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W t de Thukul dië
Yen website de thukul dië ekɔc nyuɔɔth ka juëëc wën wär 9,500 de thukuul ke Australia. Yenë
kän alëu bï kɔɔr në të wën tɔ thukul thïn, ka rin ke thukul.
Yen website ekɔc nyuɔɔth ka wën ke ku në käŋ thook, ku lëk kɔc në biäk de thukul ëb n, ku agut të
nyooth en ka wän cïnë aju r dïit de baai eb n them- piɔɔc ku nyïnyde ku n në (NAPLAN). Yenë
lëkë, alëu bï thɔŋ kenë kë wën ye thukuul b i, thukuul wën luui mïïth ke thukuul, ku them kï bik
akököl thöŋ keek kɔɔr në biäkde londe pande Au tralia ëb n. Lëk de aju r dïït de them de baai
ëb n alëu bï yök në Website de NAPLAN (tïŋ në www.nap.edu.au).
Thukuɔl dië am c löŋde piɔɔc de Australia, Akuut de them ku nyooth de käŋ, ye cɔɔl (ACARA).
ACARA akuut de akuma de Pande Australian wën ye nyin tïït në kut ku nyooth de ka cï thukuul
ke looi pande Au tralia, ku ka m c aju r dïït de baai ëb n wën yenë piöc ku nyïnyde ku n, ku
luɔi de kake piööc baai them.
Website de thukul dië ekɔc yi k nhomlääu wën lëu bï raan ëb n piöc nëka juëc në biäkde
thukuul ke Au tralia, ku jɔl ya thukuul ke Au tralia bïk piöc nëka juëc në k m ken. Yen anɔŋic
ka pi th wën cï juiir lëu bï dupiööc, thukuul, wurken ku märken ke mïïth ku jɔl ya ɣëla ëb n
lëu bï keek ke luui, atök kenë lëk d , ku dhiil kony bë meth ëb n manh tɔ ɣönde piööc bë piöc
dïït pi th thiekic dhiil ëyök.

Të kɔɔr bïn luui në lɔŋde thukul dië
Në yic, kë kamaan wën ye lɔ në lɔŋde thukul dië, ayekï ŋɔɔth lan bï keek wël ke lëk në biäk de cin
de mïïth ke thukuul tɔ në thukulic yök, kë cï manh thukul ya yök në luɔide yic në NAPLAN yök, ka
ye lɔtueŋ de m nhë thukul nyuɔɔth në thää thok ëb n yök, ku wëu ke thukul, ku jɔl ya thööŋde
thukuul kedhia tɔ Australia. Kɔk piath arëët tɔ, ka cït yïk cinde mïïth tɔ thukulic, ku cinde kɔc luui
në thukul tɔ thukul tökic, atɔ thïn ëya.
Yen website aluui në nïmïra wën cï ya yi k manh thukul në thukulic ku jɔl ya cït ke thukul, ka
wën nyic ke, ye cɔɔl nimïra de ɣëla, yekë de yïknhial de piööc (ICSEA) ku bï thukuul cɔk ti c,
thukuul wën luui mïïth bï akököl thöŋ ke kë d n th r nyuɔɔth. Lëk de lɔŋde kë ye luɔid n, ku
piöc de wunken ku märken ke mïïth, atök kenë g m yenë mïïth gam në thukulic, aye looi ku
yupic në kake ICSEA në thukul ëb n. Yenë nhiamë atɔ në nyinde të cï piöc ɣet thïn, ku të ci
mïïth cuɔp në thukulic.
ICSEA eluɔi de mïïth në ti m cï keek tiam në cäär dïït de baai cɔk adetic ku thööŋë në dhöl
piath ku nɔŋ yic. Yen ee thukuul kuɔny bïk dhiil kɔɔr ku themkï bïk luɔid n cɔk piny ku piöc
kï tënɔŋ thukuul kɔk wën thöŋ cin d n ke.
Thukuul, dupiööc, wunken ku märk n ke mïïth ku jɔl ya ɣëla, alëu bïk luui në lëk tɔ në thukul dië
yic bïk:
 lëk në biäk de thukul yök, të ku ny keek ka lacök ke baai yiic wën ye käŋ nyuɔɔth
 ka cï mïïth ke yök në thukulic thɔɔŋ kenë thukul wën luui mïïth thöŋ akököl k n ku jɔl ya
thukuul kedhia në Australia.
 Piöc tïŋ në nyi c luɔɔi dïït de thukuul, kanɔŋ yïk thukuul wën yenë ke lɔtueŋ pi th de
manh thukul nyuɔɔth.
 Luɔi dïït de thukul deetic apiath në ɣëla yic.
Kamaan ke thukul dië alëu bïk website ya riit në dhɔl kä yiic kee dhiëc:
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Akököl de thukul
 Thukul ëb n anɔŋ apäm de akökɔlde nɔŋic:
 Abër cekic juiir thukul
 Yith ke thukul nɔŋiic lëk në biäk de të tɔ thukul thïn, ye thukul yïndë ku cin cï gam në
thukulic
 Cinde dupiööc ku kɔc luui wën cie dupiööc
 Cuut cïnë lëk në biäk de wëu ke thukul cuɔɔtic
 Dhöl lɔ në web ite de thukulic, ku na lëu rɔt, kë dhöl de web ite de thukul të tɔ keek thïn ka
aju r yen tɔ thukul thïn
 Të cï thukul ɣet thïn në akököl de manh thukul
 Thi kde yic de thukul në biäk de purthä de piööc cï yök në ɣëla yic (ICSEA)
 Gäm yenë mïïth gam në thukulic ku cin tɔ në thukulic
 Kë ye b ibei në thukul dïït tueŋic de thänëwëiic
 Cuut de yic cinë cinde mïïth ye gam në thukulic në biäk de piööcde kɔk ke nyic cuɔɔtic, kenë
piööc de kake thukul wën kek ee meth ke b n në thukulic

Wëu ke thukul
Të cïnë wëu ke thukul luɔɔi thïn aye nyuɔɔth në thukul ëb n. Yen aju r kän anɔŋic ka puɔc
b n thïn- cïn de wëu tɔ thïn wën lëu bë luɔɔi de thukul cɔk lɔtueŋ – ku jɔl ya nyooth de wëu
cï ke luɔɔi në ruɔn thok ëb n. Yen të cïnë wëu luɔɔi thïn cï laaric apiath atɔ në aju r de
PDF yic, acï ke mac kɔɔth në website yic, të ye cɔɔl `apäm juëc de lëk`.

Kë cï NAPLAN yök
NAPLAN ee mïïth thukuul caar në cäär dïït de baai në ku r matiic ke dhiëc. Keek ayïk:


Ku n



Gäär



G tde akeer apiath



Nyïny pi th de thok ku ka yenë ke wël tek thook

 Cït ke ku n
Mïïth thukuul kedhia tɔ në run de 3,5,7 ku 9 tɔ thukuul ke akuma yiic ku ka cï tɔ në thukuul ke
akuma yiic pande Australia aye nyuc në cäär de NAPLAN.
Yen website ee cäär kedhia ke NAPLAN nyuɔɔth në tök tök, në ruɔn thok ëb n. Kek ëkääk atɔ në
ruɔn ëb n në biäk de cäär de NAPLAN.
Ka cï b nbei në cäär de NAPLAN yic aye nyuɔɔth thukul wën cï lɔc bei, thukuul wën luui mïïth në
biäk de akököl d n th r, ku jɔl ya thukuul ke Australia kedhia. Kake manh thukul wën cë nyuc në
cäär de NAPLAN në yic ërou, aye nyuɔɔth në ye thkukul töŋë yic, ku nyoothë ka cï meth b i në run
kee rou yiic.

Piöc de kɔk ke nyïc në thukuuliic
Thukuul wën nɔŋ mïïth piööcë keek në kɔk ke nyïc, aye website ke nyuɔɔth, në cin de ka ye piɔɔc
yenë ke kɔc gam, ku të ye thöl në mïïth thukuul ye piöc nyuɔɔth, keek aye tek thook në piöc de të cï
raan ɣet thïn (na tɔ) ku ɣänke luɔi.

Thukuul tɔ ɣëla yic
Athör cïnë ke mac kɔɔth thïn kek thukuul agut en thukul 20 ekek tɔ nëkë cït kilomitïr kaa 80
thukuul cï lɔc alëu bï tïŋ. Dhöl lɔ në apäm de akököl de thukuul cï ke nyuɔɔth, aci ke looi bïnë ke
kamaan kuɔny në luɔide kɔɔr d nic. Dhöl de kɔɔr alëu bï ran kör dac cɔk yök të tɔ thukul thïn atök
kenë thukuul kɔk kë ëtë töŋë.

