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නිතර අසනු ලබන ප්රශ්න

ප්රත්යෙක ශිෂ්ය වාර්තා
2021
NAPLAN (නැැප්ලෑෑන්) යනු සෑෑම වසරකම මැැයි මාාසයේ� දී 3, 5, 7 සහ 9 වසරවල සිසුන් පෙෙනී සිටින ජාාතික මට්ටමෙ�න් සාාක්ෂරතාාවය සහ අංංක
ශාාස්්ත්රය ඇගයීමේ� පරීක්ෂණයකි. සාාක්ෂරතාාවය සහ අංංක ශාාස්්ත්රය සම්බන්ධ කුසලතාා සියලු ඉගෙ�නුම් කටයුතු සඳහාා තීරණාාත්මක පදනම වේේ.
සියලුම ඕස්්ට්රේ�ලියාානු දරුවන්ට පෙෙනී සිටිය හැැකි එකම ජාාතික ඇගයීම් පරීක්ෂණය වනුයේ� NAPLAN පරීක්ෂණය ය. ඉංංග්රීසි සහ ගණිතය පිළිබඳව
ඕස්්ට්රේ�ලියාානු විෂය මාාලාාවට සම්බන්ධ අන්තර්ගතය ප්රශ්්න මගින් මෙ�හිදී ඇගයීමට ලක් කරයි.
NAPLAN ප්රරති
� එල මගින් දෙෙමව්පියන්ට / රැකබලාා ගන්නන්ට සහ අධ්යා�ාපකයින්ට කාාලයත් සමඟ සිසුන් - තනි තනිව, ඔවුන්ගේ� පාාසල් ප්රජාාවේේ
කො�ොටසක් ලෙ�ස, සහ ජාාතික ප්රමිතීන්ට සංංසන්දනාාත්මකව - සාාක්ෂරතාාවයේ� හාා අංංක ශාාස්්ත්රයේ� ප්රගතියක් ලබන්නේ� කෙ�සේ�ේද යන්න දැැක ගැැනීමට ඉඩ
සලසයි.
NAPLAN පරීක්ෂණ යනු එක් එක් පාාසලේ� ඇගයීම් සහ වාාර්තාා කිරීමේ� ක්රියාාවලියේ� එක් අංංගයක් වන අතර, ඒවාා මගින් ගුරුවරුන් විසින් එක් එක්
ශිෂ්යයයාාගේ� ක්රියාාකාාරිත්වය පිළිබඳව කරනු ලබන පුළුල්, අඛණ්ඩ ඇගයීම් ප්රතිස්්ථාාපනය නො�ොකරයි. ඔබේ� දරුවාාගේ� අධ්යා�ාපන ප්රගතිය පිළිබඳ හො�ොඳම
අවබෝ�ෝධය ඔබේ� දරුවාාගේ� ගුරුවරයාාට ඇත. වෙෙනත් පාාසල් ඇගයීම් වාාර්තාා සමඟ, ඔබේ� දරුවාාගේ� හැැකියාාවන් සහ වැැඩිදියුණු කළ යුතු අංංශ පිළිබඳව
ඔවුන්ගේ� ගුරුවරයාා සමඟ සාාකච්ඡාා කිරීමට NAPLAN වාාර්තාා භාාවිතාා කළ හැැකිය.

මගේ� දරුවාාගේ� NAPLAN වාාර්තාාව මට ලැැබෙ�න්නේ�
කවදාා ද, එමගින් මාා හට පවසන්නේ� කුමක් ද?
ඔබ මේ� වසරේේ මැැයි මාාසයේ�දී NAPLAN පරීක්ෂණවලට සහභාාගි වූ
ශිෂ්යයයෙ�කුගේ� දෙෙමාාපියෙ�ක් / රැකබලාා ගන්නෙ�ක් නම්, ඔබේ� දරුවාාගේ�
පාාසල ඔබේ� දරුවාාගේ� ප්රරති
� එල වාාර්තාාවක් ඔබට ලබාා දෙෙනු ඇත.

NAPLAN ප්රත්යෙ�ෙක ශිෂ්යය වාාර්තාා ප්රාාන්ත සහ ප්රාාදේේශීය පරීක්ෂණ
පරිපාාලන බලධාාරීන් (www.nap.edu.au/taa) විසින් පාාසල් වෙෙත ලබාා
දීමෙ�න් පසුව, ඔබේ� දරුවාාගේ� NAPLAN වාාර්තාාව අගෝ�ෝස්්තු මාාසයේ�
හෝ�ෝ ඉන්පසුව ලැැබෙ�නු ඇතැැයි ඔබට අපේේක්ෂාා කළ හැැකිය.
කියවීම, ලිවීම, අක්ෂර වින්යා�ාසය, ව්යා�ාකරණ හාා විරාාම ලකුණු, සහ අංංක
ශාාස්්ත්රය සඳහාා ඔබේ� දරුවාාගේ� NAPLAN ප්රරති
� එල පෙෙන්නුම් කරන
සාාධන පරිමාාණ පහක් (හෝ�ෝ ‘rocket ships’) ඔබට දැැකීමට පුළුවන.

3, 5, 7 සහ 9 වසරවල සාාක්ෂරතාාවය සහ අංංක ශාාස්්ත්රය පිළිබඳ ඇගයීම්
ප්රරති
� එල 1 වැැනි කලාාපයේ� සිට 10 වැැනි කලාාපය දක්වාා පරිමාාණයකින්
වාාර්තාා වේේ. ඇගයීම් මගින් පෙෙන්නුම් කරන දැැනුම, අවබෝ�ෝධය සහ
කුසලතාා වර්ධනය වීමේ� මට්ටම් මෙ�ම පරිමාාණය නියෝ�ෝජනය කරයි.

NAPLAN පරීක්ෂණය පාාසල්වල පවත්වන්නේ�
කෙ�සේ�ේද?
2022 වසර වන විට සියලුම පාාසල් කඩදාාසි භාාවිතයේ� සිට මාාර්ගගතව
පරීක්ෂණ පැැවැැත්වීමේ� වෙෙනස්්වීමක් අරමුණු කරගනිමින්, NAPLAN
පරීක්ෂණය මාාර්ගගතව පවත්වනු ඇත.
මෙ�යින් අදහස්් කරන්නේ� 2021 වසරේේ මැැයි මාාසයේ�දී සමහර සිසුන්
කඩදාාසි භාාවිතයෙ�න් NAPLAN පරීක්ෂණයට පෙෙනී සිටින අතර අනෙ�ක්
සිසුන් පරීක්ෂණට මාාර්ගගතව පෙෙනී සිටින බවය.
මාාර්ගගතව පවත්වන NAPLAN පරීක්ෂණය වඩාා හො�ොඳ ඇගයීමක්
හාා වඩාාත් නිවැැරදි ප්රරති
� එල ලබාා දෙෙන අතර එය සිසුන් සඳහාා වඩාාත්
ආකර්ශනීය වේේ.

වාාර්තාාව මාා කියවිය යුත්තේ� කෙ�සේ�ේද?
එක් එක් rocket ship පරිමාාණය යටතේ�, ඔබේ� දරුවාා එක් එක් ඇගයීම්
මාාර්ගගතව හෝ�ෝ කඩදාාසි භාාවිතයෙ�න් සම්පූර්ණ කර ඇත්දැැයි සඳහන්
කරන ප්රකාාශයක් අඩංංගු වේේ. සියලු 3 වසර සිසුන් කඩදාාසි භාාවිතයෙ�න්
ලිවීමේ� පරීක්ෂණය සම්පූර්ණ කරති.
සිසුන් මාාර්ගගතව හෝ�ෝ කඩදාාසි භාාවිතයෙ�න් පරීක්ෂණය සම්පූර්ණ කළේ�ේද
යන්න නො�ොතකාා:

 ෂයමාාලාා අන්තර්ගතය තුළින් උගන්වනු ලබන එකම අධස්්ත
• විසාාක්ෂරතාා
සහ අංංක ශාාස්්ත්ර කුසලතාා මත සිසුන් ඇගයීමට ලක් කරනු
ලැැබේ�

• ආ කෘෘති දෙෙකේ�ම ප්රරති� එල සැැසඳිය හැැකි පරිදි, සිසුන්ගේ� ප්රරති� එල

නො�ොකඩවාා එක හාා සමාාන NAPLAN ඇගයීම් පරිමාාණයන්ට
සංංසන්දනාාත්මකව මනිනු ලැැබේ�.

NAPLAN පරීක්ෂණය කාාලයත් සමඟ ශිෂ්යයයෙ�කුගේ� ක්රියාාකාාරිත්වය

පිළිබඳ ප්රයෝ�ෝජනවත් ප්රරති
� වේේධයන් ලබාා දිය හැැකි වටිනාා මෙ�වලමකි. නමුත්
ප්රත්යෙ�ෙක වාාර්තාා මගින් පරීක්ෂණ දිනයේ� දී ශිෂ්යයයාාගේ� ක්රියාාකාාරිත්වය
පිළිබිඹු කරන බැැවින්, ඒවාා ප්රවේේශමෙ�න් අර්ථ නිරූපණය කළ යුතුය.
ශිෂ්යය වාාර්තාාවේේ දැැක්වෙෙන්නේ� එක් එක් වසර සඳහාා වඩාාත්ම අදාාළවන
කලාාප හයක් පමණි. 3 වසර වාාර්තාාවෙෙන් 1–6 කලාාප, 5 වසර
වාාර්තාාවෙෙන් 3–8 කලාාප, 7 වසර වාාර්තාාවෙෙන් 4–9 කලාාප, සහ 9
වසර වාාර්තාාවෙෙන් 5-10 කලාාප ද පෙෙන්වයි. ශිෂ්යය වාාර්තාාවේේ රූප සටහන්
වලින් පෙෙන්නුම් කරන්නේ� සිසුන්ගෙ�න් මැැදි සියයට 60 සඳහාා වන
පරාාසය, ජාාතික මාාධ්යයක ප්රරති
� එලය සහ එක් එක් වසර මට්ටමේ� ජාාතික අවම
ප්රමිතියයි. සමහර ප්රාාන්තවල සහ ප්රදේේශවල වාාර්තාා මගින් ද පාාසලේ� සහ
/ හෝ�ෝ ප්රාාන්තයේ� මධ්යයකය පෙෙන්නුම් කරයි. එක් එක් කලාාපයේ� ඇගයීම්
වලදී සිසුන් සාාමාාන්යයයෙ�න් පෙෙන්නුම් කර ඇති කුසලතාාවන් ද වාාර්තාාව
සම්පිණ්ඩනය කරයි.

NAPLAN පරීක්ෂණය මගේ� දරුවට උපකාාරී
වන්නේ� කෙ�සේ�ේද?
සාාක්ෂරතාා සහ අංංක ශාාස්්ත්ර ක්ෂේේ�ත්රයන්හි සිසුන් ඉගෙ�න ගත් දේේවල්
විදහාා දැැක්වීමට NAPLAN පරීක්ෂණය මගින් ඔවුන්ට අවස්්ථාාවක්
ලබාා දෙෙයි. ප්රත්යෙ�ෙක ශිෂ්යය ප්රර�තිඑල මගින් තම දරුවාා කියවීම,
ලිවීම, අක්ෂර වින්යා�ාසය, ව්යා�ාකරණ හාා විරාාම ලකුණු, සහ සංංඛ්යා�ා
පරීක්ෂණ වලදී ක්රියාා කළ ආකාාරය දෙෙමව්පියන්ට / රැකබලාා
ගන්නන්ට පෙෙන්වාා දෙෙයි.
ඔබේ� දරුවාා ලබාාගත් ප්රර�තිඑල පන්තියේ� ළමයින් ලබාාගත් ප්රර�තිඑල
සමඟ පමණක් නො�ොව සියලුම සිසුන් ලබාාගත් ප්රර�තිඑල සමඟ
සංංසන්දනය කෙ�රේේ. දෙෙමාාපියන්ට සහ සිසුන්ට ඔවුන්ගේ� ශිෂ්යය
ප්රගතිය පිළිබඳව ගුරුවරුන් සමඟ සාාකච්ඡාා කිරීමට NAPLAN
ප්රර�තිඑල උපකාාරී විය හැැකිය. NAPLAN පරීක්ෂණය 3, 5, 7 සහ 9
යන වසර වලදී ඔබේ� දරුවාාගේ� ප්රගතිය නිරීක්ෂණය කරන හෙ�යින්,
එය සිසුන්ගේ� සාාක්ෂරතාාවය සහ අංංක ශාාස්්ත්රය සම්බන්ධ සාාධනයේ�
වර්ධනය පිළිබඳ විෂයබද්ධ තො�ොරතුරු සපයයි.

ප්රර�තිඑල මගේ� දරුවාාගේ� අනාාගතයට
බලපාාන්නේ� කෙ�සේ�ේද?
NAPLAN ප්රර�තිඑල මගින් ඔබේ� දරුවාා ඔවුන්ගේ� සාාමාාන්යය පාාසල්
විෂය මාාලාාව තුළින් ඉගෙ�න ගන්නාා සාාක්ෂරතාා සහ අංංක ශාාස්්ත්ර
කුසලතාා පිළිබඳ වැැදගත් තො�ොරතුරු සපයයි. මෙ�ම ප්රර�තිඑල ඔබේ�
දරුවාා පාාසලේ�දී කරන අනෙ�ක් ඇගයීම් වලට අනුපූරක වේේ. එමගින්
ඇගයීම් කරන අවස්්ථාාවේේ දී ඔබේ� දරුවාා ලබාාගත් ප්රර�තිඑල සහ
දරුවාාගේ� ප්රගතිය පිළිබඳ අවබෝ�ෝධයක් ඔබට සහ ඔබේ� දරුවාාගේ�
ගුරුවරුන්ට ලබාා දෙෙයි. ඔබේ� දරුවාාට පූර්ණ හැැකියාාවන් කරාා
ළඟාාවීම සඳහාා උපකාාරී වීමට මෙ�ම තො�ොරතුරු භාාවිතාා කළ හැැකිය.
සිසුන් පාාසලට ඇතුළත් වීමේ� ක්රියාාවලියේ� කො�ොටසක් ලෙ�ස සමහර
පාාසල්, පාාසල් වාාර්තාා වලට අමතරව NAPLAN වාාර්තාා ඉල්ලාා
සිටිය හැැකිය. NAPLAN ඇගයීම් සැැලසුම් කර ඇත්තේ� පාාසල්
ඇතුළත් කිරීමේ� පරීක්ෂණයක් ලෙ�ස නො�ොවේේ. කෙ�සේ�ේ වෙෙතත්,
සිසුන්ගේ� අවශ්යයතාා පිළිබඳව නව පාාසලක් වෙෙත දැැනුම් දීම
සඳහාා එම ඇගයීම්වල ප්රර�තිඑල ප්රයෝ�ෝජනවත් විය හැැකිය. ඔබ
සැැලකිලිමත් වන කිසියම් කරුණක් ඇත්නම්, ඒවාා පාාසල සමඟ
සාාකච්ඡාා කිරීමට ACARA ඔබව දිරිමත් කරයි.

NAPLAN පරීක්ෂණය මගේ� පාාසලට උපකාාරී
වන්නේ� කෙ�සේ�ේද?
ඕස්්ට්රේ�ලියාානු ළමුන් පෙෙනී සිටින එකම ජාාතික ඇගයීම පරීක්ෂණය
NAPLAN වේේ. NAPLAN පරීක්ෂණය පහත සඳහන් ආකාාරයට
උපකාාරී වේේ:

• ගු රුවරුන්ට වැැඩි අභියෝ�ෝගයන් හෝ�ෝ අමතර උදව් අවශ්යය සිසුන්
වඩාා හො�ොඳින් හඳුනාා ගැැනීමට

• පාාසල්වලට ඉගැැන්වීමේ� වැැඩසටහන්වල හැැකියාාවන් සහ
අවශ්යයතාා හඳුනාා ගැැනීමට

• පාාසල්වලට සාාක්ෂරතාාවය සහ අංංක ශාාස්්ත්රය සම්බන්ධව
ඉලක්ක සකස්්කර ගැැනීමට

• පාාසල් පද්ධතියට වැැඩසටහන් සහ පාාසල් සඳහාා ලබාා දෙෙන
සහාාය සමාාලෝ�ෝචනය කිරීමට

• ප්රජාාවට My School වෙෙබ් අඩවිය වෙෙතින් පාාසල් පො�ොදු ප්රර�තිඑල
දැැක ගැැනීමට

NAPLAN පරීක්ෂණය වෙෙනත් පාාසල් ඇගයීම් අනුපුරණය කරයි.
එමෙ�න්ම අධ්යා�ාපන වැැඩසටහන් ක්රියාාත්මක වන ආකාාරය සහ සිසුන්
වැැදගත් සාාක්ෂරතාා හාා අංංක ශාාස්්ත්ර ප්රමිතීන් සපුරාාලන්නේ�ද යන්න
තක්සේ�ේරු කිරීමට රජයන්ට උපකාාර කිරීම සඳහාා ජාාතික වශයෙ�න්
සැැසඳිය හැැකි දත්ත සපයයි.

වෙෙනත් කෙ�නෙ�ක් ප්රර�තිඑල දකින්නේ� ද?
සෑෑම වසරකම, පරීක්ෂණ පරිපාාලන බලධාාරීන් NAPLAN
පරීක්ෂණයට පෙෙනී සිටින සියලුම සිසුන් සඳහාා ඔවුන්ගේ� ප්රර�තිඑල
පාාසල් වෙෙත ලබාා දෙෙති. පාාසල පුරාා වැැඩිදියුණු කිරීම් සඳහාා යො�ොදාා
ගන්න සැැලසුම් පිළිබඳව දැැනුම් දීම සඳහාා මෙ�ම ප්රර�තිඑල භාාවිතාා
කිරීමට පාාසල් දිරිමත් කරනු ලැැබේ�. ප්රත්යෙ�ෙක ශිෂ්යය වාාර්තාා රහස්යය
ය. ඔබේ� ප්රාාදේේශීය පරීක්ෂණ පරිපාාලන අධිකාාරියෙ�න් හෝ�ෝ ඔබේ�
පාාසලෙ�න් පිටත කිසිවෙෙකු ඔබේ� දරුවාාගේ� වාාර්තාාව දැැකගැැනීමට
නො�ොලැැබෙ�නු ඇත.
පාාසලේ� මධ්යයක ප්රර�තිඑල My School වෙෙබ් අඩවිය
(www.myschool.edu.au). ප්රසිද්ධියේ� වාාර්තාා කරයි. සෑෑම
වසරකම පළමු කාාර්තුවේේ දී, පෙෙර වර්ෂයේ� ප්රර�තිඑල ඇතුළත්කර
වෙෙබ් අඩවිය යාාවත්කාාලීන කරයි. එක් එක් පාාසලේ� පැැතිකඩෙ�හි
අංංගයන් සලකාා බැැලීමට මෙ�න්ම සමාාන ශිෂ්යය ජනගහනයන්ට සේ�ේවාා
සපයන පාාසල් සමඟ සැැසඳීම් කිරීමට My School මගින් ප්රජාාවට
ඉඩ සලසයි. ඔබේ� දරුවාාගේ� ප්රත්යෙ�ෙක ප්රර�තිඑල My School වෙෙතින්
ලබාාගත නො�ොහැැකිය.

මාා සහ මගේ� දරුවාා බලාාපො�ොරො�ොත්තු වූ ප්රර�තිඑල
නො�ොලබුනහෙ�ත් කුමක් කළ හැැකිද?
NAPLAN පරීක්ෂණ සාාක්ෂරතාාවයේ� සහ අංංක ශාාස්්ත්රයේ�
ඉගෙ�නීම් ප්රගතිය ඇගැැයීමට ලක් කරති. එක් එක් පරීක්ෂණය සඳහාා
ඇගයීම් පරිමාාණයේ� ඔවුන්ගේ� ප්රර�තිඑල පිහිටාා ඇති ස්්ථාානය පිළිබඳ
ඇඟවීමක් සිසුන්ට ලබාා දෙෙයි. NAPLAN ප්රර�තිඑල සියලු සිසුන්
අතර හාා කාාලයත් සමඟ ජාාතික වශයෙ�න් සැැසඳිය හැැකි අතර,
පරීක්ෂණ දිනයේ� දී සිසුවෙෙකු මුහුණදෙෙන අත්දැැකීම් ඔවුන්ගේ�
ක්රියාාකාාරිත්වයට බලපෑෑම් සිදුකල හැැකිය.
ඔබේ� දරුවාාගේ� NAPLAN ප්රර�තිඑල පිළිබඳව යම් ප්රශ්්නයක්
සැැලකිලිමත්වන කරුණක් ඔබට ඇත්නම්, ඔබේ� දරුවාාගේ� අධ්යා�ාපන
ප්රගතිය පිළිබඳ හො�ොඳම අවබෝ�ෝධය ඇති දරුවාාගේ� ගුරුවරයාා සමඟ
ඔබ මේ�වාා සාාකච්ඡාා කළ යුතුය.
NAPLAN පරීක්ෂණය සහ / හෝ�ෝ මාාර්ගගතව ප්රවේේශය පිළිබඳ වැැඩි
විස්්තර දැැනගැැනීම සඳහාා, www.nap.edu.au වෙෙබ් අඩවිය වෙෙත
පිවිසෙ�න්න

