
සිසුන් සිසුන් NAPLAN පරීක්ෂණයට පෙපනී සිටින්පෙන්  පරීක්ෂණයට පෙපනී සිටින්පෙන් 
ඇයි?ඇයි?

NAPLAN යනු සෑෑම වසෑරකම මැයි මාසෑපෙ� දී 3, 5, 7 සෑහ 9 වසෑරවල 
සිසුන් පෙපනී සිටින සෑාක්ෂරතාාවය සෑහ අංංක ශාාසෑ්ත්රය පිළිබඳව ජාාතික 
මට්ටපෙමන් පෙකපෙරන තාක්පෙසෑේරුවකි. සියලුම ඕසෑ්පෙ�ලියානු සිසුන් 
පෙපනී සිටින එකම ජාාතික තාක්පෙසෑේරුව එයයි.

සිසුන් තාම පාසෑල් වසෑරවල අංධ්යා�ාපන කටයුතු පෙකරීපෙ�න යන විට, 
කියවීම, ලිවීම සෑහ අංංක ශාාසෑ්ත්රය පිළිබඳ අංතා�වශා� කුසෑලතාා ඔවුන් 
පෙකතාරම් පෙහොඳින් වර්ධ්යානය කර �න්පෙන්ද යන්න පරීක්ෂා කිරීම 
වැද�ත් පෙේ.

NAPLAN මඟින් පාසෑල් විෂයමාලාව හරහා සිසුන් වර්ධ්යානය කර 
�න්නා සෑාක්ෂරතාාවය සෑහ අංංක ශාාසෑ්ත්රය සෑම්බන්ධ්යා කුසෑලතාා 
තාක්පෙසෑේරු  කරන අංතාර තාම දරුවා ජාාතික ප්රමිතීන්ට ප්රතිමුඛව සෑහ 
කාලයත් සෑමඟ ඉදිරියට යන ආකාරය දැක �ැනීමට පෙදමාපියන්ට / 
රැකබලා �න්නන්ට ඉඩ සෑලසෑයි.

NAPLAN යනු පාසෑපෙල් ඇ�යුම් සෑහ වාර්තාා කිරීපෙම් ක්රියාවලිපෙ� එක් 
අංං�යක් පමණි. එය ශිෂ� කාර්ය සෑාධ්යානය පිළිබඳව ගුරුවරුන් විසින් 
දි�ටම සිදු කරන තාක්පෙසෑේරු කිරීම් ප්රතිසෑ්ථාාපනය පෙනොකරයි. නමුත් 
එමඟින් සිසුන්පෙ� ප්ර�තිය පිළිබඳ අංමතාර පෙතාොරතුරු ගුරුවරුන් පෙවතා 
සෑැපයිය හැකිය.

අංධ්යා�ාපන වැඩසෑටහන් ක්රියාත්මක වන ආකාරය සෑහ තාරුණ 
ඕසෑ්පෙ�ලියානුවන් සෑාක්ෂරතාාවය සෑහ අංංක ශාාසෑ්ත්රය සෑම්බන්ධ්යාව 
වැද�ත් අංධ්යා�ාපන ප්රතිඵල අංත්කර �න්පෙන්ද යන්න පිළිබඳ 
පෙතාොරතුරු NAPLAN මඟින් පාසෑල්, අංධ්යා�ාපන බලධ්යාාරීන් සෑහ රජායන් 
පෙවතා ලබා පෙදයි.

ඔපෙ� දරුවා ඔපෙ� දරුවා NAPLAN පරීක්ෂණ මාර්��තාව සිදු  පරීක්ෂණ මාර්��තාව සිදු 
කරනු ඇතාකරනු ඇතා

පත්රිකා පාදක ඇ�යුම් සිට පරි�ණක පාදක ඇ�යුම් දක්වා පාසෑල් 
සෑංක්රමණය පෙවමින් සිටිති. 2022 වසෑපෙර්දී පෙබොපෙහොමයක් පාසෑල් 
NAPLAN පරීක්ෂණ මාර්��තාව සෑම්පූර්ණ කරනු ඇතා. 3 වසෑපෙර් 
සියලුම සිසුන් ලිවීම පිලිබඳ ඇ�යුම් පත්රිකා භාාවිතාපෙයන් දි�ටම 
කරපෙ�න යනු ඇතා.

මාර්��තා NAPLAN පරීක්ෂණ වඩාත් නිවැරදි ප්රතිඵල සෑපයන අංතාර 
ඒවා සිසුන් සෑඳහා වඩාත් ආකර්ෂණීය පෙේ. එක් ප්රධ්යාාන ප්රතිලාභායක් 
වන්පෙන් එය මනාව සෑැකසු (පෙහෝ අංනුවර්තාක) පරීක්ෂණයක් වීමය. 
එහිදී පරීක්ෂණය ශිෂ�යාපෙ� ප්රතිචාාර මතා පදනම්ව අංඩු පෙහෝ වැඩි 
වශාපෙයන් දුෂ්කර විය හැකි ප්රශා්න ඉදිරිපත් කරයි.

මනාව සෑකසෑ් කරන ලද පරීක්ෂණය මඟින් පුළුල් පරාසෑයක 
ශිෂ� හැකියාවන් තාක්පෙසෑේරු කිරීමට සෑහ ශිෂ� සෑාධ්යානය වඩාත් 
නිවැරදිව මැනීමට ඉඩ සෑලසෑයි. ශිෂ�පෙයකුපෙ� සෑමසෑ්තා NAPLAN 
ප්රතිඵලය ඔවුන් නිවැරදිව පිළිතුරු පෙදන ප්රශා්න සෑංඛ�ාව සෑහ 
ඒවාපෙ� සෑංකීර්ණත්වය යන පෙදකම මතා පදනම් පෙේ. ප්රශා්න 
අංභිපෙයෝ�ාත්මකයැයි ඔපෙ� දරුවාට දැපෙනන්පෙන් නම්, ඒ �ැන ඔවුන් 
සෑැලකිලිමත් පෙනොවිය යුතුය; ඔවුන් වඩාත් සෑංකීර්ණ පරීක්ෂණ 
මාවතාක් පෙවතා පෙයොමු පෙවනවා විය හැකිය.

NAPLAN මඟින් ඇ�ැයීමට ලක් කරන්පෙන්  මඟින් ඇ�ැයීමට ලක් කරන්පෙන් 
කුමක්ද?කුමක්ද?

NAPLAN මඟින් සිසුන් තාම සෑාමාන� පාසෑල් විෂය මාලාව හරහා 
වර්ධ්යානය කර �න්නා සෑාක්ෂරතාාවය සෑහ අංංක ශාාසෑ්ත්රය සෑම්බන්ධ්යා 
කුසෑලතාා තාක්පෙසෑේරු කරයි.  

සිසුන් ලිවීම, කියවීම, භාාෂාපෙේ සෑම්මුතීන් (අංක්ෂර වින�ාසෑය, 
ව�ාකරණ සෑහ විරාම ලකුණු) සෑහ අංංක ශාාස්ෑත්රය පිලිබඳ තාක්පෙසෑේරු 
කිරීම් සෑඳහා පෙපනී සිටිති. ප්රශ්ාන මඟින් ඕස්ෑපෙ�ලියානු විෂය මාලාවට 
සෑම්බන්ධ්යා ඉංග්රීසි සෑහ �ණිතා අංන්තාර්�තාය තාක්පෙසෑේරු කරයි.  

සියලුම රාජා� සෑහ රාජා� පෙනොවන අංධ්යා�ාපන බලධ්යාාරීන් NAPLAN 
පරීක්ෂණ විෂයන් සෑංවර්ධ්යානය කිරීම සෑඳහා දායක වී ඇතා. 

NAPLAN පිළිබඳ වැඩිදුර දැන �ැනීමට, nap.edu.au පෙවතා 
පිවිපෙසෑන්න 

NAPLAN පරීක්ෂණය සෑඳහා සෑහභාාගීත්වය  පරීක්ෂණය සෑඳහා සෑහභාාගීත්වය 

NAPLAN පරීක්ෂණය සෑෑම පෙකපෙනකු සෑඳහා පෙේ. සියලුම සිසුන්ට 
ජාාතික තාක්පෙසෑේරු කිරීපෙම් වැඩසෑටහනට සෑහභාාගී වීමට හැකි වන 
පරිදි  අංන්තාර්�තා පරීක්ෂණ සෑඳහා ACARA ආයතානය සෑහාය 
දක්වයි.

විවිධ්යා ක්රියාකාරී හැකියාවන් සෑහ අංවශා�තාා ඇති අංබාධිතා සිසුන් සෑඳහා 
පිළිසෑැකසුම් ලබා �තා හැකිය. 

NAPLAN පරීක්ෂණයට ප්රපෙේශා වීමට අංබාධිතා තානි පුද්�ල සිසුන් 
සෑඳහා අංවශා� සෑාධ්යාාරණ සෑැකසුම්, එක් එක් සිද්ධිය අංනුව, හඳුනා 
�ැනීමට පාසෑල් පෙදමාපියන්/රැකබලා �න්නන් සෑහ සිසුන් සෑමඟ 
කටයුතු කළ යුතුය. පන්තිකාමරපෙ� පෙකපෙරන ඇ�යුම් සෑඳහා 
සෑාමාන�පෙයන් ලබාපෙදන සෑහාය සෑැකසුම් මඟින් පිළිබිඹු විය යුතුය. 

පෙමම තීරණ දැනුම් දීමට උපකාරී වීම සෑඳහා, ඔබට  
NAPLAN පෙපොදු නිරූපන අංඩවිය, NAPLAN පෙවතා ප්රපෙේශා වීමට 
ආබාධිතා සිසුන්ට උපකාර කිරීමට  පාසෑල් සෑඳහා ලබාපෙදන 
මාර්පෙ�ෝපපෙද්ශාය, NAPLAN සෑැකසුම් භාාවිතාා කිරීම පිලිබඳව 
පෙදමාපියන්/රැකබලා �න්නන්, පෙහෝ ගුරුවරුන් සෑහ ශිෂ�යන් 
ඔවුන්පෙ� අංත්දැකීම් පෙබදා�න්නා ආකාරය පෙපන්නුම් කරන අංපපෙ� 
වීඩිපෙයෝ මාලාව විමසෑා බැලිය හැකිය.  

සුවිපෙශාේෂී අංවසෑ්ථාා වලදී, තාක්පෙසෑේරුව සෑඳහා සෑහභාාගී වීමට ඇති 
හැකියාව දැඩි පෙලසෑ සීමා කරන ආබාධ්යායක් සෑහිතා ශිෂ�පෙයකුට, 
පෙහෝ මෑතාකදී ඕසෑ්පෙ�ලියාවට පැමිණි ඉංග්රීසි පෙනොවන භාාෂාවක් කතාා 
කරන පසුබිමක් ඇති ශිෂ�පෙයකුට විධිමත් විවර්ජානයක් ලබා දිය 
හැකිය.

අංබාධිතා සිසුන් සෑඳහා වන සෑැකසුම් පෙහෝ   විධිමත් විවර්ජානයක් 
ලබා �ැනීමට අංවශා� ක්රියාවලිය පිළිබඳ වැඩිදුර පෙතාොරතුරු ඔපෙ� 
පාසෑල් විදුහල්පතිවරයාට සෑහ ඔපෙ� ප්රාපෙද්ශීය පරීක්ෂණ පරිපාලන 
අංධිකාරියට ලබා දිය හැකිය. 

NAPLAN (නැප්ලෑන්) - 
පෙදමාපියන් සෑහ රැකබලා 
�න්නන් සෑඳහා පෙතාොරතුරු
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Why do students do NAPLAN?
NAPLAN is a national literacy and numeracy  
assessment that students in Years 3, 5, 7 and 9 sit in 
May each year. It is the only national assessment all 
Australian students do. 

As students progress through their school years, it’s  
important to check how well they are learning the  
essential skills of reading, writing and numeracy. 
 
NAPLAN assesses the literacy and numeracy skills that 
students are learning through the school curriculum and 
allows parents/carers to see how their child is progressing 
against national standards and over time.  

NAPLAN is just one aspect of a school’s assessment 
and reporting process. It doesn’t replace ongoing  
assessments made by teachers about student  
performance, but it can provide teachers with additional  
information about students’ progress.

NAPLAN also provides schools, education authorities 
and governments with information about how education 
programs are working and whether young Australians 
are achieving important educational outcomes in literacy 
and numeracy.

Your child will do the NAPLAN  
tests online
Schools are transitioning from paper-based to  
computer-based assessments. Most schools will  
complete NAPLAN tests online in 2022. All Year 3  
students will continue to complete the writing  
assessment on paper. 

Online NAPLAN tests provide more precise results 
and are more engaging for students. One of the main 
benefits is tailored (or adaptive) testing, where the test 
presents questions which may be more or less difficult 
depending on a student’s responses.

Tailored testing allows a wider range of student abilities 
to be assessed and measures student achievement 
more precisely. A student’s overall NAPLAN result is 
based on both the number and complexity of questions 
they answer correctly. Your child should not be  
concerned if they find questions challenging; they may 
be taking a more complex test pathway. 

What does NAPLAN assess? 
NAPLAN assesses literacy and numeracy skills that 
students are learning through their regular school  
curriculum. 
 
Students sit assessments in writing, reading, conventions 
of language (spelling, grammar and punctuation) and  
numeracy. Questions assess content linked to the  
Australian Curriculum: English and Mathematics. 

All government and non-government education  
authorities have contributed to the development of  
NAPLAN test materials.

To find out more about NAPLAN, visit nap.edu.au 

Participation in NAPLAN
NAPLAN is for everyone. ACARA supports inclusive  
testing so all students can participate in the national 
assessment program. 
 
Adjustments are available for students with disability 
who have diverse functional abilities and needs. 
 
Schools should work with parents/carers and students to 
identify, on a case-by-case basis, reasonable adjustments  
required for individual students with disability to access 
NAPLAN. Adjustments should reflect the support normally 
provided for classroom assessments.

To help inform these decisions, you may consult the  
NAPLAN public demonstration site, the Guide for 
schools to assist students with disability to access  
NAPLAN, or our series of videos where parents/carers, 
teachers and students share their experience of using 
NAPLAN adjustments. 

In exceptional circumstances, a student with a disability 
that severely limits their capacity to participate in the 
assessment, or a student who has recently arrived in 
Australia and has a non-English speaking background, 
may be granted a formal exemption.

Your school principal and your local test administration 
authority can give you more information on adjustments 
for students with disability or the process required to 
gain a formal exemption.

NAPLAN – 
information for parents 
and carers 
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http://nap.edu.au
https://nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site
https://nap.edu.au/docs/default-source/default-document-library/guide-for-schools-to-assist-students-with-disability-to-access-naplan.pdf
https://nap.edu.au/docs/default-source/default-document-library/guide-for-schools-to-assist-students-with-disability-to-access-naplan.pdf
https://nap.edu.au/docs/default-source/default-document-library/guide-for-schools-to-assist-students-with-disability-to-access-naplan.pdf
https://nap.edu.au/docs/default-source/default-document-library/guide-for-schools-to-assist-students-with-disability-to-access-naplan.pdf
https://www.nap.edu.au/online-assessment/accessibility
https://www.nap.edu.au/online-assessment/accessibility
https://www.nap.edu.au/online-assessment/accessibility
https://www.nap.edu.au/online-assessment/accessibility


NAPLAN පරීක්ෂණය පැවැත්නපෙවන දින වලදී  පරීක්ෂණය පැවැත්නපෙවන දින වලදී 
මපෙ� දරුවා පාසෑලට පෙනොපැමිපෙණන්පෙන් නම් මපෙ� දරුවා පාසෑලට පෙනොපැමිපෙණන්පෙන් නම් 
කුමක් කළ යුතුද? කුමක් කළ යුතුද? 
හැකි සෑෑම අංවසෑ්ථාාවකදීම, පරීක්ෂණ සිදු කරන අංවසෑ්ථාාපෙේ 
පෙනොපැමිපෙණන තානි පුද්�ල සිසුන්ට මඟ හැරුණු පරීක්ෂණ 
සෑම්පූර්ණ කිරීම සෑඳහා පාසෑපෙල් පරීක්ෂණ කාලසෑටහන තුළ පෙවනත් 
පෙවලාවක් පාසෑල්වලට ලබාදිය හැකිය.

මපෙ� දරුවාට උදේ කිරීමට මට කළ හැක්පෙක් මපෙ� දරුවාට උදේ කිරීමට මට කළ හැක්පෙක් 
කුමක්ද?කුමක්ද?

සිසුන් NAPLAN පරීක්ෂණය සෑඳහා පාඩම් කළ යුතු බව අංපෙප්ක්ෂා 
පෙනොකරයි.  

NAPLAN පරීක්ෂණය ඔවුන්පෙ� පාසෑල් වැඩසෑටහපෙන් පෙකොටසෑක් 
බව ඔවුන්ට සෑහතික කිරීපෙමන් සෑහ ඔවුන්ට හැකි උපරිමය කිරීමට 
ඔවුන්ට මතාක් කර දීපෙමන් ඔබට ඔපෙ� දරුවාට උපකාරී විය හැකිය.  

NAPLAN පරීක්ෂණය සෑඳහා අංධික පෙලසෑ සූදානම් වීම පෙහෝ 
පෙපෞද්�ලික ගුරුවරුන්පෙ� පෙසෑේවා භාාවිතාා කිරීම ACARA ආයතානය 
නිර්පෙද්ශා පෙනොකරයි.

NAPLAN පරීක්ෂණ පිළිබඳ යම් හුරුපුරුදු කිරීම් සෑහ පැහැදිලි කිරීම් 
සිසුන්ට පරීක්ෂණවල ආකෘතිය පෙත්රුම් �ැනීමට සෑහ සුවපහසුවක් 
ලබා දීමට උපකාරී පෙේ. පරීක්ෂණවල අංඩංගු ප්රශා්න වර්� පිළිබඳව 
සිසුන් හුරුපුරුදු බව සෑහතික කිරීමට සෑහ  සුදුසු සෑහාය හා ම� 
පෙපන්වීම ඔවුන්ට ලබා දීමට ගුරුවරු කටයුතු කරනු ඇතා.  

මාර්��තා NAPLAN ඇ�යුම් වල අංඩංගු ප්රශා්න සෑහ පෙමවලම් වර්� 
nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site 
පෙවතින් දැක �න්න

NAPLAN කාලසෑටහන කාලසෑටහන
මාර්��තා NAPLAN පරීක්ෂණ කවුළුව දින නවයක්  තුළ පවතියි. 
පෙමය උපාං� අංඩුපෙවන් ඇති පාසෑල්වලට ඉඩ සෑැලසීම සෑඳහා ය. 

මාර්��තා NAPLAN පරීක්ෂණ කවුළුව 2022 වසෑපෙර් මැයි මසෑ 10 
වැනි අංඟහරුවාදා ආරම්භා වී මැයි මසෑ 20 දින සිකුරාදා අංවසෑන් පෙේ. 
පළමු සෑතියට ප්රමුඛත්වය පෙදමින් පරීක්ෂණ කවුළුව තුළ පරීක්ෂණ 
හැකි ඉක්මනින් කාලසෑටහන්�තා කළ යුතුය.  

මාර්��තා NAPLAN පරීක්ෂණ කාලසෑටහන් අංවශා�තාා පහතා වගුපෙේ 
විසෑ්තාර කර ඇතා.

මපෙ� දරුවාපෙ� කාර්ය සෑාධ්යානය වාර්තාා මපෙ� දරුවාපෙ� කාර්ය සෑාධ්යානය වාර්තාා 
කරන්පෙන් පෙකපෙසෑේද?කරන්පෙන් පෙකපෙසෑේද?
එක් එක් ඇ�යුම සෑඳහා, තානි පුද්�ල ශිෂ� කාර්ය සෑාධ්යානය ජාාතික 
සෑාධ්යාන පරිමාණපෙයන් පෙපන්නුම් කරනු ලැපෙ�. ජාාතික අංවම ප්රමිතිපෙ� 
ප්රතිඵලයක් මඟින් පෙපන්නුම් කරන්පෙන් ශිෂ�යා එම වසෑර මට්ටමට 
සෑම්පූර්ණපෙයන් සෑහභාාගී වීමට අංවශා� මූලික සෑාක්ෂරතාාවය සෑහ අංංක 
ශාාසෑ්ත්රය සෑම්බන්ධ්යා කුසෑලතාා ආදර්ශානය කර ඇති බවයි.  

NAPLAN තානි පුද්�ල ශිෂ� වාර්තාාවක් වසෑර අංවසෑානපෙ�දී 
ඔපෙ� දරුවාපෙ� පාසෑල විසින් ලබාපෙදනු ඇතා. ඔබට වාර්තාාවක් 
පෙනොලැබුණපෙහොත්, ඔබ ඔපෙ� දරුවාපෙ� පාසෑල ඇමතිය යුතුය.

NAPLAN ප්රතිඵල භාාවිතාා කරන්පෙන් පෙකපෙසෑේද? ප්රතිඵල භාාවිතාා කරන්පෙන් පෙකපෙසෑේද?
• ගුරුවරුන් සෑමඟ ප්ර�තිය සෑාකච්ඡාා කිරීම සෑඳහා සිසුන්ට සෑහ 

පෙදමාපියන්ට/රැකබලා �න්නන්ට තානි පුද්�ල ප්රතිඵල භාාවිතා 
කළ හැකිය. 

• වැඩි අංභිපෙයෝ� පෙහෝ අංමතාර උදේ අංවශා� සිසුන් හඳුනා �ැනීමට 
ගුරුවරු ප්රතිඵල භාාවිතා කරති. 

• ඉ�ැන්වීම් වැඩසෑටහන් වැඩිදියුණු කිරීමට අංවශා� ප්රබලතාාවයන් 
සෑහ ක්පෙෂේත්ර හඳුනා �ැනීමට සෑහ සෑාක්ෂරතාා සෑහ අංංක ශාාසෑ්ත්ර 
ඉලක්ක සෑැලසුම් කිරීමට පෙමම ප්රතිඵල පාසෑල් භාාවිතාා කරති. 

• පාසෑල් පෙවතා ලබා පෙදන වැඩසෑටහන් සෑහ සෑහාය සෑමාපෙලෝචානය 
කිරීමට පෙමම ප්රතිඵල පාසෑල් පද්ධ්යාති භාාවිතාා කරති.

• කාලයත් සෑමඟ පාසෑල්වල ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ පෙතාොරතුරු 
myschool.edu.au පෙවතින් ප්රජාාවට දැක �තා හැකිය.

වැඩිදුර පෙතාොරතුරු මට ලබා�තා හැක්පෙක් වැඩිදුර පෙතාොරතුරු මට ලබා�තා හැක්පෙක් 
පෙකොතාැනින්ද?පෙකොතාැනින්ද?
NAPLAN පිළිබඳ වැඩිදුර පෙතාොරතුරු සෑඳහා:

• ඔපෙ� දරුවාපෙ� පාසෑැල අංමතාන්න

• nap.edu.au/TAA ඔසෑ්පෙසෑේ ඔපෙ� ප්රාපෙද්ශීය පරීක්ෂණ පරිපාලන 
අංධිකාරිය අංමතාන්න

• nap.edu.au පෙවතා පිවිපෙසෑන්න

NAPLAN පරීක්ෂණය සෑඳහා ACARA ආයතානය පුද්�ලික 
පෙතාොරතුරු හසුරුවන ආකාරය දැන �ැනීමට, nap.edu.au/naplan/
privacy පෙවතා පිවිපෙසෑන්න

පරීක්ෂණයපරීක්ෂණය කාලසෑටහන් අංවශා�තාා කාලසෑටහන් අංවශා�තාා කාල සීමාවකාල සීමාව පරීක්ෂණ විසෑ්තාරයපරීක්ෂණ විසෑ්තාරය

ලිවීමලිවීම

•	 3 වසෑපෙර් ශිෂ�පෙයෝ ලිවීපෙම් පරීක්ෂණය පත්රිකා භාාවිතාපෙයන් සිදු කරති (පළමු 
දිනපෙ� පමණක්)

•	 5 වසෑපෙර් ලිවීපෙම් පරීක්ෂණය පළමු දිනපෙ� පටන් �තා යුතුය (ලිවීම පළමු හා 
පෙදවන දින අංතාර නිම කිරීපෙම් ප්රමුඛතාාව පාසෑැල ලබා දිය යුතුය)

•	 7 සෑහ 9 වසෑර වල ලිවීපෙම් පරීක්ෂණය පෙදවන දිනපෙ� පටන් �තා යුතුය 
(ලිවීම පෙදවන හා පෙතාවන දින අංතාර නිම කිරීපෙම් ප්රමුඛතාාව පාසෑැල ලබා දිය 
යුතුය)

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

සිසුන්ට ‘ලිවීපෙම් දිරි �ැන්වීමක්’ (සෑමහර විට 
‘මතාක් කිරීමක්’ - අංදහසෑක් පෙහෝ මාතාෘකාවක් - 
පෙලසෑ හැඳින්පෙවන) ලබා දී විපෙශාේෂිතා ශෛශාලියකින් 
(ආඛ�ාන පෙහෝ සිත් �න්න සුලු ලිවීමක් ) 
ප්රතිචාාරයක් ලියන පෙලසෑ ඔවුන්පෙ�න් ඉල්ලා සිටී.  

කියවීමකියවීම

• පාසෑල්වලට දින නවපෙ� පරීක්ෂණ කවුළුව තුළ NAPLAN පරීක්ෂණ 
මාර්��තාව සෑම්පූර්ණ කිරීමට හැකි බව සෑහතික කිරීම සෑඳහා, 7 සෑහ 9 
වසෑරවල සිසුන්ට පළමු දින කියවීපෙමන් ආරම්භා කළ හැකිය. පෙකපෙසෑේ 
පෙවතාත්, ලිවීම ආරම්භා කළ යුත්පෙත් පෙදවන දිනපෙ�දී ය. 

• භාාෂා පරීක්ෂණපෙ� සෑම්මුතීන්ට පෙපරපෙපර සෑම්පූර්ණ කළ යුතුය

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

ශිෂ�පෙයෝ පෙතාොරතුරු අංන්තාර්�තා, 
පරිකල්පනාත්මක සෑහ ඒත්තු �න්වන සුලු 
පාඨයන් පරාසෑයක් කියවා ඉන්පසු අංදාළ 
ප්රශා්නවලට පිළිතුරු සෑපයති

භාාෂාපෙේ භාාෂාපෙේ 
සෑම්මුතීන්සෑම්මුතීන්

• කියවීපෙම් පරීක්ෂණපෙයන් පසුවපසුව සෑම්පූර්ණ කළ යුතුය 3 වසෑර: විනාඩි 45
5 වසෑර: විනාඩි 45  
7 වසෑර: විනාඩි 45 
9 වසෑර: විනාඩි 45 

අංක්ෂර වින�ාසෑය, ව�ාකරණ සෑහ විරාම ලකුණු 
තාක්පෙසෑේරු කරයි

අංංක ශාාසෑ්ත්රයඅංංක ශාාසෑ්ත්රය 

• භාාෂා පරීක්ෂණපෙ� සෑම්මුතීන්ට පසුවපසුව  සෑම්පූර්ණ කළ යුතුය 3 වසෑර: විනාඩි 45
5 වසෑර: විනාඩි 50 
7 වසෑර: විනාඩි 65
9 වසෑර: විනාඩි 65 

අංංකය සෑහ වීජා �ණිතාය, මිනුම් සෑහ ජා�ාමිතිය, සෑහ 
සෑංඛ�ාපෙල්ඛන සෑහ සෑම්භාාවිතාාව තාක්පෙසෑේරු කරයි

NAPLAN 2022 parent info - online_Sinhalese

https://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
https://nap.edu.au/naplan/privacy

