
NAPLAN ප්රරශ්න ප්රත්රරය - 
දෙෙමාාපියන් සහ රැැකබලාා  
ගන්නන් සඳහා වන දෙත්රාරැතුරැු

ඔබේ� දරුුවාා NAPLAN පරීක්ෂණ ලිඛිත පරශ්න 
පතරවාලට බේපනී සිටියි

සිසුන් සඳහා වඩාාත් ආකර්ෂණීය, වඩාාත් ෙදෙහාඳ වඩාාත් නිවුරැදි 
අගුයීමාක් ලාබා දීමා පිණිස සියලුමා ප්රාසල් කරමාානුකූලාව වර්ත්රමාාන 
ප්රන්ති ප්රාෙක NAPLAN සිට NAPLAN Online දෙවත්ර මාාරැු වීමා සඳහා 
දෙ�ඩාරැල්, ප්රරාන්ත්ර සහ ප්රළාාත් අධ්යා�ාප්රන ඇමාතිවරැු එකඟත්රාව ප්රළා 
කළාහ. 

ප්රරාන්ත්ර සහ දෙේශභූමි අධ්යා�ාප්රන බලාධ්යාාරීන් ඔවුන්දෙ� ප්රාසල් ඔන්ලායින් 
ෙදෙවත්ර හුදෙරැන්දෙන් කවො ෙුයි තීරැණ කරැති. වර්ත්රමාාන සුලාුස්මා 
වන්දෙන් 2022 වන විට සියලුමා ප්රාසල් NAPLAN Online දෙවත්ර මාාරැු 
වීමාටයි.

සිසුන් NAPLAN සඳහාා  බේපනී සිටින්බේන් ඇයි?

ජාාතික අගුයීම් වුඩාසටහන වන සාක්ෂරැත්රාව සහ සංඛ්යා�ාත්මාකත්රාව 
(NAPLAN) ප්රාසලා හා ජීවිත්රය තුළින් දියුණුවීමාට සෑමා ෙරැුදෙවකුටමා 
අත්ර�වශ� කුසලාත්රා වන සාක්ෂරැත්රාව සහ සංඛ්යා�ාත්මාකත්රාව අගුයීමාට 
ලාක් කරැයි. 

අවුරැුදු 3, 5, 7 හා 9 යන වසරැවලා සිසුන් කියවීමා, ලිවීමා, භාාෂා සම්මුති 
(අක්ෂරැ වින�ාසය, ව�ාකරැණ හා විරැාමා ලාකුණු) සහ සංඛ්යා�ාත්මාකත්රාව 
වාර්ෂික NAPLAN ප්රරීක්ෂණවලාට සහභාාගී දෙවති. 

ත්රක්දෙස්රැුව මාාපියන්ටත් ප්රාසල්වලාටත් ප්රරීක්ෂණ සිදු කරැන දෙ�ලාාදෙ�දී 
එක් එක් සිසුන් කිරයා කරැන ආකාරැය පිළිබඳ අවදෙබෝධ්යායක් දෙෙයි. 
NAPLAN යනු ප්රාසදෙල් ත්රක්දෙස්රැු කිරීදෙම් සහ වාර්ත්රා කිරීදෙම් 
කිරයාවලිදෙ� එක් අංගයක් ප්රමාණි - එය සිසුන්දෙ� කිරයාකාරිත්වය 
පිළිබඳව ගුරැුවරැුන් විසින් කරැනු ලාබන අඛ්යාණ්ඩා ඇගයීම් ෙදෙවනුවට 
ෙදෙයාො ගත්ර ෙදෙනාහුක. 

අධ්යා�ාප්රන වුඩාසටහන් කිරයාත්මාක වන ආකාරැය සහ ත්රරැුණ 
ඕස්දෙ�ේලියානුවන් සාක්ෂරැත්රාදෙ� සහ සංඛ්යා�ාත්මාකත්රාවදෙ� වුෙගත් 
අධ්යා�ාප්රන ප්රරතිඵලා අත්කරැ ගන්දෙන් ෙදෙකදෙස් ෙ යන්න පිළිබඳ දෙත්රාරැතුරැු 
NAPLAN විසින් ප්රාසල්, අධ්යා�ාප්රන බලාධ්යාාරීන් සහ රැජායන් දෙවත්ර සප්රයනු 
ලාබයි. 

NAPLAN අගයන්බේන්  බේ�ානවාාද?

NAPLAN සිසුන්දෙ� නිත්ර� ප්රාසල් විෂය මාාලාාව තුළින් සිසුන් ඉදෙගන 
ගන්නා සාක්ෂරැත්රාව සහ සංඛ්යා�ාත්මාකත්රාව අගයයි. NAPLAN විෂය 
කරැුණු සංවර්ධ්යානය කිරීමා සඳහා සියලුමා රැාජා� හා රැාජා� දෙනාවන 
අධ්යා�ාප්රන බලාධ්යාාරීන් ොයක වී ඇත්ර. 

සිසුන් අන්ත්රර්ජාාලාය මාගින් දෙහෝ ලිඛිත්රව ප්රරීක්ෂණ සම්පූර්ණ කළාත් 
ෙදෙනාකළාත්, එකමා සාක්ෂරැත්රාව සහ සංඛ්යා�ාමාකත්රාව පිළිබඳ එකමා 
විෂයමාාලාා අන්ත්රර්ගත්ර මාත්ර සිසුන් ත්රක්දෙස්රැු කරැනු ලාුදෙ�. ආකෘති 
දෙෙදෙකහිමා ප්රරතිඵලා එකමා NAPLAN ත්රක්දෙස්රැු ප්රරිමාාණය මාගින් 
වාර්ත්රා කළා හුකිය.

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

NAPLAN යනු ත්රනිවමා අධ්යා�යනය කරැ ෙදෙප්රනී සිටිය හුකි ප්රරීක්ෂණයක් 
දෙනාවන අත්රරැ සිසුන් ෙ එදෙස් කිරීමාට අදෙ�ක්ෂා දෙනාකරැයි. 

NAPLAN යනු ඔබදෙ� ෙරැුවාදෙ� ප්රාසල් වුඩාසටහදෙන් එක් දෙකාටසක් 
ප්රමාණක් බව සහතික කිරීදෙමාන් සහ ඔවුන්දෙ� ෙවදෙස් වුඩා දෙකාටස 
උප්රරිමාදෙයන් කිරීමාට ඔවුන්ට මාත්රක් කිරීදෙමාන් ඔබට ඔදෙ� ෙරැුවාට 
සහය විය හුකිය. 

NAPLAN සඳහා අධික දෙලාස සූොනම් වීමා දෙහෝ පුහුණුව 
සප්රයන්නන්දෙගන් දෙස්වය ලාබා ගුනීමා ACARA නිර්දෙේශ  
දෙනාකරැයි. 

විභාාගවලා ඇති ප්රරශ්න වර්ග සිසුන්ට හුරැුපුරැුදු බව ගුරැුවරැුන්  
විසින් සහතික කරැනු ලාබන අත්රරැ සුදුසු සහාය සහ උප්රදෙෙස්  
දෙෙනු ලාුදෙ�. 

NAPLAN ප්රරශ්න සඳහා උොහරැණ බුලීමාට nap.edu.au/naplan දෙවෙත්ර 
පිවිෙදෙසෙන්න

NAPLAN සඳහාා සහාභාාගී වී� 

වසරැ 3, 5, 7 හා 9 යන වසරැවලා සියලුමා සිසුන් වාර්ෂික NAPLAN 
ඇගයීමාට සහභාාගී වන බව අදෙ�ක්ෂා දෙකදෙර්. ප්රන්ති කාමාරැ ඇගයීම් 
ෙදෙවනුදෙවන් සාමාාන�දෙයන් ලාබා දෙෙන සහදෙයෝගය පිළිබිඹු වන 
සීරැුමාාරැු කිරීම් සඳහා ආබාධිත්ර සිසුන්ට සුදුසුකම් ලාුබිය හුකිය. 
ඔදෙ� ෙරැුවා සඳහා කිසියම් සීරැුමාාරැු කිරීමාක් ගුන ඔදෙ� ෙරැුවාදෙ� 
ගුරැුවරැයා සමාඟ ඔබ සාකච්ඡාා කළා යුතුය. 

අගුයීමාට සහභාාගී වීදෙම් හුකියාව ෙෙදෙබාදෙහෝ ෙදෙසයින් සීමාා සහිත්ර වූ 
ආබාධිත්ර ශිෂ�දෙයකුට දෙහෝ මාෑත්රකදී ඕස්දෙ�ේලියාවට ප්රුමිණි, ඉංගීීසි 
කථාා ෙෙදෙනාකරැන ප්රසුබිමාක් ඇති සිසුදෙවකුට විධිමාත් නිෙහස් කිරීමාක් 
ලාබා දිය හුකිය. 

විදෙශ්ෂ විධිවිධ්යාාන දෙහෝ විධිමාත් නිෙහස් කිරීමාක් ලාබා ගුනීමාට  
අවශ� කිරයාවලිය පිළිබඳ වුඩි විස්ත්රරැ ලාබා දීමාට ඔදෙ� ප්රාසදෙල් 
විදුහල්ප්රතිවරැයාට සහ ඔදෙ� ප්රරාදෙේශීය ප්රරීක්ෂණ ප්රරිප්රාලාන 
අධිකාරියට පුළුවනි. 

2021

http://nap.edu.au/naplan


�බේ� දරුුවාා NAPLAN දිනවාල පාසල් 
  බේනායන්බේන් නම්?

හුකි සෑමා විටකමා, ප්රරීක්ෂෙණ කරැන අවස්ථාාදෙ� දෙනාප්රුමිදෙණන  
සිසුන් සඳහා මාඟ හුරැුණු ප්රරීක්ෂණ ෙෙඑමා ප්රරීක්ෂණ සතිදෙ�මා ෙදෙවනත් 
අවස්ථාාවක සම්පූර්ණ කිරීමා සඳහා කටයුතු කිරීමාට ප්රාසල්වලාට 
පුළුවනි. 

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

එක් එක් අගුයීමා සඳහා ත්රනි ත්රනි ශිෂ� කාර්ය සාධ්යානය ජාාතික 
සාධ්යාන ප්රරිමාාණදෙයන් දෙප්රන්වනු ලාුදෙ�. ජාාතික අවමා ප්රරමිති 
ප්රරතිඵලායකින් දෙප්රනී යන්දෙන් ශිෂ�යා එමා වර්ෂදෙ� මා�ටමාට  
පූර්ණ දෙලාස සහභාාගී වීමාට අවශ� මූලික සාක්ෂරැත්රා සහ 
සංඛ්යා�ාත්මාකත්රා කුසලාත්රා දෙප්රන්නුම් කරැ ඇති බවයි. 

ඔදෙ� ෙරැුවාදෙ� NAPLAN ත්රනි ශිෂ� වාර්ත්රාව වර්ෂදෙ� ප්රසු  
භාාගදෙ�දී ප්රාසලා විසින් නිකුත් කරැනු ලාුදෙ�. ඔබට වාර්ත්රාවක් 
දෙනාලාුබුදෙන් නම්, ඔබ ඔදෙ� ෙරැුවාදෙ� ප්රාසලා ඇමාතිය යුතුය. 

NAPLAN කාාලසටහාන

NAPLAN අගුයීම් කවුළුව මාුයි 11 වන අඟහරැුවාො ආරැම්භා වන 
අත්රරැ 2021 මාුයි 13 බරහස්ප්රතින්ො අවසන් දෙ�. 

ලිඛිත්ර ප්රරීක්ෂණ සුලාසුම් කිරීදෙම් අවශ�ත්රා ප්රහත්ර වගුදෙ� ෙක්වා ඇත්ර. 

NAPLAN පරතිඵල භාාවිත කාරුන්බේන් බේකාබේ�ද?

•ෙ ගුරැුවරැුන් සමාඟ ප්රරගතිය සාකච්ඡාා කිරීමා සඳහා ත්රනි ත්රනි 
ප්රරතිඵලා භාාවිත්ර කිරීමාට ශිෂ�යින්ට සහ දෙෙමාාපියන්ට පුළුවනි.

•ෙ මාහත් අභිදෙයෝග දෙහෝ අමාත්රරැ ආධ්යාාරැවලින් ප්රරතිලාාභා ලාබන සිසුන් 
වඩාා දෙහාඳින් හඳුනා ගුනීමාට ගුරැුවරැුන් විසින් ප්රරතිඵලා භාාවිත්ර 
කරැනු ලාුදෙ�.

•ෙ ඉගුන්වීදෙම් වුඩාසටහන්වලා ශක්තිය සහ ඒ්්වාදෙ� වුඩිදියුණු 
කළා යුතු ත්රුන් හඳුනා ගුනීමා, සහ සාක්ෂරැත්රා හා සංඛ්යා�ාත්මාකත්රා 
ඉලාක්කපිහිටු වීමා සඳහා ප්රාසල් විසින් ප්රරතිඵලා භාාවිත්ර කරැනු 
ලාබයි.

•ෙ වුඩාසටහන් සහ ප්රාසල්වලාට ලාබා දුන් සහය සමාාදෙලාෝචන  
කිරීමා සඳහා ප්රාසල් විසින් ප්රරතිඵලා භාාවිත්ර කරැනු ලාබයි.

•ෙ සාමාාන� ප්රාසුල් NAPLAN ප්රරතිඵලා myschool.edu.auමාගින්  
ෙුක ගුනීමාට ප්රරජාාවට පුළුවනි. 

�ට වාුඩි වි�තරු ලබාා ගත හාුක්බේක් 
බේකාාතුනින්ද?

NAPLAN පිළිබඳ වුඩි විස්ත්රරැ සඳහා:

•ෙ ඔදෙ� ෙරැුවාදෙ� ප්රාසලා අමාත්රන්න 

•ෙ ඔදෙ� ප්රරාදෙේශීය ප්රරීක්ෂණ ප්රරිප්රාලාන අධිකාරිය  
nap.edu.au/TAAඔස්දෙස් අමාත්රන්න.

•ෙ පිවිෙදෙසෙන්න nap.edu.auෙදෙවත්ර පිවිෙදෙසන්න

NAPLAN සඳහා පුේගලික දෙත්රාරැතුරැු ACARA විසින් හසුරැුවනු ලාබන 
ආකාරැය ෙුන ගුනීමාට, nap.edu.au/naplan/privacyදෙවත්ර පිවිදෙසන්න.

ලිඛිත පරීක්ෂණය
අඟහාරුුවාාදා

�ුයි 11
බාදාදා

�ුයි 12
බාරහා�පතින්දා

�ුයි 13

භාාෂා සම්මුතී 
දෙමාමා ප්රරීක්ෂණය අක්ෂරැ වින�ාසය, ව�ාකරැණ සහ විරැාමා ලාකුණු අගුයීමා  
සිදු කරැයි

3 වසරැ: විනාඩි 45 යි.
5 වසරැ: විනාඩි 45 යි. 
7 වසරැ: විනාඩි 45 යි.
9 වසරැ: විනාඩි 45 යි.

ලිවීමා 
‘ලිවීදෙම් උත්දෙත්ජානයක්’ (සමාහරැ විට එය ‘ෙදෙප්රළාඹවීමාක්’ - අෙහසක් දෙහෝ 
මාාත්රෘකාවක් දෙලාස හුඳින්දෙ�) සහ විදෙශ්ෂිත්ර ප්රරදෙ�ෙයක (කත්රාන්ත්රරැයක්  
දෙහෝ ඒ්ත්තු ගුන්වීමාක්) ප්රරතිචාරැාත්මාක ලිවීමාක් සිසුන්ට දෙෙනු ලාුදෙ�

3 වසරැ: විනාඩි 40 යි.
5 වසරැ: විනාඩි 40 යි.
7 වසරැ: විනාඩි 40 යි.
9 වසරැ: විනාඩි 40 යි.

කියවීමා

සිසුන් විසින් දෙත්රාරැතුරැු, ප්රරිකල්ප්රනීය හා ඒ්ත්තු ගුන්දෙවන වගන්ති රැාශියක් 
කියවා අොළා ප්රරශ්නවලාට පිළිතුරැු සප්රයනු ලාබයි.

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

සංඛ්යා�ාත්මාකත්රාව

දෙමාමා ප්රරීක්ෂණය සංඛ්යා�ා සහ වීජා ගණිත්රය, මිනුම් සහ ජා�ාමිතිය, සහ සංඛ්යා�ා 
ෙදෙල්ඛ්යාන හා සම්භාාවිත්රාව අගුයීමා ෙසිදු කරැයි.

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

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

