
ඔබේ� දරුුවාා NAPLAN පරීක්ෂණවාලට 
ඔන්ලයින් බේපනී සිටියි 
සිසුන් සඳහාා වඩාාත් ආකර්ෂණීය, වඩාාත් ේහොහාාඳ වඩාාත් නිවැරදි 
අගැැයීමක් ලබාා දීම පිණිස සියලුම පාාසල් කරමානුකූලව වර්තමාන 
පාන්ති පාාදක NAPLAN සිට NAPLAN Online හොවත මාරැ වීම සඳහාා 
හො�ඩාරල්, පාාාන්ත සහා පාළාාත් අධ්යා�ාපාන ඇමතිවරැ එකඟතාව පාළා 
කළාහා. 

පාාාන්ත සහා හොේශභූමි අධ්යා�ාපාන බාලධ්යාාරීන් ඔවුන්හො� පාාසල් ඔන්ලයින් 
ේහොවත හාැහොරන්හොන් කවදා දැයි තීරණ කරති. වර්තමාන සැලැස්ම 
වන්හොන් 2022 වන විට සියලුම පාාසල් NAPLAN Online 
හොවත මාරැ වීමටයි. 

NAPLAN Online එක් පාාධ්යාාන වාසියක් වන්හොන් සකස් කරන ලද  
(හොහාෝ අනුවර්තන) පාරීක්ෂාාවක් මගින් සිසුන්හො� කාර්ය සාධ්යානය  
මත පාදනම්ව ඉහාළා හොහාෝ පාහාළා සංකීර්ණතාහොව යුතු පාාශ්න  
ඉදිරිපාත් කිරීමයි.

සැකසූ (හොහාෝ අනුවර්තන) පාරීක්ෂාණ කිරීම සැලසුම් කර ඇත්හොත්  
පුළුල් පාරාසයක ශිෂ� හාැකියා තක්හොස්රැ කිරීමට සහා ශිෂ� සාධ්යානය 
වඩාාත් නිවැරදිව මැනීමටය. පාාශ්න හොවනදාට වඩාා අභිහොයෝගැාත්මක 
යැයි ඔහො� දරැවා සිතන්හොන් නම් එය සැලකිල්ලට ේහොනාගැත යුතුය; 
ඔවුන් වඩාාත් සංකීර්ණ පාරීක්ෂාණ මාවතක යමින් සිටිය හාැක. 
ශිෂ�හොයකුහො� සමස්ත NAPLAN අගැය පාදනම් වන්හොන් ඔවුන්  
නිවැරදිව පිළිතුරැ හොදන පාාශ්න ගැණන හාා සංකීර්ණත්වය මතය.

සිසුන් NAPLAN සඳහාා  බේපනී සිටින්බේන් ඇයි?

ජාාතික තක්හොස්රැ වැඩාසටහාන - සාක්ෂාරතාව සහා සංඛ්යා�ාත්මකතාව 
(NAPLAN) විසින් තක්හොසේ�රැ කරනු ලබාන්හොන් සෑම දරැහොවකුටම  
පාාසල හාා ජීවිතය තුළින් දියුණුවීමට අත�වශ� සාක්ෂාරතාව සහා 
සංඛ්යා�ාත්මකතාව. 

අවුරැදු 3, 5, 7 හාා 9 යන වසරවල සිසුන් කියවීම, ලිවීම, භාාෂා  
සම්මුති (අක්ෂාර වින�ාසය, ව�ාකරණ හාා විරාම ලකුණු) සහා 
සංඛ්යා�ාත්මකතා වාර්ෂික NAPLAN පාරීක්ෂාණ සඳහාා සහාභාාගී හො�. 

තක්හොස්රැව මාපියන්ටත් පාාසල්වලටත් පාරීක්ෂාණ සිදු කරන  
හො�ලාහො�දී එක් එක් සිසුන් කිරයා කරන ආකාරය පිළිබාඳ අවහොබාෝධ්යායක් 
හොදයි. NAPLAN යනු පාාසහොල් තක්හොස්රැ කිරීහොම් සහා වාර්තා කිරීහොම් 
කිරයාවලිහො� එක් අංගැයක් පාමණි - එය සිසුන්හො� කිරයාකාරිත්වය 
පිළිබාඳව ගුරැවරැන් විසින් කරනු ලබාන අඛ්යාණ්ඩා ඇගැයීම් ේහොවනුවට 
ේහොයාදා ගැත ේහොනාහාැක. 

අධ්යා�ාපාන වැඩාසටහාන් කිරයාත්මක වන ආකාරය සහා තරැණ 
ඕස්හො�ේලියානුවන් සාක්ෂාරතාහො� සහා සංඛ්යා�ාත්මකතාවහො�  
වැදගැත් අධ්යා�ාපාන පාාතිඵල අත්කර ගැන්හොන් ේහොකහොස් ද යන්න  
පිළිබාඳ හොතාරතුරැ NAPLAN විසින් පාාසල්, අධ්යා�ාපාන බාලධ්යාාරීන්  
සහා රජායන් හොවත සපායනු ලබායි. 

NAPLAN අගයන්බේන්  බේ�ානවාාද? 
සිසුන්හො� නිත� පාාසල් විෂය මාලාව තුළින් සිසුන් ඉහොගැන ගැන්නා 
සාක්ෂාරතාව සහා සංඛ්යා�ාත්මකතාව NAPLAN විසින් අගැයනු ලබායි. 
NAPLAN විෂය කරැණු සංවර්ධ්යානය කිරීම සඳහාා සියලුම රාජා� හාා 
රාජා� හොනාවන අධ්යා�ාපාන බාලධ්යාාරීන් දායක වී ඇත. 

සිසුන් ඔන්ලයින් හොහාෝ ලිඛිතව පාරීක්ෂාණ සම්පූර්ණ කළාත් ේහොනාකළාත්, 
එකම සාක්ෂාරතාව සහා සංඛ්යා�ාමකතාව පිළිබාඳ එකම විෂයමාලා 
අන්තර්ගැත මත සිසුන් අගැැයීම කරනු ලැහො�. ආකෘති හොදහොකහිම 
පාාතිඵල එකම NAPLAN අගැැයීම් පාරිමාණය මගින් වාර්තා කළා 
හාැකිය. 

NAPLAN Online ගැැන වැඩි විස්තර දැනගැැනීම සඳහාා 
nap.edu.au  හොවේත පිවිහොසන්න 

�බේ� දරුුවාාට උපකාාරු කිරී�ට �ට කු�ක් 
කාළ හාුකිද?

NAPLAN තනිවම ඉේහොගැන හොගැන කළා හාැකි පාරීක්ෂාණයක් හොනාවන 
අතර සිසුන් එහොස් කිරීමට අහො�ක්ෂාා හොනාකරයි.

NAPLAN යනු ඔබාහො� දරැවාහො� පාාසල් වැඩාසටහාහොන් එක් හොකාටසක් 
පාමණක් බාව සහාතික කිරීහොමන් සහා ඔවුන්හො� දවහොස් වැඩා හොකාටස 
උපාරිමහොයන් කිරීමට ඔවුන්ට මතක් කිරීහොමන් ඔබාට ඔහො� දරැවාට 
සහාය විය හාැකිය. 

NAPLAN සඳහාා අධික හොලස සූදානම් වීම හොහාෝ පුහුණුව 
සපායන්නන්හොගැන් හොස්වය ලබාා ගැැනීම ACARA නිර්හොේශ  
හොනාකරයි. 

සිසුන්ට උපාාංගැ භාාවිත කිරීම පිළිබාඳ හුරැපුරැදු බාව, ඒවාහො�  
ටයි� කිරීම සහා වැඩාසටහාන් තුළා සැරිසැරීම සිසුන්හො� ඉහොගැනීහොම් 
හොකාටසක් වන බාවත් එය පාාසහොල් පාළාමු වසහොර් සිට ඕස්හො�ේලියානු 
අවශ�තාවක් බාවත් සහාතික කිරීම. 

NAPLAN Online යනු යතුරැපුවරැ කුසලතා පාරීක්ෂාණයක් හොනාහො�. 
ශිෂ�හොයකුට හොකතරම් හො�ගැවත්ව හාා හොහාාඳින් අතින් අකුරැ ලිවිය 
හාැකි ද යන්හොනහි ේහොවනස්කම් ේහොමන්ම, හොකතරම් හො�ගැවත් හාා  
හොහාාඳින් යතුරැ ලීවීම කිරීහොමහි ද හොවනස්කම් තිහො� 3 වසර සිසුන් 
පාරීක්ෂාණය ලිඛිතව සම්පූර්ණ කරති. 

විභාාගැවල ඇති පාාශ්න වර්ගැ සිසුන්ට හුරැපුරැදු බාව ගුරැවරැන් විසින් 
සහාතික කරනු ලබාන අතර සුදුසු සහාාය සහා උපාහොදස් හොදනු ලැහො�. 

NAPLAN Online අගැැයීම්වල ඇති පාාශ්න වර්ගැ සහා අදාළා 
කිරයාකාරකම් බාැලීමට nap.edu.au/online-assessment/ 
public-demonstration-site හොවේත පිවිහොසන්න.

NAPLAN Online – හොදමාපියන් 
සහා රැකබාලා ගැන්නන් සඳහාා 
වන ේහොතාරතුරැ
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NAPLAN සඳහාා සහාභාාගී වී� 
අවුරැදු 3, 5, 7 හාා 9 යන වසරවල සියලුම සිසුන් වාර්ෂික NAPLAN 
අගැැයීමට සහාභාාගී වන බාව අහො�ක්ෂාා හොකහොර් පාන්ති කාමර ඇගැයීම් 
ේහොවනුහොවන් සාමාන�හොයන් ලබාා හොදන සහාහොයෝගැය පිළිබිඹු වන 
සීරැමාරැ කිරීම් සඳහාා ආබාාධිත සිසුන්ට සුදුසුකම් ලැබිය හාැකිය. 
ඔහො� දරැවා සඳහාා කිසියම් සීරැමාරැ කිරීමක් ගැැන ඔහො� දරැවාහො� 
ගුරැවරයා සමඟ ඔබා සාකච්ඡාා කළා යුතුය. 

අගැැයීමට සහාභාාගී වීහොම් හාැකියාව ේේහොබාාහොහාෝ ේහොසයින් සීමා සහිත වූ 
ආබාාධිත ශිෂ�හොයකුට හොහාෝ මෑතකදී ඕස්හො�ේලියාවට පාැමිණි, ඉංගීීසි 
කථාා ේේහොනාකරන ඉංගීීසි කථාා ේේහොනාකරන පාසුබිමක් ඇති සිසුහොවකුට 
විධිමත් නිදහාස් කිරීමක් ලබාා දිය හාැකිය. 

විහොශ්ෂ විධිවිධ්යාාන හොහාෝ විධිමත් නිදහාස් කිරීමක් ලබාා ගැැනීමට  
අවශ� කිරයාවලිය පිළිබාඳ වැඩි විස්තර ලබාා දීමට ඔහො� පාාසහොල් 
විදුහාල්පාතිවරයාට සහා ඔහො� පාාාහොේශීය පාරීක්ෂාණ පාරිපාාලන 
අධිකාරියට පුළුවනි. 

�බේ� දරුුවාා NAPLAN දිනවාල පාසල් 
බේනායන්බේන් නම්?

හාැකි සෑම විටකම, පාරීක්ෂාේණ කරන අවස්ථාාහො� හොනාපාැමිහොණන  
සිසුන් සඳහාා මඟ හාැරැණු පාරීක්ෂාණ ේේඑම පාරීක්ෂාණ සතිහො�ම ේහොවනත් 
අවස්ථාාවක සම්පූර්ණ කිරීම සඳහාා කටයුතු කිරීමට පාාසල්වලට 
පුළුවනි. 

NAPLAN Online කාාල සටහාන

හොපාාත්පාත් පාරීක්ෂාණය සඳහාා ලබාා දී ඇති දින තුන හොවනුවට NAPLAN 
Online සඳහාා අගැැයීම රාමුව දින නවයකි. හොමය සැලසුම් කිරීහොම්  
දී පාාසල්වලට නම�ශීලී බාවක් ලබාා දීම සහා අඩු උපාාංගැ ඇති  
පාාසල් සඳහාා පාහාසුකම් සැපායීම සඳහාාය. 

NAPLAN Online අගැැයීම් රාමුව මැයි 11 වන අඟහාරැවාදා ආරම්භා 
වන අතර 2021 මැයි 13 වන සිකුරාදා අවසන් හො�.

ඔන්ලයින් පාරීක්ෂාණ සැලසුම් කිරීහොම් අවශ�තා පාහාත වගුව තුළා 
විස්තරාත්මකව දක්වා ඇත

�බේ� දරුුවාාබේ� කාාර්ය සාධනය වාාර්තාා වී 
ඇත්බේත්  බේකාබේ�ද?

එක් එක් අගැැයීම සඳහාා තනි තනි ශිෂ� කාර්ය සාධ්යානය ජාාතික  
සාධ්යාන පාරිමාණහොයන් හොපාන්වනු ලැහො�. ජාාතික අවම පාාමිති 
පාාතිඵලයකින් හොපානී යන්හොන් ශිෂ�යා එම වර්ෂහො� ම�ටමට පූර්ණ 
හොලස සහාභාාගී වීමට අවශ� මූලික සාක්ෂාරතා සහා සංඛ්යා�ාත්මකතා 
කුසලතා හොපාන්නුම් කර ඇති බාවයි. 

ඔහො� දරැවාහො� NAPLAN තනි ශිෂ� වාර්තාව වර්ෂහො� පාසු භාාගැහො�දී 
පාාසල විසින් නිකුත් කරනු ලැහො�. ඔබාට වාර්තාවක් හොනාලැබුහොන් නම්, 
ඔබා ඔහො� දරැවාහො� පාාසල ඇමතිය යුතුය. 

NAPLAN පරතිඵල භාාවිතා කාරුන්බේන් බේකාබේ�ද?

•ේ ගුරැවරැන් සමඟ පාාගැතිය සාකච්ඡාා කිරීම සඳහාා තනි තනි 
පාාතිඵල භාාවිත කිරීමට ශිෂ�යින්ට සහා හොදමාපියන්ට පුළුවනි.

•ේ මහාත් අභිහොයෝගැ හොහාෝ අමතර ආධ්යාාරවලින් පාාතිලාභා ලබාන සිසුන් 
වඩාා හොහාාඳින් හාඳුනා ගැැනීමට ගුරැවරැන් විසින් පාාතිඵල භාාවිත 
කරනු ලැහො�. 

•ේ ඉගැැන්වීහොම් වැඩාසටහාන්වල ශක්තිය සහා ඒ�වාහො� වැඩිදියුණු 
කළා යුතු තැන් හාඳුනා ගැැනීම, සහා සාක්ෂාරතා හාා සංඛ්යා�ාත්මකතා 
ඉලක්ක පිහිටු වීම සඳහාා පාාසල් විසින් පාාතිඵල භාාවිත කරනු 
ලබායි. 

•ේ වැඩාසටහාන් සහා පාාසල්වලට ලබාා දුන් සහාය සමාහොලෝචන  
කිරීම සඳහාා පාාසල් විසින් පාාතිඵල භාාවිත කරනු ලබායි.

•ේ සාමාන� පාාසැල් NAPLAN පාාතිඵල myschool.edu.auදැක  
ගැැනීමට පාාජාාවට පුළුවනි. 

�ට වාුඩි වි�තාරු ලබාා ගතා හාුක්බේක් 
බේකාාතාුනින්ද?

NAPLAN පිළිබාඳ වැඩි විස්තර සඳහාා:

•ේ ඔහො� දරැවාහො� පාාසල අමතන්න 
•ේ ඔහො� පාාාහොේශීය පාරීක්ෂාණ පාරිපාාලන අධිකාරිය  

nap.edu.au/TAAඔස්හොස් අමතන්න
•ේ පිවිිහොසේන්න nap.edu.au

NAPLAN සඳහාා පුේගැලික හොතාරතුරැ ACARA විසින් හාසුරැවනු ලබාන 
ආකාරය දැන ගැැනීමට, nap.edu.au/naplan/privacyහොවත පිවිහොසන්න.

පරීක්ෂණය අවාශ්යයතාා සුලසුම් කිරී� කාාල සී�ාවා පරීක්ෂණ වි�තාරුය

ලිවී�

3 වසර සිසුන් ලිඛිත ලිවීහොම් පාරීක්ෂාණයක් (1 වන දින පාමණක්) සිදු කරයි 

5 වන වසර 1 වන දින ආරම්භා විය යුතුය (1 හාා 2 දිනවල පාමණක් ලිවීම 
සම්පූර්ණ කිරීමට පාාසල් පාාමුඛ්යාතාව දිය යුතුය)

7 හාා 9 වසර 2 වන දින ආරම්භා විය යුතුය (2 හාා 3 දිනවල පාමණක් ලිවීම 
සම්පූර්ණ කිරීමට පාාසල් පාාමුඛ්යාතාව දිය යුතුය)

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

‘ලිවීහොම් උත්හොත්ජානයක්’ (සමහාර විට එය 
‘ේහොපාළාඹවීමක්’ - අදහාසක් හොහාෝ මාතෘකාවක්  
හොලස හාැඳින්හො�) සහා විහොශ්ෂිත පාාහො�දයක 
(කතාන්තරයක් හොහාෝ ඒත්තු ගැැන්වීමක්) 
පාාතිචාරාත්මක ලිවීමක් සිසුන්ට හොදනු ලැහො�

කියවී�

ඔන්ලයින් පාාසල්වලට NAPLAN පාරීක්ෂාණ සම්පූර්ණ කළා හාැකි බාව සහාතික 
කිරීම සඳහාා දින-නවහො� පාරීක්ෂාණ කවුළුව තුළා, අවුරැදු 7 හාා 9 සිසුන්ට 1 
වන දින කියවීහොමන් ආරම්භා කළා හාැකිය; හොකහොස් හොවතත්, නැවත සැලසුම් 
කළා ඕනෑම හොදයකට වඩාා ලිවීහොම් පාරීක්ෂාණය පාාමුඛ්යාතාව ගැන්නා බාැවින් 2 
වන දින ලිවීම ආරම්භා කළා යුතුය. පාළාමු දින සිට පාරීක්ෂාණ කියවීම

භාාෂා පාරීක්ෂාණහො� සම්මුතිවලට බේපරු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහාා

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

සිසුන් විසින් හොතේාරතුරැ, පාරිකල්පානීය හාා ඒත්තු 
ගැැන්හොවන වගැන්ති රාශියක් කියවා අදාල 
පාාශ්නවලට පිළිතුරැ සපායනු ලබායි.

භාාෂාාබේ� සම්මුති

කියවීහොම් පාරීක්ෂාණහොයන් පසු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහාා 3 වසර: විනාඩි 45 යි.
5 වසර: විනාඩි 45 යි. 
7 වසර: විනාඩි 45 යි.
9 වසර: විනාඩි 45 යි.

හොමම පාරීක්ෂාණය අක්ෂාර වින�ාසය, ව�ාකරණ 
සහා විරාම ලකුණු අගැැයීම සිදු කරයි

සංඛ්යායාත්�කාතාාවා

භාාෂා සම්මුති පාරීක්ෂාණහොයන් පසුවා සම්පූර්ණ කිරීම සඳහාා 3 වසර: විනාඩි 45 යි. 
5 වසර: විනාඩි 50 යි. 
7 වසර: විනාඩි 65 යි.
9 වසර: විනාඩි 65 යි.

හොමම පාරීක්ෂාණය මගින් සංඛ්යා�ා සහා වීජා 
ගැණිතය, මිනුම් සහා ජා�ාමිතිය, සහා 
සංඛ්යා�ාහොල්ඛ්යාන සහා සම්භාාවිතාව අගැයනු  
ලැහො�

http://myschool.edu.au
https://nap.edu.au/contacts/test-administration-authorities-contacts
http://nap.edu.au
https://nap.edu.au/naplan/privacy

