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මගේ� දරුවාාගේ� NAPLAN වාාර්තාාවා මට 
ලැැගේ�න්ගේන් කවාදා ද, එමගින් මා හට පවාසන්ගේන් 
කුමක් ද? 

ඔබ මේ� වසමේේ මැැයි මැාසමේ�දී NAPLAN පරීක්ෂණවලට සහභාාගි වූ 
ශිෂයමේ�කුමේ� මේෙමැාපිමේ�ක් / රැකබලා ගන්මේ�ක් ��, ඔමේ� ෙරුවාමේ� 
පාසල ඔමේ� ෙරුවාමේ� ප �තිඑල වාේතාාවක් ඔබට ලබා මේෙනු ඇතා. 

NAPLAN ප්රමේතායක ශිෂය වාේතාා ප්රාන්තා සහ ප්රාමේේශී� පරීක්ෂණ පරිපාල� 
බලධාාරීන් (www.nap.edu.au/taa) විසින් පාසල් මේවතා ලබා දීමේමැන් පසුව, 
ඔමේ� ෙරුවාමේ� NAPLAN වාේතාාව අමේගෝස්තු මැාසමේ� මේහෝ ඉන්පසුව 
ලැමේබනු ඇතාැයි ඔබට අමේේක්ෂා කළ හැකි�.

කි�වීමැ, ලිවීමැ, අක්ෂර වි�යාස�, වයාකරණ හා විරාමැ ලකුණු, සහ අංක ශාාස්ත්ර� 
සඳහා ඔමේ� ෙරුවාමේ� NAPLAN ප �තිඑල මේපන්නු� කර� සාධා� පරිමැාණ පහක් 
(මේහෝ ‘rocket ships’) ඔබට ෙැකීමැට පුළුව�. 

3, 5, 7 සහ 9 වසරවල සාක්ෂරතාාව� සහ අංක ශාාස්ත්ර� පිළිබඳ ඇගයී� 
ප �තිඑල 1 වැනි කලාපමේ� සිට 10 වැනි කලාප� ෙක්වා පරිමැාණ�කින් වාේතාා 
මේේ. ඇගයී� මැගින් මේපන්නු� කර� ෙැනුමැ, අවමේබෝධා� සහ කුසලතාා වේධා�� 
වීමේ� මැට්ට� මේමැමැ පරිමැාණ� නිමේ�ෝජ�� කරයි. 

NAPLAN පරීක්ෂණය පාසල්වාලැ පවාත්වාන්ගේන් 
ගේකගේසේද? 

ඔස්මේ�ලි�ාව පුරා සි�ලුමැ පාසල් ෙැන් NAPLAN පරීක්ෂණ සඳහා 
මැාේගගතාව සහභාාගී වීමැත් සමැඟ, මේමැමැ වසර මැාේගගතා පරීක්ෂණ මේවතා 
මැාරුවීමේ� අවසන් වසර මේලස සනිටුහන් මේේ. 

මැාේගගතා NAPLAN පරීක්ෂණ� වඩාාත් නිවැරදි ප්රතිඵල සහිතා වඩාා 
මේහොඳ ඇගයීමැක් ව� අතාර එ� සිසුන් සඳහා වඩාාත් ආකේෂණී� පරීක්ෂණ 
අත්ෙැකීමැකි. 

වාාර්තාාවා මා කියවිය යුත්ගේත් ගේකගේසේද?

NAPLAN පරීක්ෂණ� කාල�ත් සමැඟ ශිෂයමේ�කුමේ� ක්රි�ාකාරිත්ව� පිළිබඳ 
ප්රමේ�ෝජ�වත් ප �තිමේේධා�න් ලබා දි� හැකි වටි�ා මේමැවලමැකි. �මුත් ප්රමේතායක 
වාේතාා මැගින් පරීක්ෂණ දි�මේ� දී ශිෂය�ාමේ� ක්රි�ාකාරිත්ව� පිළිබිඹු කර� 
බැවින්, ඒවා ප්රමේේශාමේමැන් අේථ නිරූපණ� කළ යුතු�. 

ශිෂය වාේතාාමේේ ෙැක්මේවන්මේන් එක් එක් වසර සඳහා වඩාාත්මැ අොළව� කලාප 
හ�ක් පමැණි. 3 වසර වාේතාාමේවන් 1–6 කලාප, 5 වසර වාේතාාමේවන් 3–8 කලාප, 
7 වසර වාේතාාමේවන් 4–9 කලාප, සහ 9 වසර වාේතාාමේවන් 5-10 කලාප ෙ 
මේපන්නු� කරයි. ශිෂය වාේතාාමේේ රූප සටහන් මැඟින් සිසුන්මේගන් මැැදි සි��ට 
60 සඳහා ව� පරාස�, ජාතික මැාධායක ප �තිඑල� සහ එක් එක් වසර මැට්ටමේ� 
ජාතික අවමැ ප්රමිති� මේපන්නු� කරයි. සමැහර ප්රාන්තාවල සහ ප්රමේේශාවල වාේතාා 
මැගින් ෙ පාසමේල් සහ / මේහෝ ප්රාන්තාමේ� මැධායක� මේපන්නු� කරයි. එක් එක් 
කලාපමේ� ඇගයී� වලදී සිසුන් සාමැා�යමේ�න් මේපන්නු� කර ඇති කුසලතාාවන් 
ෙ වාේතාාව ස�පිණ්ඩා�� කරයි. 

මගේ� දරුවාාගේ� වාාර්තාාගේේ ඔවුන් කඩදාසි 
භාාවිතාගේයන් ඔවුන්ගේ� පරීක්ෂණයට ගේපනී සිටි 
�වා සඳහන් වාන්ගේන් ඇයි? 

NAPLAN �නු මැාේගගතා පරීක්ෂණ�ක් ව� අතාර, සිසුන්ට කඩාොසි 
භාාවිතාමේ�න් පරීක්ෂණ ස�පූේණ කළ හැකි අවස්ථා සුළු සංඛ්යායාවක් ඇතා. මේමැමැ 
අවසථ්ාවන්ට ඇතුළත් වන්මේන්:

• පාසල්වල පිළිගත් විකල්ප විෂ� මැාලාවක් භාාවිතාා කර� විට 

• ප්රමේේශායතාා මේහේතූන් මැතා සිසුන්ට කඩාොසි භාාවිතාමේ�න් මේකමේර� 
පරීක්ෂණ අවශාය වූ විට 

• පරීක්ෂණ� අතාරතුර ඇතිව� තාාක්ෂණික ගැටලු මේහේතුමේවන් භාාවයතාා 
පි�වරක් මේලස කඩාොසි භාාවිතාමේ�න් මේකමේර� පරීක්ෂණ භාාවිතාා කිරීමැට 
අවශාය වූ විට. 

3 වසමේේ සිසුන් සෑමැ විටමැ කඩාොසි භාාවිතාමේ�න් ඔවුන්මේ� ලිවීමේ� පරීක්ෂණ 
ස�පූේණ කරති.

නිතාර අසනු ලබ� ප්රශා්ණ
ප්රමේතායක ශිෂය වාේතාා

NAPLAN (�ැේලෑන්) �නු සෑමැ වසරකමැ මැැයි මැාසමේ� දී 3, 5, 7 සහ 9 වසරවල සිසුන් මේපනී සිටි� ජාතික මැට්ටමේමැන් සාක්ෂරතාාව� සහ අංක ශාාස්ත්ර� 
ඇගයීමේ� පරීක්ෂණ�කි. සාක්ෂරතාාව� සහ අංක ශාාස්ත්ර� ස�බන්ධා කුසලතාා සි�ලු ඉමේගනු� කටයුතු සඳහා තීරණාත්මැක පෙ�මැ මේේ. NAPLAN පරීක්ෂණ� 
සි�ලුමැ ඕස්මේ�ලි�ානු ෙරුවන්ට මේපනී සිටි� හැකි එකමැ ජාතික ඇගයී� පරීක්ෂණ� වන්මේන්�. ප්රශා්� මැඟින් ඕස්මේ�ලි�ානු විෂ� මැාලාවට ස�බන්ධා ඉංග්රීසි 
සහ ගණිතා අන්තාේගතා� තාක්මේසේරු කරයි. 

NAPLAN ප �තිඑල මැගින් මේෙමැේපි�න්ට / රැකබලා ගන්�න්ට සහ අධායාපකයින්ට කාල�ත් සමැඟ සිසුන් - තානි තානිව, ඔවුන්මේ� පාසල් ප්රජාමේේ මේකොටසක් 
මේලස, සහ ජාතික ප්රමිතීන්ට සංසන්ෙ�ාත්මැකව - සාක්ෂරතාාවමේ� හා අංක ශාාස්ත්රමේ� ප්රගති�ක් ලබන්මේන් මේකමේසේෙ �න්� ෙැක ගැනීමැට ඉඩා සලසයි. 

NAPLAN පරීක්ෂණ �නු එක් එක් පාසමේල් ඇගයී� සහ වාේතාා කිරීමේ� ක්රි�ාවලිමේ� එක් අංග�ක් ව� අතාර, ඒවා මැගින් ගුරුවරුන් විසින් එක් එක් ශිෂය�ාමේ� 
ක්රි�ාකාරිත්ව� පිළිබඳව කරනු ලබ� පුළුල්, අඛ්යාණ්ඩා ඇගයී� ප්රතිස්ථාප�� මේ�ොකරයි. ඔමේ� ෙරුවාමේ� අධායාප� ප්රගති� පිළිබඳ මේහොඳමැ අවමේබෝධා� ඔමේ� 
ෙරුවාමේ� ගුරුවර�ාට ඇතා. මේව�ත් පාසල් ඇගයී� වාේතාා සමැඟ, ඔමේ� ෙරුවාමේ� හැකි�ාවන් සහ වැඩිදියුණු කළ යුතු අංශා පිළිබඳව ඔවුන්මේ� ගුරුවර�ා සමැඟ 
සාකච්ඡාා කිරීමැට NAPLAN වාේතාා භාාවිතාා කළ හැකි�. 
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NAPLAN පරීක්ෂණය මගේ� දරුවාට උපකාරී 
වාන්ගේන් ගේකගේසේද? 

සාක්ෂරතාා සහ අංක ශාාස්ත්ර ක්මේෂේත්ර�න්හි සිසුන් ඉමේග� ගත් මේේවල් විෙහා 
ෙැක්වීමැට NAPLAN පරීක්ෂණ� මැඟින් ඔවුන්ට අවස්ථාවක්  ලබා මේෙයි. 
ප්රමේතායක ශිෂය ප �තිඑල මැගින් තාමැ ෙරුවා කි�වීමැ, ලිවීමැ, අක්ෂර වි�යාස�, 
වයාකරණ හා විරාමැ ලකුණු, සහ සංඛ්යායා පරීක්ෂණ වලදී ක්රි�ා කළ ආකාර� 
මේෙමැේපි�න්ට / රැකබලා ගන්�න්ට මේපන්වා මේෙයි. 

ඔමේ� ෙරුවා ලබාගත් ප �තිඑල පන්තිමේ� ළමැයින් ලබාගත් ප �තිඑල සමැඟ 
පමැණක් මේ�ොව සි�ලුමැ සිසුන් ලබාගත් ප �තිඑල සමැඟ සංසන්ෙ�� මේකමේේ. 
මේෙමැාපි�න්ට සහ සිසුන්ට ඔවුන්මේ� ශිෂය ප්රගති� පිළිබඳව ගුරුවරුන්  
සමැඟ සාකච්ඡාා කිරීමැට NAPLAN ප �තිඑල උපකාරී වි� හැකි�.  
NAPLAN පරීක්ෂණ� 3, 5, 7 සහ 9 �� වසර වලදී ඔමේ� ෙරුවාමේ� ප්රගති� 
නිරීක්ෂණ� කර� මේහයින්, එ� සිසුන්මේ� සාක්ෂරතාාව� සහ අංක ශාාස්ත්ර� 
ස�බන්ධා සාධා�මේ� වේධා�� පිළිබඳ විෂ�බේධා මේතාොරතුරු සප�යි. 

ප �තිඑලැ මගේ� දරුවාාගේ� අනාාගතායට 
�ලැපාන්ගේන් ගේකගේසේද? 

NAPLAN ප �තිඑල මැගින් ඔමේ� ෙරුවා ඔවුන්මේ� සාමැා�ය පාසල් විෂ� මැාලාව 
තුළින් ඉමේග� ගන්�ා සාක්ෂරතාා සහ අංක ශාාස්ත්ර කුසලතාා පිළිබඳ වැෙගත් 
මේතාොරතුරු සප�යි. මේමැමැ ප �තිඑල ඔමේ� ෙරුවා පාසමේල්දී කර� අමේ�ක් ඇගයී� 
වලට අනුපූරක මේේ. එමැගින් ඇගයී� කර� අවස්ථාමේේ දී ඔමේ� ෙරුවා ලබාගත් 
ප �තිඑල සහ ෙරුවාමේ� ප්රගති� පිළිබඳ අවමේබෝධා�ක් ඔබට සහ ඔමේ� ෙරුවාමේ� 
ගුරුවරුන්ට ලබා මේෙයි. ඔමේ� ෙරුවාට පූේණ හැකි�ාවන් කරා ළඟාවීමැ සඳහා 
උපකාරී වීමැට මේමැමැ මේතාොරතුරු භාාවිතාා කළ හැකි�. 

සිසුන් පාසලට ඇතුළත් වීමේ� ක්රි�ාවලිමේ� මේකොටසක් මේලස සමැහර පාසල්, 
පාසල් වාේතාා වලට අමැතාරව NAPLAN වාේතාා ඉල්ලා සිටි� හැකි�. NA-
PLAN ඇගයී� සැලසු� කර ඇත්මේත් පාසල් ඇතුළත් කිරීමේ� පරීක්ෂණ�ක් 
මේලස මේ�ොමේේ. මේකමේසේ මේවතාත්, සිසුන්මේ� අවශායතාා පිළිබඳව �ව පාසලක් 
මේවතා ෙැනු� දීමැ සඳහා එමැ ඇගයී�වල ප �තිඑල ප්රමේ�ෝජ�වත් වි� හැකි�. 
ඔබ සැලකිලිමැත් ව� කිසි�� කරුණක් ඇත්��, ඒවා පාසල සමැඟ සාකච්ඡාා 
කිරීමැට ACARA ඔබව දිරිමැත් කරයි. 

NAPLAN පරීක්ෂණය මගේ� පාසලැට උපකාරී 
වාන්ගේන් ගේකගේසේද? 

NAPLAN පරීක්ෂණ� ඕස්මේ�ලි�ානු ළමුන් මේපනී සිටි� එකමැ ජාතික 

ඇගයීමැ පරීක්ෂණ� මේේ. NAPLAN පරීක්ෂණ�: 

• වැඩි අභිමේ�ෝග�න් මේහෝ අමැතාර උෙේ අවශාය සිසුන් වඩාා මේහොඳින් 
හඳු�ා ගැනීමැ සඳහා ගුරුවරුන්ට උපකාරී මේේ

• ඉගැන්වීමේ� වැඩාසටහන්වල හැකි�ාවන් සහ අවශායතාා හඳු�ා ගැනීමැ 
සඳහා පාසල්වලට උපකාරී මේේ 

• සාක්ෂරතාාව� සහ අංක ශාාස්ත්ර� ස�බන්ධාව ඉලක්ක සකස්කර ගැනීමැ 
සඳහා පාසල්වලට උපකාරී මේේ 

• වැඩාසටහන් සහ පාසල් සඳහා ලබා මේෙ� සහා� සමැාමේලෝච�� කිරීමැ 
සඳහා පාසල් පේධාති�ට උපකාරී මේේ 

• My School මේව� අඩාවි� මේවතින් පාසල් මේපොදු ප �තිඑල ෙැක ගැනීමැ 
සඳහා ප්රජාවට උපකාරී මේේ. 

NAPLAN පරීක්ෂණ� මැඟින් මේව�ත් පාසල් ඇගයී� ෙ අනුපුරණ� කර� 
අතාර අධායාප� වැඩාසටහන් ක්රි�ාත්මැක ව� ආකාර� සහ සිසුන් වැෙගත් 
සාක්ෂරතාා හා අංක ශාාස්ත්ර ප්රමිතීන් සපුරාලන්මේන්ෙ �න්� තාක්මේසේරු කිරීමැට 
රජ�න්ට උපකාර කිරීමැ සඳහා ජාතික වශාමේ�න් සැසඳි� හැකි ෙත්තා සප�යි. 

ප �තිඑලැ දකිනා ගේවානාත් අය කවුරුන් ද? 
 
සෑමැ වසරකමැ, පරීක්ෂණ පරිපාල� බලධාාරීන් NAPLAN පරීක්ෂණ�ට 
මේපනී සිටි� සි�ලුමැ සිසුන් සඳහා ඔවුන්මේ� ප �තිඑල පාසල් මේවතා ලබා මේෙති. 
පාසල පුරා වැඩිදියුණු කිරී� සඳහා මේ�ොො ගන්� සැලසු� පිළිබඳව ෙැනු� 
දීමැ සඳහා මේමැමැ ප �තිඑල භාාවිතාා කිරීමැට පාසල් දිරිමැත් කරනු ලැමේ�. ප්රමේතායක 
ශිෂය වාේතාා රහසය �. ඔමේ� ප්රාමේේශී� පරීක්ෂණ පරිපාල� අධිකාරි� සහ 
ඔමේ� ෙරුවාමේ� පාසමේල් කාේ� මැණ්ඩාල� හැර අන් කිසිවකු ඔමේ� ෙරුවාමේ� 
වාේතාාව ෙැකගැනීමැට මේ�ොලැමේබනු ඇතා.

පාසමේල් මැධායක ප �තිඑල My School මේව� අඩාවි� මැතා (www.myschool.edu.au). 
ප්රසිේධිමේ� වාේතාා කරයි. සෑමැ වසරකමැ පළමු කාේතුමේේ දී, මේපර වසමේේ ප �තිඑල 
සහිතාව මේව� අඩාවි� �ාවත්කාලී� මේේ. එක් එක් පාසල් පැතිකමේඩාහි අංග�න් 
ෙැක ගැනීමැට මේමැන්මැ සමැා� ශිෂය ජ�ගහ��න්ට මේසේවා සප�� පාසල් සමැඟ 
සැසඳී� කිරීමැට My School මැගින් ප්රජාවට ඉඩා සලසයි. ඔමේ� ෙරුවාමේ� ප්රමේතායක 
ප �තිඑල My School මේවතින් ලබාගතා මේ�ොහැකි�.

මා සහ මගේ� දරුවාා �ලැාගේපොගේ�ොත්තු වූ ප �තිඑලැ 
ගේනාොලැැබුනාගේහොත් කුමක් කළ හැකිද? 
 
NAPLAN පරීක්ෂණ සාක්ෂරතාාවමේ� සහ අංක ශාාස්ත්රමේ� ඉමේගනී� ප්රගති� 
ඇගැයීමැට ලක් කරති. එක් එක් පරීක්ෂණ� සඳහා ව� ඇගයී� පරිමැාණමේ� 
ඔවුන්මේ� ප �තිඑල පිහිටා ඇති ස්ථා�� පිළිබඳ ඇඟවීමැක් සිසුන්ට ලබා මේෙයි. 
NAPLAN ප �තිඑල සි�ලු සිසුන් අතාර හා කාල�ත් සමැඟ ජාතික වශාමේ�න් 
සැසඳි� හැකි අතාර, පරීක්ෂණ� පැවැත්මේව� දි�මේ� ශිෂයමේ�කුමේ� 
අත්ෙැකීමැ ඔවුන්මේ� ක්රි�ාකාරිත්ව�ට බලපෑ� සිදුකල හැකි�. 

ඔමේ� ෙරුවාමේ� NAPLAN ප �තිඑල පිළිබඳව �� ප්රශා්ණ මේහෝ 
සැලකිලිමැත්ව� කරුණු ඔබට ඇත්��, ඔමේ� ෙරුවාමේ� අධායාප� ප්රගති� 
පිළිබඳ මේහොඳමැ අවමේබෝධා� ඇති ෙරුවාමේ� ගුරුවර�ා සමැඟ ඔබ මේ�වා 
සාකච්ඡාා කළ යුතු�. 

NAPLAN පරීක්ෂණ� පිළිබඳ වැඩි විස්තාර ෙැ�ගැනීමැ සඳහා,  
www.nap.edu.au මේවතා පිවිමේසන්�

http://www.myschool.edu.au
http://www.nap.edu.au

