માતાપિતા માટે સવાલો અને જવાબો

OSSLT

1. OSSLT માટે કઈ બાબતોનું િરીક્ષણ થાય છે ?
ઑન્ટારરયો કરરક્યલમ (અભ્યાસક્રમ) (The Ontario Curriculum) અનસાર OSSLT પવદ્યાથીઓની પિક્ષાની કિળતાઓનું
મલયાુંકન કરે છે જે માું ગ્રેડ 9ના અુંત સધીમાું બધા પવષયો પવદ્યાથીઓ િીખે એવી અિેક્ષા રખાય છે .

2. OSSLT મારું બાળક જે ક્લાસમાું બીજી િરીક્ષાઓ આિી રહ્ું છે , તેનાથી કઈ રીતે જદી રહે છે ?
EQAO િરીક્ષાઓ અને ક્લાસરૂમ િરીક્ષાઓના જદાજદા લક્ષ્યો હોય છે અને જદીજદી માપહતી આિે છે .
ક્લાસરૂમ િરીક્ષાઓ
 પવદ્યાથીઓએ પનપચિત માપહતી કેટલી સારી રીતે િીખી લીધી છે અને સ્કૂલના કોઈ એક ખાસ વષષ દરમ્યાન િું સ્થાન
મેળવયું છે , તેને િકાસે છે ;
 પવદ્યાથીના પિક્ષણ પવષે તરત માપહતી આિે છે , જે થી પિક્ષકો પિક્ષણની િદ્ધપતઓ (અભ્યાસક્રમ), જે િોતાના ક્લાસમાું
અનસરી રહ્ા હોય છે , તેમાું ફેરફાર લાવી િકે છે ;
 પિક્ષકો દ્વારા સ્વતુંત્ર રીતે પવકસાવવમાું, વહીવટ કરવામાું અને તેના ગણોની નોંધ કરવામાું આવે છે અને તેમના વયપક્તગત
ગ્રેડડગના પવભાગો હોઈ િકે છે , જે નો આધાર પ્રત્યેક પવદ્યાથી માટે પિક્ષકની જાણકારી િર રહે છે અને
 િરરણામો આિે છે જે ની સ્કૂલ, બોડષ અથવા પ્રાન્ત સાથે સરખામણી કરી િકાય તેમ હોતી નથી.
EQAO આકારણીઓ
 પવદ્યાથીઓના પિક્ષણના મખ્ય તબક્કાઓના કે, જે નો સુંબુંધ પ્રાન્તીય માિદુંડો સાથે હોય છે તે, તેના ઉત્તરોત્તર વધતા જ્ઞાન
અને કિળતાઓને િકાસે છે ;
 પવદ્યાથીના પિક્ષણની વાર્ષષક માપહતી આિે છે જે નો ઉિયોગ પિક્ષકો, સ્કૂલો, સ્કૂલ બોડષ અને પ્રાન્ત કરી િકે છે , જે થી
સધારાઓ માટે પવકાસ અને યોજનાનું ધ્યાન રાખી િકાય;
 ઑન્ટારરયોના પિક્ષક દ્વારા પવકાસ અને સુંિાલન માટે કરવામાું આવે છે ;
 ઑન્ટારરયો પિક્ષકો અને બીજી લાયકાત ધરાવતી વયપક્તઓ, જે મણે ખાસ તાલીમ મેળવી છે , તેમના દ્વારા સસુંગત અને
વાસ્તપવક રીતથી ગણાુંકન મેળવે છે અને
 િરરણામો આિે છે જે મની સરખામણી સ્કૂલ, બોડષ અને પ્રાન્તમાું વાર્ષષક રીતે થઈ િકે છે .

3. િું બધા પવદ્યાથીઓએ OSSLT લખવાની જરૂરરયાત હોય છે ?
પ્રાુંતીય િરીક્ષાઓ, ઑન્ટારરયોના સાવષજપનક િૈક્ષપણક કાયષક્રમનો ભાગ હોય છે , જે ની રૂિરેખા પિક્ષણ ગણવત્તા અને જવાબદારી
ઑરફસ એક્ટ (The Education Quality and Accountability Office Act) માું આિી છે . બધા પવદ્યાથીઓ જે ઓ
ઑન્ટારરયો સેકુંડરર સ્કૂલ રડપ્લોમા (Ontario Secondary School Diploma – OSSD) માટે ભણી રહ્ા હોય છે તેમણે
OSSLT લેવી જ િડે છે . OSSLT એક ન્યૂનતમ-યોગ્યતા માિતી િરીક્ષા હોય છે . OSSLTમાું સફળતાની સમાપપ્ત એક
પ્રાુંરપભક માગષ છે , જે OSSDની પિપક્ષત હોવાની જરૂરતને સુંતોષકારક રીતે િૂરી કરે છે .

OSSLT Q&A-February 2016/Q & R TPCL-Février 2016

Gujarati/Gujarati

1

4. ખાસ િૈક્ષપણક જરૂરતો ધરાવતા પવદ્યાથીઓ OSSLT િર કયા પ્રકારનો આધાર મેળવે છે ?
પવદ્યાથીઓ જે મને ખાસ િૈક્ષપણક જરૂરતો હોય છે અને વયપક્તગત પિક્ષણ યોજના (Individual Education Plan – IEP) િર
હોય છે તેમને OSSLT માટે કેટલીક છૂ ટની િરવાનગી હોય છે , જે તેમના ક્લાસરૂમ આકારણીઓની પનયપમત િદ્ધપત સાથે
સસુંગત હોય છે . વધારે માપહતી માટે તમે EQAOની સગવડ, ખાસ જોગવાઇઓ, મલતવી અને છૂ ટ માટે ગાઈડ (Guide for
Accommodations, Special Provisions, Deferrals and Exemptions) જોઈ િકો છો.

5. OSSLT િર અુંગ્રજી
ે ભાષા િીખનારાઓને કેવી રીતે આધાર મળે છે ?
અુંગ્રેજી ભાષા િીખનારાઓને OSSLT માટે કેટલાક પવપિષ્ટ જોગવાઈઓની િરવાનગી મળે છે , જે તેમની ક્લાસરૂમની
આકારણીઓની પનયપમત રીત સાથે સસુંગત રહે છે . વધારે માપહતી માટે તમે EQAOની સગવડ, ખાસ જોગવાઇઓ, મલતવી અને
છૂ ટ માટે ગાઈડ જોઈ િકો છો.

6. િું છૂ ટછાટો અથવા મલતવી િરવાનગી મળે છે ?
જે પવદ્યાથીઓ ઑન્ટારરયો સેકુંડરર સ્કૂલ રડપ્લોમા માટે ભણી રહ્ા હોય છે તેમને OSSLT લખવામાુંથી છૂ ટ મળી િકિે નહીં.
OSSLT ન્યૂનતમ યોગ્યતાની િરીક્ષા હોય છે અને આ એક પ્રાથપમક રીત છે જે ગ્રેજ્યએિન માટે જરૂરરયાતના પિક્ષણને િૂરી કરે
છે . વધારે માપહતી માટે તમે EQAOની સગવડ, ખાસ જોગવાઇઓ, મલતવી અને છૂ ટ માટે ગાઈડ જોઈ િકો છો.
કેટલાક કેસમાું, જે પવદ્યાથીઓએ વાુંિન અને લેખનની કિળતાઓ જે ગ્રેડ 9 માટે યોગ્ય હોય છે , તેને પ્રાપ્ત કરી ન હોય તેઓ
OSSLT ને આગળ આવતા વષષ સધી મલતવી રાખી િકે છે .

7. OSSLTનું સુંિાલન ક્યારે થાય છે ?
પ્રત્યેક વષે, િૂરા ઑન્ટારરયોમાું બધા પવદ્યાથીઓ એક જ તારીખ િર જે સામાન્યતઃ માિષની અુંતે અથવા એપપ્રલની િરૂઆતમાું હોય
છે ત્યારે OSSLT લખે છે . અમારી વેબ સાઇટ િર આગળ આવતી આકારણીની તારીખોની યાદી ઉિલબ્ધ હોય છે .

8. OSSLTનું સુંિાલન કેવી રીતે થાય છે ?
ઑન્ટારરયો કેળવણીકારો (પિપક્ષત) િૂરા પ્રાન્તમાું OSSLTનું લગાતાર સુંિાલન કરતા હોય છે . પવદ્યાથીઓએ િરીક્ષાની બે
િપસ્તકાઓ લખવાની હોય છે અને પ્રત્યેક િપસ્તકા લખવા માટે 75 પમપનટ આિવામાું આવે છે . અમારી વેબસાઈટ િર િરીક્ષાની
િપસ્તકાઓના નમૂના ઉિલબ્ધ છે .
EQAO અનેક પ્રકારની વાર્ષષક યોજનાની મધ્યમાું છે , જે પ્રાન્તીય આકારણી કાયષક્રમ ઑનલાઇન િર લાવિે.

9. OSSLTના રદવસે જો મારું બાળક ગેરહાજર રહે તો િું થિે?
જે તમારૂું બાળક, જે રદવસે OSSLTનું સુંિાલન થઈ રહ્ું હોય ત્યારે ગેરહાજર હોય તો, તે િરીક્ષામાું ભાગ લઈ િકિે નહીં. આનો
અથષ થાય છે કે, તમારું બાળક પનપચિત સ્કૂલના વષષ માટે ગ્રેજ્યએિન પિક્ષણની જરૂરત િૂરી કરવાની તક ગમાવી દેિે. બીજી વાર
જ્યારે OSSLTનું સુંિાલન થિે ત્યારે તેણે OSSLT આિવી િડિે, જે સ્કૂલના આગળના વષષમાું રહેિે.
જે પવદ્યાથીઓની OSSLTમાું ભાગ લેવા માટે અિેક્ષા રાખવામાું આવે છે , િરુંત ભાગ લેતા નથી તેમનો િણ િરરણામોના જાહેર રરિોટષમાું
સમાવેિ થિે. પ્રત્યેક પવદ્યાથી માટે જાહેર ભુંડોળથી િાલતી િૈક્ષપણક િદ્ધપત જવાબદાર રહે છે , EQAO પ્રત્યેક પવદ્યાથી માટે રરિોટષ કરે
છે . પવદ્યાથી OSSLT લખવા અિેપક્ષત હોય િણ લખી ન િકેતો EQAO રરિોટષમાું તે ગેરહાજર માનવામાું આવિે અને રરિોટષમાું કોઈ
ડેટા આવિે નહીં.
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10.

આકારણી માટે મારા બાળકે કેવી રીતે તૈયારી કરવી જોઈએ?

11.

EQAO આકારણીઓનાું ગણાુંક કેવી રીતે આિવામાું આવે છે ?

OSSLT 100% ઑન્ટારરયો કરરક્યલમ (અભ્યાસક્રમ) િર આધારરત હોય છે , તેથી કોઈ પવપિષ્ટ તૈયારીની જરૂરત હોતી નથી.
િરીક્ષાની રૂિરેખા (ફૉરમેટ) અને સવાલો જે િૂછવામાું આવિે તેના પ્રકારો સાથે િરરપિત થવા, તમે આકારણીના નમૂનાઓની
િપસ્તકાઓ િર જોઈ િકો છો.

બધા EQAO આકારણીઓ િર, બહપવધ િસુંદગીઓના પ્રત્યત્તરોનું મિીન િર ગણાુંકન થાય છે . OSSLT િર ખલલા-જવાબો
આિવા માટેના સવાલોના પ્રત્યત્તરો માટે ગણાુંક ઑન્ટારરયોના કેળવણીકારો અને બીજી લાયકાત ધરાવતી વયપક્તઓ આિે છે . આ
લોકોને પવપિષ્ટ પ્રકારની તાલીમ મળી હોય છે અને તેમણે લાયકાત મેળવી આિતી િરીક્ષા િસાર કરી હોય છે . આ પવરડઓ, EQAO
િરીક્ષાઓ કેવી રીતે બને છે , સુંિાપલત અને ગણાુંરકત થાય છે (How EQAO Tests Are Created, Administered and
Scored) પવષે વધારે માપહતી સમજાવે છે .

12.

મારા બાળકનું િરરણામ મને ક્યારે મળિે?

મૂલયાુંકન લખેલા દરેક પવદ્યાથીને એ જ િૈક્ષપણક વષષના જનના આરુંભ સધીમાું િરરણામ મળી જિે. વધારે માપહતી માટે આ ISR
નમૂના જઓ.
આકારણી િછી ફૉલમાું, EQAOની બધા આકારણીઓના પ્રાન્તીય િરરણામોનો િણ રરિોટષ થિે. EQAOની વેબસાઈટ િર સ્કૂલ
અને સ્કૂલ બોડષના િરરણામો પ્રકાપિત કરવામાું આવે છે .

13.

EQAO િરરણામોનો રરિોટષ કેવી રીતે થાય છે ?

OSSLT ન્યૂનતમ-યોગ્યતાની આકારણી હોય છે . પસપદ્ધપ્રાપપ્ત “સફળ” અથવા “અસફળ” રીતે રરિોટષ થાય છે .
જે પવદ્યાથીઓ સફળ થાય છે તેમણે ગ્રેડ 9ની અુંતમાું અિેક્ષા રાખી િકાય તેવી પિક્ષાના ન્યૂનતમ સ્તરની જાણકારી દિાષવી છે .

14.

િું મારા બાળકના ગ્રેડમાું EQAO િરરણામોની ગણતરી થિે?

પવદ્યાથીઓના ગ્રેડમાું િરરણામોની ગણતરી થતી નથી, િરુંત સફળતાિૂવષક OSSLTની અથવા વૈકપલિક પિક્ષા કોસષ (અભ્યાસક્રમ)ની
સમાપપ્ત થવી, એ ગ્રેજ્યએિન માટેની જરૂરત હોય છે .

15.

િું િરરણામો કાયદેસરના અને પવચવાસિાત્ર હોય છે ?

હા. EQAO િરીક્ષાની ક્રપમક વૃપદ્ધ, તિાસ અને ગણવત્તાની ખાતરીની િદ્ધપતઓ દપનયાની શ્રેષ્ઠ રહી છે અને એજન્સીના ડેટાની
તેઓ માન્યતા અને પવચવસનીયતાની ખાતરી આિે છે . આકારણીના પ્રત્યેક તબક્કા િર EQAO િાસે પવચવાસિાત્રતાની તિાસ
હોય છે —િરીક્ષાઓની વૃપદ્ધથી પિક્ષકો દ્વારા ગણાુંકો અિાવાની અને તે િછી િરરણામોના રરિોટષ સધીની. EQAO તેના ડેટાની
પ્રામાપણકતા માટે શ્રેષ્ઠ મહત્ત્વ આિે છે .

16.

મારા બાળકના પિક્ષણના આધાર માટે તેના EQAO િરરણામોનો ઉિયોગ હું કઈ રીતે કરી િકું છું ?

બાળકના અભ્યાસનું મૂલયાુંકન કરવા માટે, એ મહત્ત્વનું હોય છે , કે તમે વયાિક શ્રેણીની માપહતીને ધ્યાનમાું લો. તમારા બાળકના
રોજજદા ક્લાસરૂમ કામ સાથે અને બીજી આકારણીની માપહતી સાથે EQAO િરરણામોની તિાસ થવી જોઈએ જે થી, તેના પિક્ષણને
માિી િકાય અને નક્કી કરી િકાય કે, ક્યાું વધારે મદદની જરૂરત છે .
OSSLTમાું અસફળ રહેલા પવદ્યાથીઓના માતાપિતા અને પિક્ષક માટે ઘપનષ્ઠ અભ્યાસ માટે સાથે બેસીને કામ કરવાની િિાષ કરવી ખાસ
મહત્ત્વની છે જે થી ખાઈ િૂરી િકાય અને િાળાુંત િહેલા પવદ્યાથીની િરરણામપ્રાપપ્ત સધારી િકાય.
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17.

મારા બાળકની સ્કૂલના િરરણામો મને િું બતાવે છે ?

સ્કૂલના િરરણામો જણાવે છે કે, તમારી સ્કૂલના પવદ્યાથીઓ તમારી સ્કૂલ બોડષના અને પ્રાન્તના પવદ્યાથીઓની સરખામણીમાું કેવા
રહ્ા છે . બીજા પવદ્યાથીઓની પસપદ્ધપ્રાપપ્તની સરખામણીમાું તમારા બાળકની પ્રાપપ્ત કેવી રહી છે તેની જાણકારી માટે તમને મદદ
કરિે અને પવદ્યાથીની પ્રાપપ્તના આધાર માટે તમને િિાષપવિારણા માટે તૈયાર કરિે.
તમારા બાળકના પિક્ષક અથવા જપ્રપસિાલ સાથે તમે EQAO િરરણામોના મહત્ત્વ પવષે વાત કરી િકો છો, જે થી તમારા બાળકના
સ્કૂલના પિક્ષણના કાયષક્રમો મજબૂત બને. સમગ્ર ઑન્ટારરયોની સ્કૂલો EQAO ડેટાનો ઉિયોગ કરે છે . બીજા ક્લાસરૂમ ડેટા, જે મ કે,
રરિોટષ કાડષ ગ્રેડ, હાજરીનો દર, સુંબુંપધત માપહતીનો ઉિયોગ કરી તેમના સધારાના કાયષક્રમોનો પવકાસ કરે છે .

18.

જો મારું બાળક OSSLT માટે પનષ્ફળ રહે તો િું થિે?

જે પવદ્યાથીઓ OSSLT માટે પનષ્ફળ રહે તો, ગ્રેજ્યએિન માટે પિક્ષાની જરૂરતને તેમણે સુંતોષી નથી. તો િણ પવદ્યાથીઓ એકથી
વધારે વાર OSSLT લખી િકે છે . એક વાર જે પવદ્યાથીઓ OSSLT િર પનષ્ફળ રહ્ા હોય તેઓ ઑન્ટારરયો સેકુંડરર સ્કૂલ
પલટરપસ કોસષ (Ontario Secondary School Literacy Course – OSSLC) પ્રાપ્ત કરવા માટે યોગ્ય ગણાય છે , જે ને
કારણે ગ્રેજ્યએિન પિક્ષાની જરૂરત િૂરી થઈ િકે છે .
OSSLTમાું અસફળ રહેલા પવદ્યથીઓના માતાપિતા અને પિક્ષક માટે ઘપનષ્ઠ અભ્યાસ માટે સાથે બેસી કામ કરવાની િિાષ કરવી
ખાસ મહત્ત્વ છે જે થી ખાઈ િૂરી િકાય અને હાઈસ્કૂલ િૂરી થાય એ િહેલા પવદ્યાથીની િરરણામપ્રાપપ્ત સધરી િકાય.

19.

ઑન્ટારરયો માટે પ્રાન્તીય પવસ્તૃત આકારણીઓની જરૂરત િા માટે રહે છે ?

EQAO િરરણામો ઑન્ટારરયોની િૈક્ષપણક િદ્ધપતની જવાબદારીની મખ્ય રીત છે અને પવદ્યાથી, સ્કૂલ, સ્કૂલ બોડષ અને પ્રાન્તીય
સ્તરોના સધારાઓની યોજના માટેનું મહત્ત્વનું સાધન છે . સ્કૂલ િદ્ધપત, જે સતત સધારાઓ માટે ગુંભીર રહે છે , તેમની પવદ્યાથી
માટેની પસપદ્ધપ્રાપપ્તના િરાવાની પવસ્તૃત િદ્ધપત હોવી જોઈએ, જે વાસ્તપવક અને પવચવાસિાત્ર હોય. આકારણીના િરરણામો તે
ક્ષેત્રોને મહત્ત્વના જણાવે છે , જ્યાું પવદ્યાથીઓને વધારાની મદદની જરૂર હોય છે . કેળવણીકારો, સ્કૂલો, બોડષ અને પ્રાન્ત આ ડેટાનો
ઉિયોગ કરી પિક્ષણ આિવાના અને પિક્ષણ િીખવાના કાયષસાહસને ધ્યેય બનાવે છે .
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