பெற்ற ோருக்கோன றகள்வி ெதில்கள்

6ம் வகுப்பு

1. 6ம் வகுப்பு மதிப்ெீட்டுத் றதர்வுகளில் என்பனன்ன
ற ோதிக்கப்ெடுகின் ன?

ஒண்டாரிய ா கல்வித்திட்டம் (The Ontario Curriculum) -க்கு இணங்க, இடடநிடைப்
பிரிவின் இறுதிக்குள் மாணவர்கள் கற்றுக்ககாள்ள யவண்டுகமன்று

எதிர்பார்க்கப்படும் வாசித்தல், எழுதுதல் மற்றும் கணிதத் திறன்கடள 6ம் வகுப்பு
மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகள் மதிப்பாய்வு கசய்கின்றன.

2. என் ெிள்ளள தனது வகுப்ெில் ஏற்கனறவ எழுதுகின்
றதர்வுகளளக் கோட்டிலும் 6ம் வகுப்பு EQAO மதிப்ெீட்டுத்
றதர்வுகள் எவ்வோறு றவறுெடுகின் ன?

வகுப்படற யதர்வுகளும் EQAO யதர்வுகளும் கவவ்யவறு குறிக்யகாள்கடளக்
ககாண்டுள்ளன மற்றும் அடவ கவவ்யவறு விதமான தகவல்கடள
வழங்குகின்றன.
வகுப்ெள த் றதர்வுகள்


மாணவர்கள் குறிப்பிட்ட தகவல்கடள எவ்வளவு நன்றாகக் கற்றுள்ளனர்
என்படத அளவிடுகின்றன. யமலும், இடவ ஒரு குறிப்பிட்ட பாடசாடை



ஆண்டு முழுவதும் நடடகபறுகின்றன;
ஆசிரி

திருத்தி


ர்கள் தங்களுடட
டமக்கப் ப

வகுப்படறகளில் கற்பித்தல் உத்திகடளத்

ன்படுத்தக் கூடி

தகவல்கடள வழங்குகின்றன;
இடவ ஆசிரி

மாணவர் கற்றல் குறித்த உடனடித்

ர்களால் சுதந்திரமாக உருவாக்கப்பட்டு, நிர்வகிக்கப்பட்டு,

மதிப்கபண் வழங்கப்படுகின்றன. யமலும், இடவ தனிப்பட்ட மாணவர்கள்
குறித்த ஆசிரி


ருடட

அறிவின் அடிப்படட

கூறுகடளக் ககாண்டிருக்கைாம், மற்றும்

ில் தற்சார்பான தரமிடல்

பாடசாடைச் சடப அல்ைது மாகாணம் முழுவடதயும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க
முடி

ாத முடிவுகடள வழங்குகின்றன.
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EQAO மதிப்ெீ டுகள்


ஒரு மாகாணத்திற்குரி
கல்வி



ின் முக்கி

தரநிடைக்குத் கதாடர்புடட

கட்டங்களில் அவர்களுடட

மாணவர்களுடட

ஒட்டுகமாத்த

அறிடவயும் திறன்கடளயும் அளவிடுகிறது;
ஆசிரி
ஆகி

ர்கள், பாடசாடைகள், பாடசாடைச் சடபகள் மற்றும் மாகாணம்

டவ மாணவர்களின் வளர்ச்சிட

க் கண்காணிப்பதற்கும்,

அவர்களின் யமம்பாட்டிற்காகத் திட்டமிடுவதற்கும்
ப



ன்படுத்திக்ககாள்ளக்கூடி

தகவல்கடள வழங்குகின்றன;
இடவ ஒண்டாரிய

ா ஆசிரி

நிர்வகிக்கப்படுகின்றன;
ஒண்டாரிய

ா ஆசிரி

மாணவரின் கற்றல் குறித்த வருடாந்திரத்

ர்களால் உருவாக்கப்பட்டு,

ர்களாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட ப

ிற்சிட

நிடறவுகசய்துள்ள பிற தனிநபர்களாலும் முரண்பாடற்ற மற்றும்


பாரபட்சமற்ற முடற

ில் மதிப்கபண் வழங்கப்படுகின்றது, மற்றும்

வருடா வருடம் பாடசாடை, சடப மற்றும் மாகாணம் முழுவடதயும்
ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் வடக ிைான முடிவுகடள வழங்குகின்றன.

3. 6ம் வகுப்பு மதிப்ெீட்டுத் றதர்வுகளில் அளனத்து மோணவர்களும்
ெங்றகற்க றவண்டியது அவ ியமோ?

மாகாணத் யதர்வுகளானது, ஒண்டாரிய ாவின் கபாதுக் கல்வித் திட்டத்தின்

அங்கமாகும். அரசு நிதியுதவி கபறும் பாடசாடைச் சடபகளிலும் ஒண்டாரிய

ா

கல்வித்திட்டம் -ஐப் பின்பற்றுகின்ற பள்ளிகளிலும் ப ிலும் அடனத்து 6 ம் வகுப்பு
மாணவர்களும் ஒண்டாரிய ா கல்வித்திட்டத்டதப் பின்பற்றுகின்ற

பாடசாடைகளிலும் ப ிலும் அடனத்து 3ம் வகுப்பு மாணவர்களும் கல்வித் தரம்
மற்றும் கபாறுப்புடடடம அலுவைகச் சட்டம் (The Education Quality and Accountability
Office Act)-இன் யதடவ
யவண்டி

4.

ின்படி 6ம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகடள எழுத

து அவசி மாகும்.

ி ப்புக் கல்வித் றதளவகளளக் பகோண்டிருக்கும்
மோணவர்களுக்கு 6ம் வகுப்பு மதிப்ெீட்டுத் றதர்வுகள் எவ்வோறு
உதவுகின் ன?

ஒரு தனிப்பட்ட கல்வித் திட்டம் (Individual Education Plan – IEP) -இல் ப

ிலும் சிறப்புக்

கல்வித் யதடவகடளக் ககாண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு இடவ

அனுமதிக்கப்படுகின்றன. EQAO -ஆல் அனுமதிக்கப்படுகின்ற மற்றும் வகுப்படற
மதிப்பீடுகளுக்காக அவர்களுடட

வழக்கமான ப

ிற்சியுடன் முரண்பாடின்றி

உள்ள 6ம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளில் யசர்த்துக் ககாள்ளப்படுதல். யமைதிக
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விவரங்களுக்கு, நீங்கள் EQAO -இன் தங்குமிட வசதிகள், சிறப்பு ஏற்பாடுகள்

மற்றும் விைக்களிப்புளுக்கான வழிகாட்டிட ப் (Guide for Accommodations, Special
Provisions and Exemptions) பார்க்கைாம்.

5. ஆங்கில பமோழிளயக் கற்ெவர்களுக்கு 6ம் வகுப்பு மதிப்ெீட்டுத்
றதர்வுகள் எவ்வோறு உதவுகின் ன?

ஆங்கிை கமாழிட

க் கற்பவர்களுக்கு, EQAO -ஆல் அனுமதிக்கப்படுகின்ற மற்றும்

வகுப்படற மதிப்பீடுகளுக்காக அவர்களுடட

வழக்கமான ப

ிற்சியுடன்

முரண்பாடின்றி உள்ள 6ம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்

அனுமதிக்கப்படுகின்றன. யமைதிக விவரங்களுக்கு, நீங்கள் EQAO -இன் தங்குமிட

வசதிகள், சிறப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் விைக்களிப்புளுக்கான வழிகாட்டிட ப்
பார்க்கைாம்.

6. விலக்களிப்புகள் அனுமதிக்கப்ெடுகின் வோ?

குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளில், EQAQ -ஆல் விதிக்கப்பட்டுள்ள தகுதிவிதிட

மாணவர்கள் பூர்த்திகசய்தால், அவர்கள் 6ம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகடள
எழுதுவதிைிருந்து விைக்களிக்கப்படைாம்.
மாகாணத்திற்குரி

யதர்வுகளில் ஒரு மாணவர் பங்யகற்பது குறித்த முடிவுகளும்,

இடவசதிகள் மற்றும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்த முடிவுகளும், பாடசாடை அதிபர்
மற்றும் பாடசாடைக் குழு, கபற்யறார்கள் அல்ைது காப்பாளர்களுடன்
உடர

ாடுவதன் மூைம் பாடசாடை நிடை

ில் எடுக்கப்படுகின்றன. யமைதிக

விவரங்களுக்கு, நீங்கள் EQAO -இன் தங்குமிட வசதிகள், சிறப்பு ஏற்பாடுகள்

மற்றும் விைக்களிப்புளுக்கான வழிகாட்டிட ப் பார்க்கைாம்.

7. எப்றெோது 6ம் வகுப்பு மதிப்ெீட்டுத் றதர்வுகள்
நடத்தப்ெடுகின் ன?

6ம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகள் வழக்கமாக யம மாத இறுதி

ிலும் ஜூன் மாதத்

கதாடக்கத்திலும், குறித்த இரண்டு-வார காைத்தின் யபாது எழுதப்படுகின்றன.

மதிப்பீட்டுத் யதர்வுக் காைத்தின் யபாது ஒவ்கவாரு பாடசாடையும் மதிப்பீட்டுத்
யதர்வுத் திகதிகடளச் சு

மாகத் தீர்மானித்துக் ககாள்ளும்.

8. 6ம் வகுப்பு மதிப்ெீட்டுத் றதர்வுகள் எவ்வோறு
நடத்தப்ெடுகின் ன?

6ம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகள் வழக்கமாக மாணவர்களின் வகுப்படற
ஆசிரி

ர்கள் உள்ளிட்ட ஒண்டாரிய

ாப

ிற்றுநர்களால் முரண்பாடின்றி
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மாகாணம் முழுவதும் நடத்தப்படுகின்றன. மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளின் ஒவ்கவாரு
ஆறு பிரிவுகடளயும் நிடறவு கசய்வதற்குத் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணியநரம்

மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. மதிப்பீட்டுத் யதர்வுப் புத்தகங்ககளின்
உதாரணங்கள் எங்களுடட

இடண த்தளத்தில் கிடடக்கின்றன.

EQAO ஆனது இடண வழி மாகாண மதிப்பீட்டுத் திட்டத்திற்கு மாறுவதற்கான
பல்ைாண்டு காைத் திட்டப்பணிக்கு மத்தி

ில் உள்ளது.

9. EQAO மதிப்ெீட்டுத் றதர்வுகள் நளடபெறும் நோட்களில் என்
ெிள்ளள ெோட ோளலக்கு வரவில்ளல என் ோல் என்னவோகும்?

6ம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகள் நடடகபறும் நாட்களில் உங்கள் பிள்டள
பள்ளிக்கு வரவில்டை என்றால், அவன் அல்ைது அவள் பாடசாடைக்குத்

திரும்பும் யபாது, அனுமதிக்கப்பட்ட இரண்டு வார மதிப்பீட்டுக் காைத்திற்குள்
மட்டுயம அத்யதர்வுகடள எழுதுவதற்கான ஏற்பாடுகடளப் பாடசாடை
கசய்

ால்

முடியும். அக்குறிப்பிட்ட காைத்திற்குள் உங்கள் பிள்டள பாடசாடைக்குத்

திரும்பவில்டை எனில், அவன் அல்ைது அவளால் மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளில்
கைந்துககாள்ள இ

ைாது.

மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளில் கைந்துககாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படும் மாணவர்கள்,
அவ்வாறு கைந்துககாள்ளவில்டை என்றால், அவர்கள் அப்யபாதும் கபாதுவில்
கவளி

ிடப்படும் முடிவுகளில் யசர்க்கப்படுவார்கள். அரசு உதவிகபறும் கல்வி

அடமப்பு என்பது ஒவ்கவாரு மாணவருக்காகவும் கடப்பாட்டடக் ககாண்டுள்ளது

என்பதால், ஒவ்கவாரு மாணவர் குறித்தும் EQAQ அறிக்டக அளிக்கிறது. ஒரு மாணவர்
EQAO -இன் வழிகாட்டுதல்களின் கீ ழ் விைக்களிக்கப்படவில்டை மற்றும் மதிப்பீட்டுத்
யதர்வுகடள எழுதவில்டை என்றால், அவன் அல்ைது அவள் பாடசாடைக்கு

வரவில்டை என்று கருதப்படும். இதன் காரணமாக, அவன் அல்ைது அவள் EQAO -இன்
அறிக்டக

ில் எந்தத் தரவுகடளயும் ககாண்டிருக்க மாட்டார்கள்.

10. மதிப்ெீட்டுத் றதர்வுகளுக்கோக என் ெிள்ளள எவ்வோறு தயோரோக
றவண்டும்?

6ம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகள் 100% ஒண்டாரிய
அடிப்படட
யவண்டி

ா கல்வித்திட்டம் -ஐ

ாகக் ககாண்டிருக்கிறது என்பதால், பிரத்ய

யதடவ

கமாகத் த

ாராக

ில்டை. மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளின் வடிவத்துடனும்,

யகட்கப்படவுள்ள யகள்விகளின் வடககளுடன் பரிச்ச

மாவதற்கு, நீங்கள்

மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளுக்கான புத்தகங்களின் உதாரணங்கடளப் பார்க்கைாம்.
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11. EQAO மதிப்ெீட்டுத் றதர்வுகளுக்கு எவ்வோறு மதிப்பெண்
வழங்கப்ெடுகி து?

எல்ைா EQAO மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளிலும், பை யதர்வுகடளக் ககாண்ட
பதில்களுக்கு இ

ந்திரத்தினால் மதிப்கபண் வழங்கப்படுகிறது. 6ம் வகுப்பு

மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளில் உள்ள திறந்த-பதில் யகள்விகளுக்கான பதில்களுக்கு,
சிறப்பு ப

ிற்சி கபற்ற மற்றும் ஒரு தகுதிநிடைத் யதர்வில் யதர்ச்சி கபற்ற

ஒண்டாரிய

ாப

ிற்றுநர்கள் மதிப்கபண் வழங்குகின்றனர். இந்தக் காகணாளி

எவ்வாறு EQAO யதர்வுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன, நிர்வகிக்கப்படுகின்றன

மற்றும் மதிப்கபண் வழங்கப்படுகின்றன (How EQAO Tests Are Created, Administered and
Scored) என்பது குறித்து யமலும் விளக்குகிறது.

12. என் ெிள்ளளயின் முடிவுகளள நோன் எப்றெோது பெறுறவன்?
மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகடள எழுதுகின்ற ஒவ்கவாரு மாணவரும், அடுத்தப்

பாடசாடை ஆண்டின் கதாடக்கத்தில் அவன் அல்ைது அவளது முடிவுகடளத்

கதரிவிக்கின்ற ஒரு தனிப்பட்ட மாணவர் அறிக்டக (Individual Student Report – ISR) -ஐப்
கபறுவர். யமைதிக விவரங்களுக்கு, இந்த மாதிரி ISR -ஐப் பார்க்கவும்.
எல்ைா EQAO மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளுக்கான மாகாண ரீதி

ான முடிவுகளும் கூட,

மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகடளத் கதாடர்ந்து அறிவிக்கப்படுகின்றன. பாடசாடை மற்றும்
பாடசாடைச் சடப முடிவுகள், EQAO -இன் இடண
கவளி

ிடப்படுகின்றன.

த்தளத்தில்

13. EQAO முடிவுகள் எவ்வோறு அ ிவிக்கப்ெடுகின் ன?
ஜுனி

ர் பிரிவு மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளின் முடிவுகளானது, மாகாணத்தின் நான்கு

அடடவு நிடைகளுக்கு இணங்க அறிவிக்கப்படுகின்றன. மாணவர்களின் அடடவு
நிடைட

அறிவிப்பதற்காக ஆசிரி

அட்டடகளில் ப

ர்கள் வகுப்படறகளில் மற்றும் யதர்வு

ன்படுத்துகின்ற அயத அடடவு நிடைகள் தான் இடவ.

மாகாணத் தரநிடை என்பது நிடை 3 ஆகும், இது B- முதல் B+ வடர
வரம்பில் உள்ள அடடவு நிடையுடன் கதாடர்புடட
மதிப்பீட்டுத் யதர்வில் தரநிடைட

தாகும்.

ிைான

(அதாவது, நிடை 3 மற்றும் 4) அடடகின்ற

அல்ைது மிஞ்சுகின்ற மாணவர்கள், யதடவப்படும் கபரும்பாைான அல்ைது
அடனத்துக் கணித அறிடவயும், அவர்களுடட
நிடை

கல்வி

ின் தற்யபாடத

ில் எதிர்பார்க்கப்படும் திறன்கடளயும் கவளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
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யமைதிக விவரங்களுக்கு, உங்கள் பிள்டள

ின் கபறுயபறுகடளப்

புரிந்துககாள்வதற்கான கபற்யறார்களின் டகய
Understanding Your Child’s Results) வாசிக்கவும்.

ட்டட (A Parent’s Guide to

14. என் ெிள்ளளயின் EQAO முடிவுகள் அவன் அல்லது அவளுளடய
தர நிளலகளுக்குக் கணக்கில் எடுத்துக்பகோள்ளப்ெடுமோ?

கதாடக்கப் பாடசாடை

ில் உள்ள மாகாண மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளின்

முடிவுகளானது, மாணவர்களின் கியரடுகளில் யசர்க்கப்பட மாட்டாது.
மாணவர்களின் கற்றல் திறடன மதிப்பாய்வு கசய்வதற்கும், அவர்களுக்கு

என்கனன்ன கூடுதல் ஆதரவு யதடவப்படக்கூடும் என்படத தீர்மானிப்பதற்கும்
அறிக்டக அட்டட தர நிடைகளுடன் யசர்த்துக் கருத்தில்ககாள்ள உதவுவதற்கு
இடவ கூடுதல் தகவல்கடள வழங்குகின்றன.

15. இதன் முடிவுகள் ப ல்லத்தக்கதோ மற்றும் நம்ெகமோனதோ?
ஆம். EQAO -இன் யதர்வு உருவாக்கம், கண்காணிப்பு மற்றும் தர உத்திரவாதச்
கச

ல்முடற ஆகி டவ உைகளவில் சிறந்தடவ

முகடம

ினுடட

ாகும். யமலும், இடவ

தரவுகளின் கசல்லுபடித்தன்டம மற்றும் நம்பகத்தன்டமட

உறுதிகசய்கின்றன. யதர்வுகளின் உருவாக்கம், ஆசிரி

ர்கள் மதிப்கபண்

வழங்குதல் முதற்ககாண்டு, முடிவுகடள அறிவித்தல் வடர
சுழற்சி

ிைான மதிப்பீட்டு

ின் ஒவ்கவாரு கட்டத்திலும், நம்பகத்தன்டம சரிபார்ப்புகடள EQAO

நடடமுடறப்படுத்தியுள்ளது. EQAO தனது தரவுகளின் யநர்டமக்கு அதிகபட்ச
முக்கி

த்துவத்டத அளிக்கிறது.

16. என் ெிள்ளளயின் EQAO முடிவுகளள நோன் எவ்வோறு அவன்
அல்லது அவளுளடய கற் லுக்கு உதவ ெயன்ெடுத்திக்
பகோள்ளலோம்?

மாணவர் கற்றடை மதிப்பாய்வு கசய்யும் யவடள
தகவல்கடளக் கருத்தில்ககாள்ள யவண்டி
பிள்டள

ில், பல்யவறு வடக

து முக்கி

மாகும். உங்கள்

ின் அன்றாட வகுப்படற பணி மற்றும் பிற மதிப்பீடு ஆகி

ான

வற்றுடன்

யசர்த்து EQAO முடிவுகள் மீ ளாய்வு கசய் ப்பட யவண்டும். யமலும், அவன் அல்ைது
அவளுடட

கற்றல் திறடன மதிப்பிடுவதற்கும், எந்தப் பிரிவில் உதவி

யதடவப்படக்கூடும் என்படதத் தீர்மானிப்பதற்கும் சூழல் சார்ந்த தகவல்களும்
மீ ளாய்வு கசய்

ப்பட யவண்டும்.

6ம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் யதர்வில் மாகாணத் தரநிடைட

அடட

ப் கபறாத

மாணவர்களுக்காக, குறிப்பாக, எவ்வாறு அவர்களின் கற்றல் இடடகவளிகடள
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நிரப்புவது குறித்து ஆசிரி
மிகவும் முக்கி

ர்களும் கபற்யறார்களும் விவாதிக்க யவண்டி

து

மாகும். EQAO -இன் மாணவர் குழுக்கடளப் பின்கதாடர்தைானது,

கதாடக்கக் வகுப்புக்களில் மாகாண ரீதி
மாணவர்கள் பிந்டத

ான தரநிடைட

ப் பூர்த்தி கசய்

ாத

வகுப்புக்களில் கதாடர்ந்து தடுமாறுவதற்கு அதிக

வாய்ப்புள்ளது என்று கதளிவாகக் காண்பிக்கிறது.

17. என் ெிள்ளளயின் ெோட ோளல முடிவுகள் எனக்கு என்ன
கூறுகின் ன?

உங்கள் பாடசாடைச் சடப மற்றும் மாகாணம் முழுவதும் உள்ள பாடசாடைகள்
கதாடர்பாக உங்கள் பாடசாடை
கச

ில் ப

ிலும் மாணவர்கள் எவ்வாறு

ல்படுகின்றனர் என்படத பாடசாடை முடிவுகள் உங்களுக்கு

காண்பிக்கின்றன. மற்ற மாணவர்கள் கதாடர்பான உங்கள் பிள்டள
அடடவுநிடைட
அடடவுநிடைட
உங்கடளத் த

நீங்கள் புரிந்துககாள்ள உதவைாம். யமலும், மாணவரின்
ஆதரிப்பது குறித்த உடர

ாடல்களில் பங்யகற்பதற்கு

ார் படுத்தைாம். இங்கு உங்கள் பாடசாடைத் யதர்வு முடிவுகடள

பார்க்கும்யபாது யகட்கப்படயவண்டி
Looking at Your School’s Results) உள்ளன.
உங்கள் பிள்டள

ின் பாடசாடை

ஆறு யகள்விகள் (Six Questions to Ask When

ில் கற்றல் திட்டங்கடளப்

பைப்படுத்துவதற்கான EQAO முடிவுகளின் முக்கி
உங்களுடட
ஒண்டாரிய

ின்

பிள்டள

ின் ஆசிரி

த்துவம் குறித்து நீங்கள்

ர் அல்ைது பாடசாடை அதிபருடன் யபசைாம்.

ா முழுவதும் உள்ள பாடசாடைகள் தங்களுடட

யமம்பாட்டுத்

திட்டங்கடள உருவாக்குவதற்கு, யதர்வு அறிக்டக அட்டட தரநிடைகள், வருடக
வதங்கள்
ீ
மற்றும் சூழல் சார்ந்த தகவல்கள் யபான்ற பிற வகுப்படறத்
தரவுகளுடன் யசர்த்து EQAO தரவுகடளயும் ப

ன்படுத்துகின்றன.

18. என் ெிள்ளள மதிப்ெீட்டுத் றதர்வுகளில்
பவற் ியளடயவில்ளல என் ோல் என்னவோகும்?

வாசித்தல், எழுதுதல் அல்ைது கணிதத் திறனில் மாகாணத் தரநிடைட
அடட

ப் கபறாத மாணவர்களின் முடிவுகடள ஆசிரி

கைந்துடர ாட யவண்டி

ர்களும் கபற்யறார்களும்

தும், ஏயதனும் கற்றல் இடடகவளிகடள நிரப்புவதற்கு

ஒன்றிடணந்து பணிபுரிவதும் மிகவும் முக்கி

மாகும். ஜுனி

ர் பிரிவு

மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளின் முடிவுகள் மாணவர்களின் தரவு நிடைகளின் மீ து
தாக்கத்டத ஏற்படுத்துவதில்டை.
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19. எதற்கோக மோகோணம் தழுவிய மதிப்ெீட்டுத் றதர்வுகள்
ஒண்டோரிறயோக்குத் றதளவப்ெடுகின் ன?

ஒண்டாரிய

ா கல்வி அடமப்பில், EQAO முடிவுகள் கபாறுப்புடடடம

ின் முக்கி

அளவடாக
ீ
உள்ளன. யமலும், இடவ மாணவர், பாடசாடை, பாடசாடைச் சடப
மற்றும் மாகாணம் சார்ந்த நிடைகளில் யமம்பாட்டுத் திட்டமிடலுக்கான ஒரு
முக்கி

க் கருவி

ாகும். கதாடர்ச்சி

ான யமம்பாடு குறித்துத் தீவிரமாக இருக்கும்

ஒரு பள்ளி அடமப்பானது, பாரபட்சமற்ற மற்றும் நம்பத்தகுந்த மாணவர் அடடவு
அடமப்பு தழுவி

சான்டறக் ககாண்டிருக்க யவண்டும். மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளின்

முடிவுகளானது, மாணவர்களுக்குக் கூடுதல் ஆதரவு யதடவப்படக்கூடி
பகுதிகடள முன்னிறுத்திக் காட்டுகின்றன. கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல்
முன்கனடுப்புகடள இைக்கிடுவதற்கு, ப
மற்றும் மாகாணம் ஆகி

ிற்றுநர்கள், பாடசாடைகள் சடபகள்

டவ இத்தரவுகடளப் ப
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