
NAPLAN Online – information for parents and carers

သင့္ကေလးသည္ 2020 ခုႏွစ္တြင္ NAPLAN စစ္ေဆးမႈမ်ားကို 
အြန္လုိင္းမွေျဖဆုိသြားပါမည္။
ဖက္ဒရယ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသတြင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပို၍အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္သည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး တိက်ေသာ 
အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းမ်ားအားလုံး 
လက္ရွိစာရြက္သုံး NAPLAN မွ NAPLAN Online သို႔ တျဖည္းျဖည္း ကူးေျပာင္းရန္ 
သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္သည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသတြင္းပညာေရး အာဏာပိုင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ေက်ာင္းမ်ား 
အြန္လုိင္းသို႔ကူးေျပာင္းမည့္အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
လက္ရွိအစီအစဥ္မွာ ေက်ာင္းမ်ားအားလုံး NAPLAN Online သို႔ 2021 ခုႏွစ္တြင္ 
ေနာက္ဆုံးထား ကူးေျပာင္းရန္ျဖစ္သည္။ 

NAPLAN Online ၏ အဓိကအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ေက်ာင္းသား၏
စြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚမူတည္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးမႈအဆင့္ပိုျမင့္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ပိုနိမ့္သည့္ 
ေမးခြန္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး လုိအပ္ခ်က္အလိုက္ အံဝင္ခြင္က်စီမံထားေသာ (သို႔မဟုတ္ 
ျပင္ဆင္ညွွိႏႈိင္းထားေသာ) စစ္ေဆးမႈျဖစ္သည္။ 

အံဝင္ခြင္က်စီမံထားေသာ (သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ညိွွႏႈင္ိးထားေသာ) စစ္ေဆးမႈကို 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ အရည္အေသြးအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ 
အကဲျဖတ္စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား၏ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ပုိမိုတိက်စြာ 
တိုင္းတာႏိုင္ရန္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးအေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားမွာ 
ပံုမွန္ထက္ပုိမုိခက္ခဲေနသည္ဟု ေတြ႔ရိွရလွ်င္ စုိးရိမ္ပူပန္ရန္မလိုပါ၊ ၎တုိ႔သည္ 
ပုိမုိ႐ႈပ္ေထြးေသာ စစ္ေဆးမႈ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ေျဖဆိုႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ ပ်မ္းမွ် NAPLAN ရမွတ္မွာ ၎တုိ႔ မွန္ကန္စြာေျဖဆိုႏိုင္ေသာ 
ေမးခြန္းအေရအတြက္ႏွင့္ ယင္းေမးခြန္းမ်ား၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈေပၚတြင္ မူတည္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ NAPLAN ကို 
ေျဖဆုိၾကသနည္း။
ႏုိ္င္ငံအဆင့္အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ အစီအစဥ္ - စာေပႏွင့္ ဂဏန္းသခ်ာၤ (NA-
PLAN) သည္ ကေလးငယ္တိုင္းအတြက္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ 
ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး တိုးတက္မႈရရွိရန္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ စာေပႏွင့္ 
ဂဏန္းသခ်ာၤအရည္ေသြးမ်ားကို ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

3 ၊ 5 ၊ 7 ႏွင့္ 9 တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ NAPLAN 
အဖတ္၊ အေရး၊ ဘာသာစကား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား (စာလုံးေပါင္း၊ သဒၵါႏွင့္ 
ပုဒ္ျဖတ္ပုဒ္ရပ္) ႏွင့္ ဂဏန္းသခ်ာၤ စစ္ေဆးမႈမ်ားအား ေျဖဆုိၾကသည္။ 

ဤစစ္ေဆးမႈမွ မိဘမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းမ်ားအား ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ 
စစ္ေဆးမႈမ်ားေျဖဆိုေနခ်ိန္တြင္ မည္သုိ႔စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္ကို နားလည္ေစရန္ 
ပံ့ပိုးေပးသည္။ NAPLAN သည္ ေက်ာင္း၏အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ 
အစီရင္ခံသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ႐ႈေထာင့္တစ္ရပ္သာျဖစ္သည္ - ယင္းသည္ 
ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးသည့္ 
လက္ရွိစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ အစားထုိးျခင္းမဟုတ္ပါ။ 

NAPLAN သည္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ပညာေရးအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားအား 
ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွပံုႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်လူငယ္မ်ား စာေပႏွင့္ 
ဂဏန္းသခ်ာၤတုိ႔တြင္ အေရးႀကီးသည့္ ပညာေရးရလဒ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈရိွမရိွႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ေပးပါသည္။

NAPLAN သည္ မည္သည္တို႔ကို အကဲျဖတ္သနည္း။ 
NAPLAN သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပုံမွန္ေက်ာင္းသင္႐ိုးမ်ားတြင္ 
သင္ၾကားၾကေနရသည့္ စာေပႏွင့္ ဂဏန္းသခ်ာၤအရည္အေသြးမ်ားကို 
အကဲျဖတ္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ပညာေရးအာဏာပိုင္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံး NAPLAN အခ်က္အလက္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ စစ္ေဆးမႈကို အြန္လိုင္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ 
စာရြက္ျဖင့္ပင္ေျဖဆိုပါေစ ၎တို႔အား စာေပႏွင့္ ဂဏန္းသခ်ာၤ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းပါ 
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းကို စစ္ေဆးသည့္အတြက္ ပုံစံႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ 
ရလဒ္မ်ားကို တူညီေသာ NAPLAN အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ အတုိင္းအတာအားျဖင့္ 
အစီရင္ခံႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ NAPLAN Online အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက  
nap.edu.au သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ 

ကၽြႏု္ပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ကေလးကုိ မည္သုိ႔ကူညီျပင္ဆင္ေပးႏုိင္မည္
နည္း။ 
သူ႔ကုိယ္ပုိင္မူအရ NAPLAN သည္ ေလ့လာၿပီးေျဖဆိုႏိုင္ေသာ စစ္ေဆးမႈတစ္ခုမဟုတ္ပါ၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ားမွလည္း ထိုိသု႔လုိပ္ေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္မထားပါ။ 

သင့္ကေလးအား NAPLAN သည္ ၎တို႔ေက်ာင္းအစီအစဥ္၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပထားၿပီး ေျဖဆုိသည့္ေန႔တြင္ 
အေကာင္းဆုံးေျဖဆုိရန္သာ သတိေပးျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးကို ကူညီေပးပါ။ 

ACARA (ၾသစေၾတးလ် သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း၊ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ 
အစီရင္ခံတင္ျပေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔) မွ NAPLAN အတြက္ အလြန္အမင္း 
ျပင္ဆင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သင္ၾကားေရးပံ့ပိုးသူမ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
အသုံးျပဳျခင္းကို ေထာက္ခံခ်က္ေပးမထားပါ။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားအား စက္ကိရိယာမ်ားအသုံးျပဳျခင္း၊ ၎တို႔ေပၚတြင္ 
စာ႐ိုက္ျခင္း၊ အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြျခင္းတို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးေအာင္ေဆာင္ရြ
က္ေပးျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ၾကားေရးအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး 
ပထမႏွစ္ေက်ာင္းေနခ်ိန္မွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ၾသစေၾတးလ် 

သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

NAPLAN Online သည္ ကီးဘုတ္စြမ္းရည္ကို စစ္ေဆးျခင္းမဟုတ္ပါ။ 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ လက္ျဖင့္ မည္မွ်ထိျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင့္ ေကာ
င္းေကာင္းမြန္မြန္ေရးႏိုင္ျခင္းမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသကဲ့သို႔ -ေက်ာင္းသားတစ္ဦး 
မည္မွ်ထိျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင့္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ စာ႐ိုက္ႏုိင္ျခင္းမွာလည္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ 3 တန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ စာရြက္ေပၚတြင္ 
အေရးစစ္ေဆးမႈကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေျဖဆုိရမည္။

ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စစ္ေဆးမႈမ်ားမွ 
ေမးခြန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီွးမႈရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားေပးသြားပါမည္။ 

ေမးခြန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ NAPLAN 
Online စစ္ေဆးမႈ nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site 
တြင္ ၾကည့္ပါ။

NAPLAN Online - မိဘမ်ားႏွင့္ 
ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္ 
အခ်က္အလက္မ်ား

2020



NAPLAN တြင္ ပါဝင္ေျဖဆုိျခင္း 
3 ၊ 5 ၊ 7 ႏွင့္ 9 တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးသည္ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္သည့္ 
NAPLAN အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ 
မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာသင္ခန္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ 
ပုံမွန္အားျဖင့္ေပးထားေသာ ပံ့ပိုးမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ 
ညွိႏႈိင္းျပင္ဆင္မႈမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ကိုက္ညီႏုိင္ပါသည္။ သင္သည္ 
သင့္ကေလးအတြက္ ညွိႏႈိင္းျပင္ဆင္မႈတစ္စံုတစ္ရာ အသံုးျပဳမႈအေၾကာင္း 
သင့္ကေလး၏ဆရာျဖစ္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ 

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတြင္ ပါဝင္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ ဆိုးဆိုးရြားရြား အကန္႔အသတ္ရိွေသာ 
မသန္စြမ္းကေလးငယ္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ မၾကာေသးမီကမွ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသုိ႔ 
ေရာက္ရိွလာၿပီး အဂၤလိပ္စကားေျပာၾကားျခင္းမရိွသည့္ ေနာက္ခံသမုိင္းရိွေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ တရားဝင္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရိွႏိုင္ပါသည္။ 

သင့္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ သင့္ေဒသခံ စစ္ေဆးေရးႀကီးၾကပ္မႈ 
အာဏာပို္င္အဖြဲ႔သည္ သင့္အား အထူးျပဌာန္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ တရားဝ
င္ကင္းလြတ္ခြင့္တစ္ခုရရွိရန္ လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ကၽြႏု္ပ္ကေလးသည္ NAPLAN ေန႔မ်ားတြင္ ေက်ာင္းပ်က္လွ်င္ 
မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။ 
ျဖစ္ႏုိင္ပါက ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ေဆးစဥ္အခ်ိန္အတြင္း ပ်က္ကြက္ေသာ 
သီးျခားေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းမွစစ္ေဆးရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အခ်ိန္ကာလအတြင္း လြဲခဲ့သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို အျခားတစ္ခ်ိန္၌ ေျဖဆုိရန္ 
စီစဥ္ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ သီးျခားေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 2020 ခုႏွစ္၊ 
ေမလ 22 ရက္ ေသာၾကာေန႔ေနာက္ပိုင္း NAPLAN Online စစ္ေဆးမႈမ်ားကို 
ေျဖဆုိခြင့္ရမည္မဟုတ္ပါ။ 

NAPLAN Online 2020 အခ်ိန္ဇယား 
NAPLAN Online အတြက္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမည့္ ကာလမွာ စာရြက္ျဖင့္ေျဖ
ဆုိရန္အတြက္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ သုံးရက္အစား ကိုးရက္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 
ယင္းမွာ ေက်ာင္းမ်ားအား အခ်ိန္ဇယားဆြဲရာတြင္ ေျပာင္းသာျပင္သာရွိေစၿပီး 
ကိရိယာနည္းပါးေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလုိျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

NAPLAN Online အကဲျဖတ္စစ္ေဆးေရးကာလကို 2020 ခုႏွစ္ ေမလ 12 ရက္ 
အဂၤါေန႔မွ ေမလ 22 ရက္ ေသာၾကာေန႔အထိ ဖြင့္ေပးထားပါသည္။ 

အြန္လို္င္းစစ္ေဆးမႈ အခ်ိန္ဇယားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။

ကၽြႏ္ုပ္ကေလး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ မည္သုိ႔ 
မွတ္တမ္းတင္ထားသနည္း။ 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုစီအတြက္ 
ႏုိ္င္ငံအဆင့္ ေအာင္ျမင္မႈအတိုင္းအတာတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ 
အနိမ့္ဆုံးစံႏႈန္းရွိ ရလဒ္တစ္ခုမွ ေက်ာင္းသားသည္ ယင္းပညာသင္ႏွစ္အဆင့္တြင္ 
အျပည့္အဝ ပါဝင္ရန္လုိအပ္သည့္ အေျခခံစာေပႏွင့္ ဂဏန္းသခ်ာၤကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား
ရွိေၾကာင္း ျပသေနသည္။ 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီအတြက္ NAPLAN အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို သင့္ကေလး၏ 
ေက်ာင္းမွ ဤပညာသင္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ 
အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္မရရွိပါက သင့္ကေလးေက်ာင္းကို ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။

NAPLAN စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားကို မည္သုိ႔အသုံးျပဳသနည္း။ 
• ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားသည္ တိုးတက္မႈကို 

ဆရာမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္အတြက ္တစ္ဦးစီ၏ရလဒ္မ်ားကု ိအသုံးျပဳႏုိ္င္သည္။ 
• ဆရာမ်ားသည ္ပိုမိုႀကီးမားေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားမ ွ

အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိႏုိင္ေသာ ေက်ာင္းသား သို႔မဟုတ ္
ထပ္ေဆာင္းပ့့ံပိုးရန္လုိအပ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကိ ုပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ 
ခြဲထုတ္ႏုိင္ရန ္ရလဒ္မ်ားကိ ုအသုံးျပဳပါသည္။ 

• ေက်ာင္းမ်ားသည ္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားကိ ုျမွင့္တင္ရန္၊ 
စာေပႏွင့ ္ဂဏန္းသခ်ာၤတို႔တြင ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ရန္အတြက ္
အားသာခ်က္ႏွင့ ္အားနည္းခ်က္မ်ားကိ ုထုတ္ေဖာ္ရန ္ရလဒ္မ်ားကိ ု
အသုံးျပဳပါသည္။ 

• ေက်ာင္းစနစ္မ်ားသည ္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့ ္ေက်ာင္းမ်ားအား ေပးအပ္သည့ ္
ပံ့ပိုးမႈမ်ားကု ိသုံးသပ္ရန ္ရလဒ္မ်ားကိ ုအသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 

• ရပ္ရြာအသုိက္အဝန္းအေနျဖင့ ္ပ်မ္းမွ် NAPLAN ေက်ာင္းရလဒ္မ်ားကု ိ
myschool.edu.au  တြင ္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္မည္သည့္ေနရာတြင္ 
ရရွိႏုိင္ပါသနည္း။ 
NAPLAN ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္ပိုမိုသိရွိလိုပါက - 
• သင့္ကေလးေက်ာင္းကို ဆက္သြယ္ပါ 
• သင့္ေဒသခံစစ္ေဆးေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ထံ nap.edu.au/TAA  

၌ ဆက္သြယ္ပါ 
• nap.edu.au တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ 
ACARA သည္ NAPLAN အတြက္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား 
မည္သို႔ကုိင္တြယ္ပုံကို သိရွိႏုိင္ရန္ nap.edu.au/naplanprivacy တြင္ ေလ့လာပါ

စစ္ေဆးမႈ အခ်ိန္ဇယားသတ္မွတ္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၾကာခ်ိန္ စစ္ေဆးမႈေဖာ္ျပခ်က္

အေရး

3 တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာရြက္ျဖင့္ ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေျဖဆုိရမည္ (ပထမေန႔သာလွ်င္)
5 တန္းေက်ာင္းသားမ်ား ပထမေန႔တြင္ စတင္ရမည္ (ေက်ာင္းမ်ားသည္ ပထမေန႔ႏွင့္ 
ဒုတိယေန႔တြင္သာ အေရးစစ္ေဆးမႈကို ဦးစားေပးျပဳလုပ္ရမည္)

7 တန္းႏွင့္ 9 တန္းေက်ာင္းသားမ်ား ဒုတိယေန႔တြင္ စတင္ရမည္ (ေက်ာင္းမ်ားသည္ 
ဒုတိယေန႔ႏွင့္ တတိယေန႔တြင္သာ အေရးစစ္ေဆးမႈကို ဦးစားေပးျပဳလုပ္ရမည္)

3 တန္း - 40 မိနစ္
5 တန္း - 42 မိနစ္
7 တန္း - 42 မိနစ္ 
9 တန္း - 42 မိနစ္

ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ‘ေရးသားရန္လႈံ႔ေဆာ္ေပးသည့္အခ်က္’ 
(တစ္ခါတစ္ရံ ‘အရိပ္အျမြက္’ ဟုေခၚသည့္ 
- စိတ္ကူးတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေခါင္းစဥ္) 
တစ္ခုေပးၿပီး သီးသန္႔အမ်ဳိးအစားအလိုက္ 
(ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္ေျပာသည့္ပုံစံ သို႔မဟုတ္ 
ဆြဲေဆာင္ေရးသားသည့္ပုံစံ) ျဖင့္ တုံ႔ျပန္ေရးသားခုိင္းရမည္။ 

အဖတ္

အြန္လိုင္းေက်ာင္းမ်ားသည္ NAPLAN စစ္ေဆးမႈကို ကိုးရက္တာ စစ္ေဆးေရးကာလအတြင္း 
ၿပီးေျမာက္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ 7 တန္းႏွင့္ 9 တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
ပထမေန႔တြင္ အဖတ္စစ္ေဆးမႈကို စတင္ႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္ အေရးစစ္ေဆးမႈသည္ 
ပထမေန႔မွစ၍ ျပန္လည္အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားသည့္ မည္သည့္အဖတ္စစ္ေဆးမႈထက္မဆုိ 
ဦးစားေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေရးစစ္ေဆးမႈကို ဒုတိယေန႔တြင္ စတင္ရမည္

ဘာသာစကားလုပ္ထုံးလုပ္နည္းစစ္ေဆးမႈ မစတင္မီ ၿပီးေျမာက္ေစရန္

3 တန္း - 45 မိနစ္
5 တန္း - 50 မိနစ္
7 တန္း - 65 မိနစ္
9 တန္း - 65 မိနစ္

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သုတေပးေသာ၊ 
စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေသာ၊ 
ဆြဲေဆာင္မႈရွိေအာင္ေရးသားထားေသာ ျပဌာန္းစာမ်ားစြာကုိ 
ဖတ္႐ႈၿပီးေနာက္ သက္ဆုိင္ရာေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆုိရမည္ 

ဘာသာစကားလု 
ပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား

အဖတ္စစ္ေဆးမႈၿပီးေနာက္ ၿပီးေျမာက္ေစရန္ 3 တန္း - 45 မိနစ္
5 တန္း - 45 မိနစ္
7 တန္း - 45 မိနစ္
9 တန္း - 45 မိနစ္

ဤစစ္ေဆးမႈသည္ စာလုံးေပါင္း၊ သဒၵါႏွင့္ 
ပုဒ္ျဖတ္ပုဒ္ရပ္မ်ားကို အကဲျဖတ္စစ္ေဆးေပးသည္ 

ဂဏန္းသခ်ာၤ

ဘာသာစကားလုပ္ထုံးလုပ္နည္းစစ္ေဆးမႈၿပီးေနာက္ ၿပီးေျမာက္ေစရန္ 3 တန္း - 45 မိနစ္
5 တန္း - 50 မိနစ္
7 တန္း - 65 မိနစ္
9 တန္း - 65 မိနစ္

ဤစစ္ေဆးမႈသည္ ကိန္းဂဏန္း၊ အကၡရာသခ်ာၤ၊ 
အတိုင္းအတာႏွင့္ ဂ်ီၾသေမႀတီ၊ စာရင္းအင္းႏွင့္ 
ျဖစ္ႏိုင္မႈတို႔ကို အကဲျဖတ္စစ္ေဆးေပးသည္


