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Why NAPLAN
do students
do NAPLAN?
ඇයි?
NAPLAN is a national literacy and numeracy

NAPLAN
මඟින්
ඇගැැයීමටassess?
ලක් කරන්නේ�
What does
NAPLAN

NAPLAN යනු සෑෑම වසරකම මැැයි මාාසයේ� දී 3, 5, 7 සහ 9 වසරවල

NAPLAN මඟින් සිසුන් තම සාාමාාන්යය පාාසල් විෂය මාාලාාව හරහාා

assessment that students in Years 3, 5, 7 and 9 sit in
May each
year. සාාක්ෂරතාාවය
It is the onlyසහ
national
assessment
සිසුන්
පෙෙනී සිටින
අංංක ශාාස්්
ත්රය පිළිබඳවall
ජාාතික
Australian
students
do.
මට්ටමෙ�න් කෙ�රෙෙන තක්සේ�ේරුවකි. සියලුම ඕස්්ට්රේ�ලියාානු සිසුන්

පෙෙනී සිටින එකම ජාාතික තක්සේ�ේරුව එයයි.
As students progress through their school years, it’s
සිසුන්
තම පාාසල්
වසරවල
කටයුතු
කෙ�රීගෙ�නthe
යන විට,
important
to check
howඅධ්යා�ාපන
well they
are learning
කියවීම,
ලිවීම
සහof
අංංක
ශාාස්්ත්රයwriting
පිළිබඳ අත්යයවශ්යය
කුසලතාා ඔවුන්
essential
skills
reading,
and numeracy.
කෙ�තරම් හො�ොඳින් වර්ධනය කර ගන්නේ�ද යන්න පරීක්ෂාා කිරීම
වැැදගත්
වේේ.assesses the literacy and numeracy skills that
NAPLAN
students are learning through the school curriculum and
NAPLAN මඟින් පාාසල් විෂයමාාලාාව හරහාා සිසුන් වර්ධනය කර
allows parents/carers to see how their child is progressing
ගන්නාා සාාක්ෂරතාාවය සහ අංංක ශාාස්්ත්රය සම්බන්ධ කුසලතාා
against national standards and over time.
තක්සේ�ේරු කරන අතර තම දරුවාා ජාාතික ප්රමිතීන්ට ප්රතිමුඛව සහ
කාාලයත් සමඟ ඉදිරියට යන ආකාාරය දැැක ගැැනීමට දෙෙමාාපියන්ට /
NAPLAN is just one aspect of a school’s assessment
රැකබලාා ගන්නන්ට ඉඩ සලසයි.
and reporting process. It doesn’t replace ongoing
NAPLAN
යනු පාාසලේ�
සහ වාාර්තාා
කිරීමේ�
ක්රියාාවලියේ� එක්
assessments
made ඇගයුම්
by teachers
about
student
අංංගයක්
පමණි. එය
කාාර්ය
සාාධනය
පිළිබඳවwith
ගුරුවරුන්
විසින්
performance,
butශිෂ්යය
it can
provide
teachers
additional
දිගටම
සිදු කරන
තක්සේ�ේ
රු කිරීම් progress.
ප්රතිස්්ථාාපනය නො�ොකරයි. නමුත්
information
about
students’
එමඟින් සිසුන්ගේ� ප්රගතිය පිළිබඳ අමතර තො�ොරතුරු ගුරුවරුන් වෙෙත
සැැපයිය
හැැකිය.
NAPLAN
also provides schools, education authorities
and governments with information about how education
අධ්යා�ාපන වැැඩසටහන් ක්රියාාත්මක වන ආකාාරය සහ තරුණ
programs are working and whether young Australians
ඕස්්ට්රේ�ලියාානුවන් සාාක්ෂරතාාවය සහ අංංක ශාාස්්ත්රය සම්බන්ධව
are achieving important educational outcomes in literacy
වැැදගත් අධ්යා�ාපන ප්රතිඵල අත්කර ගන්නේ�ද යන්න පිළිබඳ
and numeracy.
තො�ොරතුරු NAPLAN මඟින් පාාසල්, අධ්යා�ාපන බලධාාරීන් සහ රජයන්
වෙෙත ලබාා දෙෙයි.

Your child will do the NAPLAN
testsදරුවාා
online
ඔබේ�
NAPLAN පරීක්ෂණ මාාර්ගගතව සිදු
කරනු
Schoolsඇත
are transitioning from paper-based to

computer-based assessments. Most schools will
පත්රිකාා
පාාදකNAPLAN
ඇගයුම් සිට
පරිගණක
ඇගයුම්
complete
tests
onlineපාාදක
in 2022.
Allදක්වාා
Yearපාාසල්
3
සංංක්රමණය
වෙෙමින්
සිටිති. 2022
වසරේේදී බො�ොහො�ොමයක්
students will
continue
to complete
the writing පාාසල්
NAPLAN
පරීක්ෂණ
මාාර්ගගතව සම්පූර්ණ කරනු ඇත. 3 වසරේේ
assessment
on paper.
සියලුම සිසුන් ලිවීම පිලිබඳ ඇගයුම් පත්රිකාා භාාවිතයෙ�න් දිගටම
කරගෙ�න
යනු ඇත. tests provide more precise results
Online NAPLAN
and
are
more engaging
students.
of the
main
මාාර්ගගත NAPLAN
පරීක්ෂණforවඩාාත්
නිවැැරදිOne
ප්රතිඵල
සපයන
අතර
benefits
is
tailored
(or
adaptive)
testing,
where
the
test
ඒවාා සිසුන් සඳහාා වඩාාත් ආකර්ෂණීය වේේ. එක් ප්රධාාන ප්රතිලාාභයක්
presents
which
be more
or less difficult
වන්නේ�
එයquestions
මනාාව සැැකසු
(හෝ�ෝmay
අනුවර්තක)
පරීක්ෂණයක්
වීමය.
depending
on a
student’sප්රතිචාාර
responses.
එහිදී
පරීක්ෂණය
ශිෂ්යයයාාගේ�
මත පදනම්ව අඩු හෝ�ෝ වැැඩි
වශයෙ�න් දුෂ්්කර විය හැැකි ප්රශ්්න ඉදිරිපත් කරයි.
Tailored testing allows a wider range of student abilities
මනාාව
සකස්් කරනand
ලද පරීක්ෂණය
පුළුල්
පරාාසයක
to be assessed
measuresමඟින්
student
achievement
ශිෂ්යය
හැැකියාාවන්
තක්සේ�ේ
රු
කිරීමට
සහ
ශිෂ්යය
සාාධනය
වඩාාත්is
more precisely. A student’s overall NAPLAN result
නිවැැරදිව
මැැනීමට
ඉඩ number
සලසයි. ශිෂ්යයයෙ�කුගේ�
සමස්්of
ත NAPLAN
based on
both the
and complexity
questions
ප්රතිඵලය
ඔවුන් correctly.
නිවැැරදිව පිළිතුරු
දෙෙන should
ප්රශ්්න සංංඛ්යා�ාව
they answer
Your child
not beසහ
ඒවාායේ�
සංංකීර්ණත්වය
යනquestions
දෙෙකම මතchallenging;
පදනම් වේේ. ප්රශ්්they
න may
concerned
if they find
අභියෝ�ෝගාාත්මකයැැයි
ඔබේ�
දරුවාාට
දැැනෙ�න්නේ�
නම්,
ඒ
ගැැන ඔවුන්
be taking a more complex test pathway.
සැැලකිලිමත් නො�ොවිය යුතුය; ඔවුන් වඩාාත් සංංකීර්ණ පරීක්ෂණ
මාාවතක් වෙෙත යො�ොමු වෙෙනවාා විය හැැකිය.
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කුමක්ද?
NAPLAN assesses literacy and numeracy skills that

students are learning through their regular school
curriculum.
වර්ධනය
කර ගන්නාා සාාක්ෂරතාාවය සහ අංංක ශාාස්්ත්රය සම්බන්ධ

කුසලතාා තක්සේ�ේරු කරයි.
Students sit assessments in writing, reading, conventions
සිසුන්
ලිවීම, කියවීම,
භාාෂාාවේේ
සම්මුතීන්
(අක්ෂර
වින්යා�ාසය, and
of language
(spelling,
grammar
and
punctuation)
ව්යා�ාකරණ
සහQuestions
විරාාම ලකුණු)
සහ අංංක
ශාාස්්ත්රය
පිලිබඳtoතක්සේ�ේ
numeracy.
assess
content
linked
the රු
කිරීම්
සඳහාා පෙෙනී
සිටිති. ප්රශ්්English
න මඟින්and
ඕස්්ට්රේMathematics.
�ලියාානු විෂය මාාලාාවට
Australian
Curriculum:
සම්බන්ධ ඉංංග්රීසි සහ ගණිත අන්තර්ගතය තක්සේ�ේරු කරයි.
All government
and non-government
education
සියලුම
රාාජ්යය සහ රාාජ්යය
නො�ොවන අධ්යා�ාපන බලධාාරීන්
NAPLAN
authorities
have
contributed
to
the
development
පරීක්ෂණ විෂයන් සංංවර්ධනය කිරීම සඳහාා දාායක වී ඇත. of
NAPLAN test materials.
NAPLAN පිළිබඳ වැැඩිදුර දැැන ගැැනීමට, nap.edu.au වෙෙත
පිවිසෙ�න්න
To find out more about NAPLAN, visit nap.edu.au

Participation
in NAPLAN
NAPLAN
පරීක්ෂණය
සඳහාා සහභාාගීත්වය
NAPLAN
සෑෑම කෙ�නෙ�කු
සඳහාා
වේේ. සියලුම
සිසුන්ට
NAPLANපරීක්ෂණය
is for everyone.
ACARA
supports
inclusive

ජාාතික
කිරීමේ� වැැඩසටහනට
සහභාාගී
හැැකි වන
testingතක්සේ�ේ
so allරුstudents
can participate
in වීමට
the national
පරිදි
අන්තර්ගතprogram.
පරීක්ෂණ සඳහාා ACARA ආයතනය සහාාය
assessment
දක්වයි.
Adjustments are available for students with disability
විවිධ ක්රියාාකාාරී හැැකියාාවන් සහ අවශ්යයතාා ඇති අබාාධිත සිසුන් සඳහාා
who have diverse functional abilities and needs.
පිළිසැැකසුම් ලබාා ගත හැැකිය.
Schools පරීක්ෂණයට
should workප්රවේේශ
with parents/carers
students
NAPLAN
වීමට අබාාධිත තනිand
පුද්ගල
සිසුන් to

identify,
on a
case-by-case
reasonable
adjustments
සඳහාා
අවශ්යය
සාාධාාරණ
සැැකසුම්,basis,
එක් එක්
සිද්ධිය අනුව,
හඳුනාා
requiredපාාසල්
for individual
studentsගන්නන්
with disability
to සමඟ
access
ගැැනීමට
දෙෙමාාපියන්/රැකබලාා
සහ සිසුන්
NAPLAN.
should reflect
support
normally
කටයුතු
කළAdjustments
යුතුය. පන්තිකාාමරයේ�
කෙ�රෙෙනthe
ඇගයුම්
සඳහාා
provided for ලබාාදෙෙන
classroom
assessments.
සාාමාාන්යයයෙ�න්
සහාාය
සැැකසුම් මඟින් පිළිබිඹු විය යුතුය.
මෙ�ම තීරණ දැැනුම් දීමට උපකාාරී වීම සඳහාා, ඔබට
To help inform these decisions, you may consult the
NAPLAN පො�ොදු නිරූපන අඩවිය, NAPLAN වෙෙත ප්රවේේශ වීමට
NAPLAN public demonstration site, the Guide for
ආබාාධිත සිසුන්ට උපකාාර කිරීමට පාාසල් සඳහාා ලබාාදෙෙන
schools to assist students with disability to access
මාාර්ගෝ�ෝපදේේශය, NAPLAN සැැකසුම් භාාවිතාා කිරීම පිලිබඳව
NAPLAN, or our series of videos where parents/carers,
දෙෙමාාපියන්/රැකබලාා ගන්නන්, හෝ�ෝ ගුරුවරුන් සහ ශිෂ්යයයන්
teachers and students share their experience of using
ඔවුන්ගේ� අත්දැැකීම් බෙ�දාාගන්නාා ආකාාරය පෙෙන්නුම් කරන අපගේ�
NAPLAN adjustments.
වීඩියෝ�ෝ මාාලාාව විමසාා බැැලිය හැැකිය.
In exceptional
circumstances,
a student
with
a disability
සුවිශේ�ේ
ෂී අවස්්ථාා වලදී,
තක්සේ�ේරුව සඳහාා
සහභාාගී
වීමට
ඇති
that
severely
limits
their
capacity
to
participate
in the
හැැකියාාව දැැඩි ලෙ�ස සීමාා කරන ආබාාධයක් සහිත ශිෂ්යයයෙ�කුට,
assessment,
a studentපැැමිණි
who ඉංංග්රීසි
has recently
හෝ�ෝ
මෑෑතකදී ඕස්්orට්රේ�ලියාාවට
නො�ොවන arrived
භාාෂාාවක්inකතාා
Australia
and
has
a
non-English
speaking
background,
කරන පසුබිමක් ඇති ශිෂ්යයයෙ�කුට විධිමත් විවර්ජනයක් ලබාා දිය
may be granted a formal exemption.
හැැකිය.
අබාාධිත සිසුන් සඳහාා වන සැැකසුම් හෝ�ෝ විධිමත් විවර්ජනයක්
Your school principal and your local test administration
ලබාා ගැැනීමට අවශ්යය ක්රියාාවලිය පිළිබඳ වැැඩිදුර තො�ොරතුරු ඔබේ�
authority can give you more information on adjustments
පාාසල් විදුහල්පතිවරයාාට සහ ඔබේ� ප්රාාදේේශීය පරීක්ෂණ පරිපාාලන
for students with disability or the process required to
අධිකාාරියට ලබාා දිය හැැකිය.
gain a formal exemption.

NAPLAN පරීක්ෂණය පැැවැැත්නවෙෙන දින වලදී

මගේ� දරුවාා පාාසලට නො�ොපැැමිණෙ�න්නේ� නම්
කුමක් කළ යුතුද?

හැැකි සෑෑම අවස්්ථාාවකදීම, පරීක්ෂණ සිදු කරන අවස්්ථාාවේේ
නො�ොපැැමිණෙ�න තනි පුද්ගල සිසුන්ට මඟ හැැරුණු පරීක්ෂණ
සම්පූර්ණ කිරීම සඳහාා පාාසලේ� පරීක්ෂණ කාාලසටහන තුළ වෙෙනත්
වෙෙලාාවක් පාාසල්වලට ලබාාදිය හැැකිය.

මගේ� දරුවාාට උදව් කිරීමට මට කළ හැැක්කේ�
කුමක්ද?
සිසුන් NAPLAN පරීක්ෂණය සඳහාා පාාඩම් කළ යුතු බව අපේේක්ෂාා
නො�ොකරයි.
NAPLAN පරීක්ෂණය ඔවුන්ගේ� පාාසල් වැැඩසටහනේ� කො�ොටසක්

බව ඔවුන්ට සහතික කිරීමෙ�න් සහ ඔවුන්ට හැැකි උපරිමය කිරීමට
ඔවුන්ට මතක් කර දීමෙ�න් ඔබට ඔබේ� දරුවාාට උපකාාරී විය හැැකිය.
NAPLAN පරීක්ෂණය සඳහාා අධික ලෙ�ස සූදාානම් වීම හෝ�ෝ
පෞ�ෞද්ගලික ගුරුවරුන්ගේ� සේ�ේවාා භාාවිතාා කිරීම ACARA ආයතනය

නිර්දේේශ නො�ොකරයි.

NAPLAN පරීක්ෂණ පිළිබඳ යම් හුරුපුරුදු කිරීම් සහ පැැහැැදිලි කිරීම්

සිසුන්ට පරීක්ෂණවල ආකෘෘතිය තේ�රුම් ගැැනීමට සහ සුවපහසුවක්
ලබාා දීමට උපකාාරී වේේ. පරීක්ෂණවල අඩංංගු ප්රශ්්න වර්ග පිළිබඳව
සිසුන් හුරුපුරුදු බව සහතික කිරීමට සහ සුදුසු සහාාය හාා මග
පෙෙන්වීම ඔවුන්ට ලබාා දීමට ගුරුවරු කටයුතු කරනු ඇත.
මාාර්ගගත NAPLAN ඇගයුම් වල අඩංංගු ප්රශ්්න සහ මෙ�වලම් වර්ග

මගේ� දරුවාාගේ� කාාර්ය සාාධනය වාාර්තාා
කරන්නේ� කෙ�සේ�ේද?
එක් එක් ඇගයුම සඳහාා, තනි පුද්ගල ශිෂ්යය කාාර්ය සාාධනය ජාාතික
සාාධන පරිමාාණයෙ�න් පෙෙන්නුම් කරනු ලැැබේ�. ජාාතික අවම ප්රමිතියේ�
ප්රතිඵලයක් මඟින් පෙෙන්නුම් කරන්නේ� ශිෂ්යයයාා එම වසර මට්ටමට
සම්පූර්ණයෙ�න් සහභාාගී වීමට අවශ්යය මූලික සාාක්ෂරතාාවය සහ අංංක
ශාාස්්ත්රය සම්බන්ධ කුසලතාා ආදර්ශනය කර ඇති බවයි.
NAPLAN තනි පුද්ගල ශිෂ්යය වාාර්තාාවක් වසර අවසාානයේ�දී

ඔබේ� දරුවාාගේ� පාාසල විසින් ලබාාදෙෙනු ඇත. ඔබට වාාර්තාාවක්
නො�ොලැැබුණහො�ොත්, ඔබ ඔබේ� දරුවාාගේ� පාාසල ඇමතිය යුතුය.

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

ගුරුවරුන් සමඟ ප්රගතිය සාාකච්ඡාා කිරීම සඳහාා සිසුන්ට සහ
දෙෙමාාපියන්ට/රැකබලාා ගන්නන්ට තනි පුද්ගල ප්රතිඵල භාාවිත
කළ හැැකිය.
•	වැැඩි අභියෝ�ෝග හෝ�ෝ අමතර උදව් අවශ්යය සිසුන් හඳුනාා ගැැනීමට
ගුරුවරු ප්රතිඵල භාාවිත කරති.
• ඉගැැන්වීම් වැැඩසටහන් වැැඩිදියුණු කිරීමට අවශ්යය ප්රබලතාාවයන්
සහ ක්ෂේේ�ත්ර හඳුනාා ගැැනීමට සහ සාාක්ෂරතාා සහ අංංක ශාාස්්ත්ර
ඉලක්ක සැැලසුම් කිරීමට මෙ�ම ප්රතිඵල පාාසල් භාාවිතාා කරති.
•	පාාසල් වෙෙත ලබාා දෙෙන වැැඩසටහන් සහ සහාාය සමාාලෝ�ෝචනය
කිරීමට මෙ�ම ප්රතිඵල පාාසල් පද්ධති භාාවිතාා කරති.
•	කාාලයත් සමඟ පාාසල්වල ක්රියාාකාාරිත්වය පිළිබඳ තො�ොරතුරු
myschool.edu.au වෙෙතින් ප්රජාාවට දැැක ගත හැැකිය.

nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site

වැැඩිදුර තො�ොරතුරු මට ලබාාගත හැැක්කේ�
කො�ොතැැනින්ද?

NAPLAN කාාලසටහන

NAPLAN පිළිබඳ වැැඩිදුර තො�ොරතුරු සඳහාා:

මාාර්ගගත NAPLAN පරීක්ෂණ කවුළුව දින නවයක් තුළ පවතියි.
මෙ�ය උපාං�ංග අඩුවෙෙන් ඇති පාාසල්වලට ඉඩ සැැලසීම සඳහාා ය.

•

ඔබේ� දරුවාාගේ� පාාසැැල අමතන්න

•

nap.edu.au/TAA ඔස්්සේ�ේ ඔබේ� ප්රාාදේේශීය පරීක්ෂණ පරිපාාලන

•

nap.edu.au වෙෙත පිවිසෙ�න්න

වෙෙතින් දැැක ගන්න

මාාර්ගගත NAPLAN පරීක්ෂණ කවුළුව 2022 වසරේේ මැැයි මස 10
වැැනි අඟහරුවාාදාා ආරම්භ වී මැැයි මස 20 දින සිකුරාාදාා අවසන් වේේ.
පළමු සතියට ප්රමුඛත්වය දෙෙමින් පරීක්ෂණ කවුළුව තුළ පරීක්ෂණ
හැැකි ඉක්මනින් කාාලසටහන්ගත කළ යුතුය.
මාාර්ගගත NAPLAN පරීක්ෂණ කාාලසටහන් අවශ්යයතාා පහත වගුවේේ
විස්්තර කර ඇත.
පරීක්ෂණය

•
•

කාාල සීමාාව

3 වසරේේ ශිෂ්යයයෝ�ෝ ලිවීමේ� පරීක්ෂණය පත්රිකාා භාාවිතයෙ�න් සිදු කරති (පළමු

3 වසර: විනාාඩි 40
දිනයේ� පමණක්)
5 වසර: විනාාඩි 42
5 වසරේේ ලිවීමේ� පරීක්ෂණය පළමු දිනයේ� පටන් ගත යුතුය (ලිවීම පළමු හාා 7 වසර: විනාාඩි 42
දෙෙවන දින අතර නිම කිරීමේ� ප්රමුඛතාාව පාාසැැල ලබාා දිය යුතුය)
9 වසර: විනාාඩි 42
7 සහ 9 වසර වල ලිවීමේ� පරීක්ෂණය දෙෙවන දිනයේ� පටන් ගත යුතුය
(ලිවීම දෙෙවන හාා තෙ�වන දින අතර නිම කිරීමේ� ප්රමුඛතාාව පාාසැැල ලබාා දිය
යුතුය)

පරීක්ෂණ විස්්තරය
සිසුන්ට ‘ලිවීමේ� දිරි ගැැන්වීමක්’ (සමහර විට
‘මතක් කිරීමක්’ - අදහසක් හෝ�ෝ මාාතෘෘකාාවක් ලෙ�ස හැැඳින්වෙෙන) ලබාා දී විශේ�ේෂිත ශෛෛලියකින්
(ආඛ්යා�ාන හෝ�ෝ සිත් ගන්න සුලු ලිවීමක්)
ප්රතිචාාරයක් ලියන ලෙ�ස ඔවුන්ගෙ�න් ඉල්ලාා සිටී.

පාාසල්වලට දින නවයේ� පරීක්ෂණ කවුළුව තුළ NAPLAN පරීක්ෂණ
මාාර්ගගතව සම්පූර්ණ කිරීමට හැැකි බව සහතික කිරීම සඳහාා, 7 සහ 9
වසරවල සිසුන්ට පළමු දින කියවීමෙ�න් ආරම්භ කළ හැැකිය. කෙ�සේ�ේ
වෙෙතත්, ලිවීම ආරම්භ කළ යුත්තේ� දෙෙවන දිනයේ�දී ය.
• භාාෂාා පරීක්ෂණයේ� සම්මුතීන්ට පෙෙර සම්පූර්ණ කළ යුතුය

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

ශිෂ්යයයෝ�ෝ තො�ොරතුරු අන්තර්ගත,
පරිකල්පනාාත්මක සහ ඒත්තු ගන්වන සුලු
පාාඨයන් පරාාසයක් කියවාා ඉන්පසු අදාාළ
ප්රශ්්නවලට පිළිතුරු සපයති

•

කියවීමේ� පරීක්ෂණයෙ�න් පසුව සම්පූර්ණ කළ යුතුය

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

අක්ෂර වින්යා�ාසය, ව්යා�ාකරණ සහ විරාාම ලකුණු
තක්සේ�ේරු කරයි

•

භාාෂාා පරීක්ෂණයේ� සම්මුතීන්ට පසුව සම්පූර්ණ කළ යුතුය

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

අංංකය සහ වීජ ගණිතය, මිනුම් සහ ජ්යා�ාමිතිය, සහ
සංංඛ්යා�ාලේ�ඛන සහ සම්භාාවිතාාව තක්සේ�ේරු කරයි

•
කියවීම

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

කාාලසටහන් අවශ්යයතාා
•

ලිවීම

අධිකාාරිය අමතන්න

භාාෂාාවේේ
සම්මුතීන්

අංංක ශාාස්්ත්රය

NAPLAN 2022 parent info - online_Sinhalese

