
සිසුන් NAPLAN පරීක්ෂණයට පෙපනී සිටින්පෙන් ඇයි?

NAPLAN යනු 3, 5, 7 සහ 9 වසරවල සිසුන් සෑම වසරකම පෙ�නී සිටින 
සාක්ෂරතාාවය සහ අංංක ශාාස්ත්රය පිළිබඳව ජාාතික මට්ටපෙමන් 
පෙකපෙරන ඇගයීමකි. සියලුම ඕස්පෙ�ලියානු සිසුන්ට පෙ�නී සිටීම 
සඳහා අංවස්ථාාව ලැපෙබන එකම ජාාතික තාක්පෙස්රුව එයයි.

සිසුන් තාම �ාසල් වසරවල අංධ්යා�ා�න කටයුතු පෙකරීපෙගන යන විට, 
කියවීම, ලිවීම සහ අංංක ශාාස්ත්රය පිළිබඳ අංතා�වශා� කුසලතාා ඔවුන් 
පෙකතාරම් පෙහොඳින් වර්ධ්යානය කර ගන්පෙන්ද යන්න �රීක්ෂා කිරීම 
වැදගත් පෙේ.
 
NAPLAN මඟින් �ාසල් විෂයමාලාව හරහා සිසුන් වර්ධ්යානය කර 
ගන්නා සාක්ෂරතාාවය සහ අංංක ශාාස්ත්රය සම්බන්ධ්යා කුසලතාා 
තාක්පෙස්රු කරන අංතාර තාම දරුවා ජාාතික ප්රමිතීන්ට ප්රතිමුඛව සහ 
කාලයත් සමඟ ඉදිරියට යන ආකාරය දැක ගැනීමට පෙදමාපියන්ට / 
රැකබලා ගන්නන්ට ඉඩ සලසයි. 

NAPLAN යනු �ාසපෙල් ඇගයුම් සහ වාර්තාා කිරීපෙම් ක්රියාවලිපෙ� එක් 
අංංගයක් �මණි. එය ශිෂ� කාර්ය සාධ්යානය පිළිබඳව ගුරුවරුන් විසින් 
දිගටම සිදු කරන ඇගයුම් ප්රතිස්ථාා�නය පෙනොකරයි. නමුත් එමඟින් 
සිසුන්පෙ� අංධ්යා�ා�න ප්රගතිය පිළිබඳ අංමතාර පෙතාොරතුරු ගුරුවරුන් 
පෙවතා සැ�යිය හැකිය.

අංධ්යා�ා�න වැඩසටහන් ක්රියාත්මක වන ආකාරය සහ තාරුණ 
ඕස්පෙ�ලියානුවන් සාක්ෂරතාාවය සහ අංංක ශාාස්ත්රය සම්බන්ධ්යාව 
වැදගත් අංධ්යා�ා�න ප්රතිඵල අංත්කර ගන්පෙන්ද යන්න පිළිබඳ 
පෙතාොරතුරු NAPLAN මඟින් �ාසල්, අංධ්යා�ා�න බලධ්යාාරීන් සහ රජායන් 
පෙවතා ලබා පෙදයි.

ඔපෙ� දරුවාා NAPLAN පරීක්ෂණ මාාර්ගගතවා සිදු 
කරනු ඇත

කඩදාසි �ාදක ඇගයුම් සිට �රිගණක �ාදක ඇගයුම් පෙවතා �ාසල් 
සංක්රමණය වී ඇතා. 3 වසපෙර් සියලුම සිසුන් ලිවීම පිලිබඳ ඇගයුම් 
�ත්රිකා භාාවිතාපෙයන් දිගටම කරපෙගන යනු ඇතා. 

මාර්ගගතා NAPLAN �රීක්ෂණ වඩාත් නිවැරදි ප්රතිඵල ස�යන අංතාර 
ඒවා සිසුන් සඳහා වඩාත් ආකර්ෂණීය පෙේ. එක් ප්රධ්යාාන ප්රතිලාභායක් 
වන්පෙන් එය මනාව සැකසු (පෙහෝ අංනුවර්තාක) �රීක්ෂණයක් වීමය. 
එහිදී �රීක්ෂණය ශිෂ�යාපෙ� ප්රතිචාාර මතා �දනම්ව අංඩු පෙහෝ වැඩි 
වශාපෙයන් දුෂ්කර විය හැකි ප්රශ්න ඉදිරි�ත් කරයි.

මනාව සකස් කරන ලද �රීක්ෂණය මඟින් පුළුල් �රාසයක 
ශිෂ� හැකියාවන් තාක්පෙස්රු කිරීමට සහ ශිෂ� සාධ්යානය වඩාත් 
නිවැරදිව මැනීමට ඉඩ සලසයි. ශිෂ�පෙයකුපෙ� සමස්තා NA-
PLAN ප්රතිඵලය ඔවුන් නිවැරදිව පිළිතුරු පෙදන ප්රශ්න සංඛ�ාව 
සහ ඒවාපෙ� සංකීර්ණත්වය යන පෙදකම මතා �දනම් පෙේ. ප්රශ්න 
අංභිපෙයෝගාත්මකයැයි ඔපෙ� දරුවාට දැපෙනන්පෙන් නම්, ඒ ගැන ඔවුන් 
සැලකිලිමත් පෙනොවිය යුතුය; ඔවුන් වඩාත් සංකීර්ණ �රීක්ෂණ 
මාවතාක් පෙවතා පෙයොමු පෙවනවා විය හැකිය. 

NAPLAN මාඟින් ඇගැයීමාට ලක් කරන්පෙන් 
කුමාක්ද?

NAPLAN මඟින් සිසුන් තාම සාමාන� �ාසල් විෂය මාලාව හරහා 
වර්ධ්යානය කර ගන්නා සාක්ෂරතාාවය සහ අංංක ශාාස්ත්රය සම්බන්ධ්යා 
කුසලතාා තාක්පෙස්රු කරයි. 

සිසුන් ලිවීම, කියවීම, භාාෂාපෙේ සම්මුතීන් (අංක්ෂර වින�ාසය, 
ව�ාකරණ සහ විරාම ලකුණු) සහ අංංක ශාාස්ත්රය පිලිබඳ තාක්පෙස්රු 
කිරීම් සඳහා පෙ�නී සිටිති. ප්රශ්න මඟින් ඕස්පෙ�ලියානු විෂය මාලාවට 
සම්බන්ධ්යා ඉංග්රීසි සහ ගණිතා අංන්තාර්ගතාය ඇගැයීමට ලක් කරයි.  

සියලුම රාජා� සහ රාජා� පෙනොවන අංධ්යා�ා�න බලධ්යාාරීන් NAPLAN 
�රීක්ෂණ විෂයන් සංවර්ධ්යානය කිරීම සඳහා දායකත්වයක්  ලබා 
පෙදති. 

NAPLAN පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට, nap.edu.au පෙවතා පිවිපෙසන්න

NAPLAN පරීක්ෂණය සඳහාා සහාභාාගීත්වාය 

NAPLAN �රීක්ෂණය සෑම පෙකපෙනකු සඳහා පෙේ. සියලුම සිසුන්ට 
ජාාතික තාක්පෙස්රු කිරීපෙම් වැඩසටහනට සහභාාගී වීමට හැකි වන 
�රිදි අංන්තාර්ගතා �රීක්ෂණ සඳහා ACARA ආයතානය සහාය දක්වයි.
 
විවිධ්යා ක්රියාකාරී හැකියාවන් සහ අංවශා�තාා ඇති අංබාධිතා සිසුන් 
සඳහා පිළිසැකසුම් ලබා ගතා හැකිය. 
 

NAPLAN �රීක්ෂණයට ප්රපෙේශා වීමට අංබාධිතා තානි පුද්ගල සිසුන් 
සඳහා අංවශා� සාධ්යාාරණ සැකසුම්, එක් එක් සිද්ධිය අංනුව, හඳුනා 
ගැනීමට �ාසල් පෙදමාපියන්/රැකබලා ගන්නන් සහ සිසුන් සමඟ 
කටයුතු කළ යුතුය. �න්තිකාමරපෙ� පෙකපෙරන ඇගයුම් සඳහා 
සාමාන�පෙයන් ලබාපෙදන සහාය සැකසුම් මඟින් පිළිබිඹු විය යුතුය. 

පෙමම තීරණ දැනුම් දීමට උ�කාරී වීම සඳහා, ඔබට NAPLAN 
පෙපොදු නිරූපන අඩවිය, NAPLAN පෙවාත ප්රපෙ�ශ වීමාට 
ආබාාධිත සිසුන්ට උපකාර කිරීමාට පාසල් සඳහාා ලබාාපෙදන 
මාාර්පෙගෝපපෙේශය, පෙහාෝ NAPLAN සැකසුම් භාාවිතා කිරීමා 
පිලිබාඳවා පෙදමාාපියන්/රැකබාලා ගන්නන්, ගුරුවාරුන් සහා 
ශිෂයයන් ඔවුන්පෙ� අත්දැකීම් පෙබාදාගන්නා ආකාරය 
පෙපන්නුම් කරන අපපෙ� වීඩිපෙයෝ මාාලාවා විමසා බැලිය හැකිය. 

සුවිපෙශ්ෂී අංවස්ථාා වලදී, තාක්පෙස්රුව සඳහා සහභාාගී වීමට ඇති 
හැකියාව දැඩි පෙලස සීමා කරන ආබාධ්යායක් සහිතා ශිෂ�පෙයකුට, පෙහෝ 
මෑතාකදී ඕස්පෙ�ලියාවට �ැමිණි ඉංග්රීසි පෙනොවන භාාෂාවක් කතාා 
කරන �සුබිමක් ඇති ශිෂ�පෙයකුට විධිමත් විවර්ජානයක් ලබා දිය 
හැකිය.

අංබාධිතා සිසුන් සඳහා වන සැකසුම්පෙහෝ විධිමත් විවර්ජානයක් 
ලබා ගැනීමට අංවශා� ක්රියාවලිය පිළිබඳ වැඩිදුර පෙතාොරතුරු ඔපෙ� 
�ාසල් විදුහල්�තිවරයාට සහ ඔපෙ� ප්රාපෙද්ශීය �රීක්ෂණ �රි�ාලන 
අංධිකාරියට ලබා දිය හැකිය. 

පෙදමාාපියන් සහා රැකබාලා 
ගන්නන් සඳහාා පෙතොරතුරුNAPLAN (නැප්ලෑන්) 
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NAPLAN පරීක්ෂණය පැවාැත්නපෙවාන දින වාලදී 
මාපෙ� දරුවාා පාසලට පෙනොපැමිපෙණන්පෙන් නම් 
කුමාක් කළ යුතුද? 

හැකි සෑම අංවස්ථාාවකදීම, �රීක්ෂණ සිදු කරන අංවස්ථාාපෙේ 
පෙනො�ැමිපෙණන තානි පුද්ගල සිසුන්ට මඟ හැරුණු �රීක්ෂණ 
සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා �ාසපෙල් �රීක්ෂණ කාලසටහන තුළ පෙවනත් 
පෙවලාවක් �ාසල්වලට ලබාදිය හැකිය. 

NAPLAN පැවාැත්පෙවාන දිනවාලදී මාපෙ� පාසල වාසා 
දැමුවාපෙහාොත් කුමාක් කළ යුතුද?

ප්රබල පෙ�තු ඇති �ාසල්වලට දින 9ක �රීක්ෂණ කවුළුපෙවන් �සුව 
�රීක්ෂණ කාලසටහන් කිරීමට අංවසර ලබා දිය හැකිය.  

මාපෙ� දරුවාාට උද� කිරීමාට මාට කළ හාැක්පෙක් 
කුමාක්ද?

සිසුන් NAPLAN �රීක්ෂණය සඳහා �ාඩම් කළ යුතු බව අංපෙ�ක්ෂා 
පෙනොකරයි. NAPLAN �රීක්ෂණය ඔවුන්පෙ� �ාසල් වැඩසටහපෙන් 
පෙකොටසක් බව ඔවුන්ට සහතික කිරීපෙමන් සහ ඔවුන්ට හැකි 
උ�රිමය කිරීමට ඔවුන්ට මතාක් කර දීපෙමන් ඔබට ඔපෙ� දරුවාට 
උ�කාරී විය හැකිය. NAPLAN �රීක්ෂණ පිළිබඳ යම් හුරුපුරුදු 
කිරීම් සහ �ැහැදිලි කිරීම් සිසුන්ට �රීක්ෂණවල ආකෘතිය පෙත්රුම් 
ගැනීමට සහ සුව�හසුවක් ලබා දීමට උ�කාරී පෙේ. �රීක්ෂණවල 
අංඩංගු ප්රශ්න වර්ග පිළිබඳව සිසුන් හුරුපුරුදු බව සහතික කිරීමට 
සහ සුදුසු සහාය හා මග පෙ�න්වීම ඔවුන්ට ලබා දීමට ගුරුවරු 
කටයුතු කරනු ඇතා.

NAPLAN �රීක්ෂණය සඳහා අංධික පෙලස සූදානම් වීම පෙහෝ 
පෙ�ෞද්ගලික ගුරුවරුන්පෙ� පෙස්වා භාාවිතාා කිරීම ACARA ආයතානය 
නිර්පෙද්ශා පෙනොකරයි.

මාර්ගගතා NAPLAN ඇගයුම් වල අංඩංගු ප්රශ්න සහ පෙමවලම් වර්ග 
nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site පෙවතින් 
දැක ගන්න

NAPLAN කාලසටහාන

NAPLAN �රීක්ෂණ කවුළුව දින 9කි. පෙමය උ�ාංග අංඩුපෙවන් ඇති 
�ාසල්වලට ඉඩ සැලසීම සඳහා ය. 

NAPLAN �රීක්ෂණ කවුළුව මාර්තු 15 වැනි බදාදා ආරම්භා වන අංතාර 
2023 මාර්තු 27වැනි සඳුදා අංවසන් පෙේ. �ළමු සතියට ප්රමුඛත්වය පෙදමින්, 
�රීක්ෂණ කවුළුව තුළ �රීක්ෂණ හැකි ඉක්මනින් කාලසටහන්ගතා 
කරන පෙලස �ාසල්වලට උ�පෙදස් පෙදනු ලැපෙ�. 

මාපෙ� දරුවාාපෙ� කාර්ය සාධනය වාාර්තා 
කරන්පෙන් පෙකපෙ�ද?

එක් එක් ඇගයුම සඳහා, තානි පුද්ගල ශිෂ� කාර්ය සාධ්යානය ජාාතික 
සාධ්යාන �රිමාණපෙයන් පෙ�න්නුම් කරනු ලැපෙ�. එම වසර මට්ටමට 
සම්පූර්ණපෙයන් සහභාාගී වීමට අංවශා� සාක්ෂරතාාවය සහ අංංක 
ශාාස්ත්රය සම්බන්ධ්යා අංපෙ�ක්ෂාවන් ශිෂ�යා සපුරාලන්පෙන්ද යන්න 
පෙමම �රිමාණපෙයන් පෙ�න්නුම් කරයි.

NAPLAN තානි පුද්ගල ශිෂ� වාර්තාාවක් වසර අංවසානපෙ�දී 
ඔපෙ� දරුවාපෙ� �ාසල විසින් ලබාපෙදනු ඇතා. ඔබට වාර්තාාවක් 
පෙනොලැබුණපෙහොත්, ඔබ ඔපෙ� දරුවාපෙ� �ාසල ඇමතිය යුතුය.

NAPLAN ප්රතිඵල භාාවිතා කරන්පෙන් පෙකපෙ�ද?

• ගුරුවරුන් සමඟ ප්රගතිය සාකච්ඡාා කිරීම සඳහා සිසුන්ට සහ 
පෙදමාපියන්ට/රැකබලා ගන්නන්ට තානි පුද්ගල ප්රතිඵල භාාවිතා 
කළ හැකිය. 

• වැඩි අංභිපෙයෝග පෙහෝ අංමතාර උදේ අංවශා� සිසුන් හඳුනා ගැනීමට 
ගුරුවරු ප්රතිඵල භාාවිතා කරති. 

• ඉගැන්වීම් වැඩසටහන් වැඩිදියුණු කිරීමට අංවශා� ප්රබලතාාවයන් 
සහ ක්පෙෂ්ත්ර හඳුනා ගැනීමට සහ සාක්ෂරතාා සහ අංංක ශාාස්ත්ර 
ඉලක්ක සැලසුම් කිරීමට පෙමම ප්රතිඵල �ාසල් භාාවිතාා කරති. 

• �ාසල් පෙවතා ලබා පෙදන වැඩසටහන්වල හා උදේවල සඵලතාාව 
සමාපෙලෝචානය කිරීමට �ාසල් �ද්ධ්යාති පෙමම ප්රතිඵල භාාවිතාා 
කරති.

• කාලයත් සමඟ �ාසල්වල ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ පෙතාොරතුරු 
myschool.edu.au පෙවතින් ප්රජාාවට දැක ගතා හැකිය.

වාැඩිදුර පෙතොරතුරු මාට ලබාාගත හාැක්පෙක් 
පෙකොතැනින්ද?

NAPLAN පිළිබඳ වැඩිදුර පෙතාොරතුරු සඳහා:

• ඔපෙ� දරුවාපෙ� �ාසැල අංමතාන්න 
• nap.edu.au/TAA ඔස්පෙස් ඔපෙ� ප්රාපෙද්ශීය �රීක්ෂණ �රි�ාලන 

අංධිකාරිය අංමතාන්න
• nap.edu.au පෙවතා පිවිපෙසන්න

NAPLAN �රීක්ෂණය සඳහා ACARA ආයතානය පුද්ගලික පෙතාොරතුරු 
හසුරුවන ආකාරය දැන ගැනීමට, nap.edu.au/naplan/privacy පෙවතා 
පිවිපෙසන්න

පරීක්ෂණය කාලසටහාන් අවාශයතා කාල සීමාාවා පරීක්ෂණ වි�තරය

ලිවීමා

• 3 වසපෙර් ශිෂ�පෙයෝ ලිවීපෙම් �රීක්ෂණය �ත්රිකා භාාවිතාපෙයන් සිදු කරති (�ළමු දිනපෙ� 
�මණක්)

• 5, 7 සහ 9 වසර වල ලිවීපෙම් �රීක්ෂණය �ළමු දිනපෙ� �ටන් ගතා යුතුය (�ාසල් විසින් 
ලිවීම �ළමු හා පෙදවන දින අංතාර �මණක් නිම කිරීපෙම් ප්රමුඛතාාව ලබා දිය යුතු අංතාර,  
2 වැනි දිනය භාාවිතාා කළ යුත්පෙත් තාාක්ෂණික/ප්රවර්ධ්යාන සීමාවන් �වතින විට �මණි)

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

සිසුන්ට ‘ලිවීපෙම් දිරි ගැන්වීමක්’ (සමහර විට ‘මතාක් 
කිරීමක්’ - අංදහසක් පෙහෝ මාතාෘකාවක් - පෙලස 
හැඳින්පෙවන) ලබා දී විපෙශ්ෂිතා ශෛශාලියකින් (ආඛ�ාන 
පෙහෝ සිත් ගන්න සුලු ලිවීමක් ) ප්රතිචාාරයක් ලියන 
පෙලස ඔවුන්පෙගන් ඉල්ලා සිටී. 

කියවීමා
• ලිවීපෙම් �රීක්ෂණපෙයන් �සු සම්පූර්ණ කළ යුතුය
• භාාෂා �රීක්ෂණපෙ� සම්මුතීන්ට පෙ�ර සම්පූර්ණ කළ යුතුය

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

ශිෂ�පෙයෝ පෙතාොරතුරු අංන්තාර්ගතා, �රිකල්�නාත්මක 
සහ ඒත්තු ගන්වන සුලු �ාඨයන් �රාසයක් කියවා 
ඉන්�සු අංදාළ ප්රශ්නවලට පිළිතුරු ස�යති

භාාෂාපෙ� 
සම්මුතීන්

• කියවීපෙම් �රීක්ෂණපෙයන් �සුව සම්පූර්ණ කළ යුතුය

3 වසර: විනාඩි 45
5 වසර: විනාඩි 45 
7 වසර: විනාඩි 45 
9 වසර: විනාඩි 45 

අංක්ෂර වින�ාසය, ව�ාකරණ සහ විරාම ලකුණු 
තාක්පෙස්රු කරයි

අංක ශා�ත්රය • භාාෂා �රීක්ෂණපෙ� සම්මුතීන්ට �සුව සම්පූර්ණ කළ යුතුය

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

අංංකය සහ වීජා ගණිතාය, මිනුම් සහ ජා�ාමිතිය, සහ 
සංඛ�ාපෙල්ඛන සහ සම්භාාවිතාාව තාක්පෙස්රු කරයි

http://nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site
http://myschool.edu.au
https://nap.edu.au/contacts/test-administration-authorities-contacts
http://nap.edu.au
https://nap.edu.au/naplan/privacy

