માતાપિતા માટે સવાલો અને જવાબો

ગ્રેડ 6

1. ગ્રેડ 6ની આકારણી માટે કઈ બાબતોનું િરીક્ષણ થાય છે ?
ગ્રેડ 6ની આકારણી માટે વાુંચન, લેખન અને ગપણતની કશળતાઓને પવદ્યાથીઓએ જૂ પનયર પવભાગના અુંતે ઑન્ટારરયો કરરક્યલમ
(અભ્યાસક્રમ) (The Ontario Curriculum) મજબ શીખી લીધા છે , તેની અિેક્ષા રાખવામાું આવે છે .

2. ગ્રેડ 6 EQAOની આકારણી, 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 પનપચચત માપહતી કેટલી સારી રીતે શીખી લીધી છે અને સ્કૂલના કોઈ એક ખાસ વર્ષ દરમ્યાન શું સ્થાન
મેળવયું છે , તેને ચકાસે છે ;
 પવદ્યાથીના પશક્ષણ પવર્ે તરત માપહતી આિે છે , જે થી પશક્ષકો પશક્ષણની િદ્ધપતઓ (અભ્યાસક્રમ), જે િોતાના ક્લાસમાું
અનસરી રહ્ા હોય છે , તેમાું ફેરફાર લાવી શકે છે ;
 પશક્ષકો દ્વારા સ્વતુંત્ર રીતે પવકસાવવમાું, વહીવટ કરવામાું અને તેના ગણોની નોંધ કરવામાું આવે છે અને તેમના વયપક્તગત
ગ્રેડડગના પવભાગો હોઈ શકે છે , જે નો આધાર પ્રત્યેક પવદ્યાથી માટે પશક્ષકની ણકણકારી િર રહે છે અને
 િરરણામો આિે છે જે ની સ્કૂલ, બોડષ અથવા પ્રાન્ત સાથે સરખામણી કરી શકાય તેમ હોતી નથી.
EQAO આકારણીઓ
 પવદ્યાથીઓના પશક્ષણના મખ્ય તબક્કાઓના કે, જે નો સુંબુંધ પ્રાન્તીય માિદુંડો સાથે હોય છે તે, તેના ઉત્તરોત્તર વધતા જ્ઞાન
અને કશળતાઓને ચકાસે છે ;
 પવદ્યાથીના પશક્ષણની વાર્ષર્ક માપહતી આિે છે જે નો ઉિયોગ પશક્ષકો, સ્કૂલો, સ્કૂલ બોડષ અને પ્રાન્ત કરી શકે છે , જે થી
સધારાઓ માટે પવકાસ અને યોજનાનું ધ્યાન રાખી શકાય;
 ઑન્ટારરયોના પશક્ષક દ્વારા પવકાસ અને સુંચાલન માટે કરવામાું આવે છે ;
 ઑન્ટારરયો પશક્ષકો 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 વાર્ષર્ક રીતે થઈ શકે છે .

3. શું બધા પવદ્યાથીઓએ ગ્રેડ 6 આકારણીમાું ભાગ લેવાની જરૂરરયાત હોય છે ?
પ્રાુંતીય િરીક્ષાઓ, ઑન્ટારરયો શૈક્ષપણક કાયષક્રમનો ભાગ હોય છે . બધા ગ્રેડ 6ના પવદ્યાથીઓ, જે ઓ સાવષજપનક ભુંડોળથી ચાલતી
સ્કૂલોમાું હાજરી આિે છે અને જે ઓ ઑન્ટારરયો કરરક્યલમ (અભ્યાસક્રમ) અનસરે છે , તેમને પશક્ષણ ગણવત્તા અને જવાબદારી
ઑરફસ એક્ટ (The Education Quality and Accountability Office Act) હેઠળ ગ્રેડ 6ની આકારણી માટે જરૂરરયાતો
રહે છે .
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4. ખાસ શૈક્ષપણક જરૂરરયાતો ધરાવતા પવદ્યાથીઓ ગ્રેડ 6 આકારણી િર કયા પ્રકારનો આધાર મેળવે છે ?
પવદ્યાથીઓ જે મને ખાસ શૈક્ષપણક જરૂરરયાતો હોય છે અને વયપક્તગત પશક્ષણ યોજના (Individual Education Plan – IEP)
િર હોય છે તેમને ગ્રેડ 6 આકારણી માટે કેટલીક છૂ ટની િરવાનગી હોય છે , જે ને EQAO મુંજૂર કરે છે અને જે તેમના ક્લાસરૂમ
આકારણીઓની પનયપમત િદ્ધપત સાથે સસુંગત હોય છે . વધારે માપહતી માટે તમે EQAOની સગવડ, ખાસ જોગવાઇઓ અને છૂ ટ
માટે ગાઈડ (Guide for Accommodations, Special Provisions and Exemptions) જોઈ શકો છો.

5. ગ્રેડ 6 આકારણી માટે અુંગ્રજી
ે ભાર્ા શીખનારાઓ કેવો આધાર મેળવે છે ?
અુંગ્રેજી ભાર્ા શીખનારાઓને ગ્રેડ 6 આકારણી માટે ખાસ જોગવાઈઓની િરવાનગી હોય છે , જે ને EQAO મુંજૂર કરે છે અને જે
તેમના ક્લાસરૂમ આકારણીઓની પનયપમત િદ્ધપત સાથે સસુંગત હોય છે . વધારે માપહતી માટે તમે EQAOની સગવડ, ખાસ
જોગવાઇઓ અને છૂ ટ માટે ગાઈડ જોઈ શકો છો.

6. શું છૂ ટછાટની િરવાનગી હોય છે ?
કેટલાક કેસમાું, પવદ્યાથીઓને ગ્રેડ 6 આકારણી લેખનથી છૂ ટ મળી શકે છે , જો તેઓ EQAO પનધાષરરત માિદુંડો િૂરા કરે.
પપ્રપન્સિાલ અને સ્કૂલ ટીમ, માતાપિતાઓ અથવા વાલીઓ સાથે ચચાષ-પવચારણા કરી સ્કૂલના સ્તર િર પવદ્યાથીઓની પ્રાન્તીય
િરીક્ષાઓમાું ભાગીદારી અને છૂ ટ તથા ખાસ જોગવાઈઓ પવર્ે પનણષય લેશે. વધારે માપહતી માટે તમે EQAOની સગવડ, ખાસ
જોગવાઇઓ અને છૂ ટ માટે ગાઈડ જોઈ શકો છો.

7. ગ્રેડ 6 આકારણી ક્યારે કરવામાું આવે છે ?
ગ્રેડ 6 આકારણી બે-અઠવારડયાના સમય દરમ્યાન નોંધવામાું આવે છે , ખાસ કરીને મે મપહનાના અુંતે અને જૂ નના પ્રારુંભમાું. પ્રત્યેક
સ્કૂલ િોતાની િરીક્ષાઓની તારીખો અને સમય નક્કી કરે છે , જે પનધાષરરત કરેલા આકારણી સમય દરમ્યાન હોય છે .

8. ગ્રેડ 6 આકારણી ક્યારે કરવામાું આવે છે ?
ગ્રેડ 6 આકારણી પ્રાન્તમાું સતત રીતે સુંચાપલત કરવામાું આવે છે , જે ઑન્ટારરયોનું શૈક્ષપણક જૂ થ કરે છે , જે માું ખાસ કરીને
પવદ્યાથીઓના ક્લાસરૂમના પશક્ષકો હોય છે . પવદ્યાથીઓને, આકારણીના છ પવભાગોના પ્રત્યેક પવભાગને િૂરા કરવા માટે લગભગ એક
કલાક આિવામાું આવે છે . અમારી વેબસાઈટ િરથી નમૂનાઓની આકારણી િપસ્તકાઓ ઉિલબ્ધ હોય છે .
EQAO બહપવધ વાર્ષર્ક યોજનાની મધ્યમાું છે , જે પ્રાન્તીય આકારણી કાયષક્રમ ઑનલાઇન કરશે.

9. જો EQAO આકારણીના રદવસોમાું મારું બાળક ગેરહાજર રહે તો શું થશે?
જ્યારે ગ્રેડ 6 આકારણીના રદવસોમાું તમારું બાળક ગેરહાજર રહે તો, જ્યારે બાળક િાછું આવે ત્યારે સ્કૂલ આકારણી લખવા માટે
ગોઠવણી કરશે, િરુંત તે ફકત નક્કી કરેલા બે-અઠવારડયાના આકરણી સમય દરમ્યાન જ હશે. તે સમય દરમ્યાન જો તમારું બાળક
શાળામાું િાછું ન આવે, તો તે આકારણીમાું ભાગ લઈ શકશે નહીં.
જે પવદ્યાથીઓની આકારણીમાું ભાગ લેવા માટે અિેક્ષા રાખવામાું આવે છે , િરુંત ભાગ લેતા નથી તેમનો િણ િરરણામોનો ણકહેર રરિોટષમાું
સમાવેશ થશે. પ્રત્યેક પવદ્યાથી માટે સાવષજપનક ભુંડોળથી ચાલતી શૈક્ષપણક િદ્ધપત જવાબદાર રહે છે , EQAO પ્રત્યેક પવદ્યાથી માટે રરિોટષ
કરે છે . જો પવદ્યાથીને EQAO માગષદશષન હેઠળ છૂ ટછાટ ન હોય અને તે આકારણી લખે નહીં, તો તેને ગેરહાજર ગણવામાું આવશે, અને
EQAO રરિોર્ટટગમાું તેનો કોઈિણ ડેટા હશે નહીં.

10.

આકારણી માટે મારા બાળકે કેવી રીતે તૈયારી કરવી જોઈએ?

ગ્રેડ 6 આકારણી 100% ઑન્ટારરયો કરરક્યલમ (અભ્યાસક્રમ) િર આધારરત હોય છે તેથી કોઈ પવપશષ્ટ તૈયારીની જરૂરત હોતી નથી.
આકારણીની રૂિરેખા (ફૉરમેટ) અને સવાલો જે િૂછવામાું આવશે તેના પ્રકારો સાથે િરરપચત થવા, તમે આકારણીના નમૂનાઓની
િપસ્તકાઓ જોઈ શકો છો.
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11.

EQAO આકારણીઓનું ગણાુંકન કેવી રીતે થાય છે ?

બધા EQAO આકારણીઓ િર, બહપવધ િસુંદગીઓના પ્રત્યત્તરોનું મશીન િર ગણાુંકન થાય છે . ખલ્લા જવાબ માટેના સવાલોના
પ્રત્યત્તરો જે ગ્રેડ 6 આકારણી માટે હોય છે તેનું ગણાુંકન ઑન્ટારરયોના કેળવણીકારો કરે છે જે મને પવપશષ્ટ તાલીમ મળી હોય છે અને
જે મણે યોગ્યતા િરીક્ષા િસાર કરી હોય છે . આ પવરડઓ, EQAO િરીક્ષાઓ કેવી રીતે બને છે , સુંચાપલત અને ગણાુંરકત થાય છે
(How EQAO Tests Are Created, Administered and Scored) પવર્ે વધારે માપહતી માટે સમણકવે છે .

12.

મારા બાળકનું િરરણામ મને ક્યારે મળશે?

પ્રત્યેક પવદ્યાથી જે આકારણી લખે છે , તેને વયપક્તગત પવદ્યાથી રરિોટષ (Individual Student Report –ISR) મળશે, જે તેના
િરરણામોની રૂિરેખા આગળ આવતા સ્કૂલના વર્ષના ફૉલ(ઑટમ)માું આિશે. વધારે માપહતી માટે આ ISR નમૂનો જઓ.
આકારણી િછી ફૉલમાું, EQAOની બધા આકારણીઓના પ્રાન્તીય િરરણામોનો િણ રરિોટષ થશે. EQAOની વેબસાઈટ િર સ્કૂલ
અને સ્કૂલ બોડષના િરરણામો પ્રકાપશત કરવામાું આવે છે .

13.

EQAO િરરણામોનો રરિોટષ કેવી રીતે થાય છે ?

જૂ પનયર-પવભાગની આકારણીના િરરણામોનો રરિોટષ પ્રાન્તના પ્રાપતતના ચાર સ્તરો પ્રમાણે થાય છે . પશક્ષકો, જે ક્લાસરૂમમાું ઉિયોગ
કરે છે અને પવદ્યાથીની પ્રાપતતનો રરિોટષ કરવા રરિોટષ કાડષ િર ઉિયોગ કરે છે , તે પ્રાપતતના એકસમાન સ્તરો હોય છે . પ્રાન્તીય માિદુંડ
લેવલ 3 હોય છે , જે ની સમાનતા B– થી B+ રેંજ પ્રાપતત સધીની હોય છે .
જે પવદ્યાથીઓ આકરાણીના આ માિદુંડ િૂરા કરે છે કે તેનાથી આગળના િૂરા કરે છે (દાખલા તરીકે, લેવલ 3 કે 4ની પ્રાપતત) તે મોટા
ભાગનું જ્ઞાન અથવા સુંિૂણષ જ્ઞાન અને તેમના ત્યારના પશક્ષણના તબક્કાની બધી કશળતાઓ દશાષવે છે .
વધારે પવગતો માટે, કૃિા કરી વાુંચો અ િેરટ્ું સ ગાઈડ ટૂ અુંડરસ્ટેંડડગ યઅર ચાઈલ્્સ રરઝલ્ટ્સ (A Parent’s Guide to
Understanding Your Child’s Results).

14.

મારા બાળકના EQAO િરરણામોની તેની ગ્રેડમાું ગણતરી થશે?

પ્રાુંતીય મૂલ્યાુંકનના પ્રાથપમક શાળાના િરરણામોમાું પવદ્યાથીઓના ગ્રેડને ગણતરીમાું લેવામાું આવતા નથી. રરિોટષ કાડષની ગ્રેડની સાથે
ધ્યાનમાું લેવા માટે તે વધારાની માપહતી આિે છે , જે થી પવદ્યાથીની પશક્ષાનું મૂલ્યાુંકન થાય અને નક્કી કરાય કે, ક્યા પ્રકારના વધારાના
આધારની જરૂરત છે .

15.

શું િ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 પશક્ષકો દ્વારા ગણાુંકો અિાવાની અને તે િછી િરરણામોના રરિોટષ સધીની. EQAO તેના ડેટાની
પ્રામાપણકતા માટે શ્રેષ્ઠ મહત્ત્વ આિે છે .

16.

મારા બાળકના પશક્ષણના આધાર માટે તેના EQAO િરરણામોનો ઉિયોગ હું કઈ રીતે કરી શકું છું ?

બાળકના અભ્યાસનું મૂલ્યાુંકન કરવા માટે, એ મહત્ત્વનું હોય છે , કે તમે વયાિક શ્રેણીની માપહતીને ધ્યાનમાું લો. તમારા બાળકના
રોજજદા ક્લાસરૂમ કામ સાથે અને બીજી આકારણીની અને સુંબુંપધત માપહતી સાથે EQAO િરરણામોની તિાસ થવી જોઈએ જે થી,
તેના પશક્ષણને માિી શકાય અને નક્કી કરી શકાય કે, ક્યાું વધારે મદદની જરૂર છે .
જે પવદ્યાથીઓ ગ્રેડ 6માું પ્રાન્તીય માિદુંડ માટે યોગ્ય ઉતરતા નથી, તો પશક્ષકો અને માતાપિતાઓ માટે ખાસ મહત્ત્વનું રહે છે કે,
તેઓ સાથે મળીને કામ કરી ચચાષપવચારણા કરે કે તેઓ પશક્ષાના અુંતરોને કેવી રીતે હટાવી શકે છે . EQAO પવદ્યાથીના જૂ થોને ટ્રૅક
કરવાથી સ્િષ્ટ સમણકય છે કે, પવદ્યાથીઓ જે ઓ પ્રાન્તીય માિદુંડ માટે શરૂઆતની ગ્રેડમાું યોગ્ય થતા નથી તેઓ આગળની ગ્રેડમાું
સુંઘર્ષ કરતા રહે છે .
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17.

મારા બાળકની સ્કૂલના િરરણામો મને શું બતાવે છે ?

સ્કૂલના િરરણામો જણાવે છે કે, તમારી સ્કૂલના પવદ્યાથીઓ તમારી સ્કૂલ બોડષના અને પ્રાન્તના પવદ્યાથીઓની સરખામણીમાું કેવા
રહ્ા છે . બીણક પવદ્યાથીઓની પસપદ્ધપ્રાપતતની સરખામણીમાું તમારા બાળકની પ્રાપતત કેવી રહી છે તેની ણકણકારી માટે તમને મદદ
કરશે અને પવદ્યાથીની પ્રાપતતના આધાર માટે તમને ચચાષપવચારણા માટે તૈયાર કરશે. અહીંયા તમારી સ્કૂલના િરરણામો જૂ ઓ ત્યારે
િૂછવા માટે છ સવાલો (Six Questions to Ask When Looking at Your School’s Results) છે .
તમારા બાળકના પશક્ષક અથવા જપ્રપસિાલ સાથે તમે EQAO િરરણામોના મહત્ત્વ પવર્ે વાત કરી શકો છો, જે થી તમારા બાળકની
સ્કૂલના પશક્ષણના કાયષક્રમો મજબૂત બને. સમગ્ર ઑન્ટારરયોની સ્કૂલો EQAO ડેટાનો ઉિયોગ કરે છે . બીણક ક્લાસરૂમ ડેટા, જે મ કે,
રરિોટષ કાડષ ગ્રેડ, હાજરીનો દર અને સુંબુંપધત માપહતીનો ઉિયોગ કરી તેમના સધારાના કાયષક્રમોનો પવકાસ કરે છે .

18.

આકારણી િર મારું બાળક પનષ્ફળ રહે તો શું થશે?

પશક્ષકો અને માતાપિતાઓ માટે મહત્વનું રહે છે કે તેઓ પવદ્યાથીઓના િરરણામો િર ચચાષ કરે, તેવા પવદ્યાથીઓ વાુંચન, લેખન
અથવા ગપણતની કશળતાઓના પ્રાન્તીય માિદુંડો િૂરા કરી શકતા નથી અને તે તેઓ માટે સાથે મળીને કામ કરે. જૂ પનયર-પવભાગની
આકારણીના િરરણામોની ગણતરી પવદ્યાથીના ગ્રેડમાું થતી નથી.

19.

ઑન્ટારરયો માટે પ્રાન્તીય પવસ્તૃત આકારણીઓની જરૂરત શા માટે રહે છે ?

EQAO િરરણામો ઑન્ટારરયોની શૈક્ષપણક િ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 છે તેમની પવદ્યાથી માટેની
પસપદ્ધપ્રાપતતના િરાવાની પવસ્તૃત િદ્ધપત હોવી જોઈએ, જે વાસ્તપવક અને પવચવાસિાત્ર હોય. આકારણીના િરરણામો તે ક્ષેત્રોને
મહત્ત્વના જણાવે છે , જ્યાું પવદ્યાથીઓને વધારે મદદની જરૂર હોય છે . કેળવણીકારો, સ્કૂલો, બોડષ અને પ્રાન્ત આ ડેટાનો ઉિયોગ કરી
પશક્ષણ આિવાના અને પશક્ષણ શીખવાના કાયષસાહસને ધ્યેય બનાવે છે .
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