුණු පරීක්ෂණ ෙඑම පරීක්ෂණ සතියේ�ම වෙ�නත්
අවස්ථාාවක සම්පූර්ණ කිරීම සඳහාා කටයුතු කිරීමට පාාසල්වලට
පුළුවනි.

NAPLAN ප්රරතිඵල භාාවිත කරන්නේ� කෙ�සේ�ද?
•

•	මහත් අභියෝ�ෝග හෝ�ෝ අමතර ආධාාරවලින් ප්රරතිලාාභ ලබන සිසුන්
වඩාා හො�ොඳින් හඳුනාා ගැැනීමට ගුරුුවරුුන් විසින් ප්රරතිඵල භාාවිත
කරනු ලැැබේ�.
•

මගේ� දරුුවාාගේ� කාාර්ය සාාධනය වාාර්තාා වී
ඇත්තේ� කෙ�සේ�ද?
එක් එක් අගැැයීම සඳහාා තනි තනි ශිෂ්යය කාාර්ය සාාධනය ජාාතික
සාාධන පරිමාාණයෙ�න් පෙ�න්වනු ලැැබේ�. ජාාතික අවම ප්රරමිති
ප්රරතිඵලයකින් පෙ�නී යන්නේ� ශිෂ්යයයාා එම වර්ෂයේ� මට්ටමට
පූර්ණ ලෙ�ස සහභාාගී වීමට අවශ්යය මූලික සාාක්ෂරතාා සහ
සංංඛ්යා�ාත්මකතාා කුසලතාා පෙ�න්නුම් කර ඇති බවයි.
ඔබේ� දරුුවාාගේ� NAPLAN තනි ශිෂ්යය වාාර්තාාව වර්ෂයේ� පසු
භාාගයේ�දී පාාසල විසින් නිකුත් කරනු ලැැබේ�. ඔබට වාාර්තාාවක්
නො�ොලැැබුනේ� නම්, ඔබ ඔබේ� දරුුවාාගේ� පාාසල ඇමතිය යුතුය.

NAPLAN කාාලසටහන
NAPLAN අගැැයීම් කවුළුව මැැයි 11 වන අඟහරුුවාාදාා ආරම්භ වන
අතර 2021 මැැයි 13 බ්රරහස්පතින්දාා අවසන් වේ�.
ලිඛිත පරීක්ෂණ සැැලසුම් කිරීමේ� අවශ්යයතාා පහත වගුවේ� දක්වාා ඇත.

ලිඛිත පරීක්ෂණය
භාාෂාා සම්මුතී
මෙ�ම පරීක්ෂණය අක්ෂර වින්යා�ාසය, ව්යා�ාකරණ සහ විරාාම ලකුණු අගැැයීම
සිදු කරයි

ගුරුුවරුුන් සමඟ ප්රරගතිය සාාකච්ඡාා කිරීම සඳහාා තනි තනි
ප්රරතිඵල භාාවිත කිරීමට ශිෂ්යයයින්ට සහ දෙෙමාාපියන්ට පුළුවනි.

ඉගැැන්වීමේ� වැැඩසටහන්වල ශක්තිය සහ ඒ්්වාායේ� වැැඩිදියුණු
කළ යුතු තැැන් හඳුනාා ගැැනීම, සහ සාාක්ෂරතාා හාා සංංඛ්යා�ාත්මකතාා
ඉලක්කපිහිටු වීම සඳහාා පාාසල් විසින් ප්රරතිඵල භාාවිත කරනු
ලබයි.

•	වැැඩසටහන් සහ පාාසල්වලට ලබාා දුන් සහය සමාාලෝ�ෝචන
කිරීම සඳහාා පාාසල් විසින් ප්රරතිඵල භාාවිත කරනු ලබයි.
•	සාාමාාන්යය පාාසැැල් NAPLAN ප්රරතිඵල myschool.edu.auමගින්
දැැක ගැැනීමට ප්රරජාාවට පුළුවනි.

මට වැැඩි විස්තර ලබාා ගත හැැක්කේ�
කො�ොතැැනින්ද?
NAPLAN පිළිබඳ වැැඩි විස්තර සඳහාා:
•

ඔබේ� දරුුවාාගේ� පාාසල අමතන්න

•

ඔබේ� ප්රාා�දේේශීය පරීක්ෂණ පරිපාාලන අධිකාාරිය
nap.edu.au/TAAඔස්සේ� අමතන්න.

•

පිවිසෙ�ෙන්න nap.edu.auවෙ�ත පිවිසෙ�න්න

NAPLAN සඳහාා පුද්ගලික තො�ොරතුරුු ACARA විසින් හසුරුුවනු ලබන
ආකාාරය දැැන ගැැනීමට, nap.edu.au/naplan/privacyවෙ�ත පිවිසෙ�න්න.

අඟහරුුවාාදාා

බදාාදාා

බ්රරහස්පතින්දාා

මැැයි 11

මැැයි 12

මැැයි 13

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

ලිවීම
‘ලිවීමේ� උත්තේ�ජනයක්’ (සමහර විට එය ‘පෙ�ළඹවීමක්’ - අදහසක් හෝ�ෝ
මාාතෘෘකාාවක් ලෙ�ස හැැඳින්වේ�) සහ විශේ�ෂිත ප්රරභේ�දයක (කතාාන්තරයක්
හෝ�ෝ ඒත්තු ගැැන්වීමක්) ප්රරතිචාාරාාත්මක ලිවීමක් සිසුන්ට දෙෙනු ලැැබේ�
කියවීම
සිසුන් විසින් තො�ොරතුරුු, පරිකල්පනීය හාා ඒත්තු ගැැන්වෙ�න වගන්ති රාාශියක්
කියවාා අදාාළ ප්රරශ්නවලට පිළිතුරුු සපයනු ලබයි.

3 වසර: විනාාඩි 40 යි.
5 වසර: විනාාඩි 40 යි.
7 වසර: විනාාඩි 40 යි.
9 වසර: විනාාඩි 40 යි.
3 වසර: විනාාඩි 45 යි.
5 වසර: විනාාඩි 50 යි.

7 වසර: විනාාඩි 65 යි.
9 වසර: විනාාඩි 65 යි.

සංංඛ්යා�ාත්මකතාාව
මෙ�ම පරීක්ෂණය සංංඛ්යා�ා සහ වීජ ගණිතය, මිනුම් සහ ජ්යා�ාමිතිය, සහ සංංඛ්යා�ා
ලේ�ඛන හාා සම්භාාවිතාාව අගැැයීම ෙසිදු කරයි.

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

