ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਗ੍ਰੇਡ 3

1. ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਲਖਣ ਅਤੇ ਲਿਸਾਬ ਲ ਿੱ ਚ ਿਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਲਜਸ ਦੀ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਾਠਕਰਮ (The Ontario Curriculum) ਅਨੁਸਾਰ ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਇਮਰੀ ਲਡ ੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਿੱ ਕ
ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

2. ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦਾ EQAO ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ ਿੰ ਨ੍ ਹੈ, ਪਜਹੜਾ ਮੇਰ੍ਾ ਬੱ ਚਾ ਕਲਾਸ ਪਵੱ ਚ
ਿਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲਖਦਾ ਹੈ?
ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ EQAO ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਟੀਚੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਿ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੇ ਿਨ।
ਕਲਾਸ ਰ੍ੂਮ ਟੈਸਟ



ਇਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਿਨ ਲਕ ਲ ਲਦਆਰਥੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਕ ਲ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲ ਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਕਿੰ ਨੀ
ਚਿੰ ਗ੍ੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿੈ;

ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਸਿੱ ਲਖਆ ਅਤੇ ਿਾਸਲ ਕੀਤੇ ਲਗ੍ਆਨ ਬਾਰੇ ਫੌਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੇ ਿਨ ਲਜਸ ਨੂਿੰ

ਅਲਧਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਲ ਿੱ ਚ ਲਸਿੱ ਲਖਆ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢਿੰ ਗ੍ ਤਰੀਲਕਆਂ ਲ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ


ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ;

ਅਲਧਆਪਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਤਆਰ ਕਰਕੇ ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸੁਤਿੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੰਬਰ ਦੇਂਦੇ
ਿਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਮਲ ਲ ਿੱ ਚ ਅਲਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਰਭਾ ਗ੍ਰੇਲਡਿੰ ਗ੍ ਸਮੇਂ



ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ

ਅਲਜਿੇ ਨਤੀਜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਲਜਨਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਤੀਲਜਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਿੋ ੇ।

EQAO ਅਸੈਸਮੈਂਟ



ਸੂਬਾਈ ਮਾਪਦਿੰ ਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਸਿੱ ਲਖਆ ਦੇ ਅਲਿਮ ਪੜ੍ਾ ਾਂ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਿਾਸਲ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਲਗ੍ਆਨ ਅਤੇ
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਿਨ;

ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਸਿੱ ਲਖਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਲਜਸ ਨੂਿੰ ਅਲਧਆਪਕ, ਸਕੂਲ,
ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾ (ਪਰੋਲ ਿੰ ਸ), ਪਰਗ੍ਤੀ ਤੇ ਲਨਗ੍ਰਾਨੀ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿੋਰ ਲਬਿਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ




ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ;

ਓਨਟਾਰੀਉ ਦੇ ਅਲਧਆਪਕਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਲਤਆਰ ਅਤੇ ਪਰਬਿੰਲਧਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ;

ਓਨਟਾਰੀਉ ਦੇ ਅਲਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਯੋਗ੍ਤਾ ਪਰਾਪਤ ਲ ਅਕਤੀਆਂ ਲਜਨਹਾਂ ਨੇ ਲ ਸ਼ੇਸ਼ ਲਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ,
ਿੱ ਲੋਂ ਇਨਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਕ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਤਾ ਅਤੇ ਲਨਰਪਿੱ ਖਤਾ ਨਾਲ ਲਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ
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ਅਲਜਿੇ ਨਤੀਜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੇ ਿਨ ਲਜਨਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਿੈ।

3. ਕੀ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪਵੱ ਚ ਸਾਰ੍ੇ ਪਵਪਦਆਰ੍ਥੀਆਂ ਦਾ ਪਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰ੍ੂਰ੍ੀ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ?
ਸੂਬਾਈ ਟੈਸਟ, ਓਨਟਾਰੀਉ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸਿੱ ਲਖਆ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿਿੱ ਸਾ ਿਨ। ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਿ ਲ ਲਦਆਰਥੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਫਿੰ ਡ
ਪਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲ ਿੱ ਚ ਿਨ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਾਠਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਲਸਿੱ ਲਖਆ ਗ੍ੁਣ ਿੱ ਤਾ ਅਤੇ

ਜ ਾਬਦੇਿੀ ਆਲਿਸ ਐਕਟ (The Education Quality and Accountability Office Act) ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ
ਲਲਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।

4. ਪਸੱ ਪਖਆ ਦੀਆਂ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰ੍ੂਰ੍ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰ੍ਥੀਆਂ ਨ੍ੂਿੰ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਪਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਲਸਿੱ ਲਖਆ ਦੀਆਂ ਲ ਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਾਲੇ ਲ ਲਦਆਰਥੀ ਜੋ ਲ ਅਕਤੀਗ੍ਤ ਲਸਿੱ ਲਖਆ ਯੋਜਨਾ (Individual Education Plan – IEP)
ਲ ਿੱ ਚ ਿਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਗ੍ਰਡ
ੇ 3 ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਸਿੂਲਤਾਂ ਦੀ ਆਲਗ੍ਆ ਲਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਜੋ EQAO ਨੇ ਲਦਿੱ ਤੀ ਿੋਈ ਿੈ ਅਤੇ ਜੋ
ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਰੈਕਲਟਸ ਦੇ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਿਨ। ਿੋਰ ਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ EQAO ਦੇ ਲਰਿਾਇਸ਼, ਲ ਸ਼ੇਸ਼

ਪਰਬਿੰਧ ਅਤੇ ਛੋਟ ਲਈ ਗ੍ਾਈਡ (Guide for Accommodations, Special Provisions and Exemptions) ੇਖ ਸਕਦੇ ਿੋ।

5. ਅਿੰਗ੍ਰ੍ੇਜ਼ੀ ਾਸ਼ਾ ਪਸੱ ਖ ਰ੍ਹੇ ਪਵਪਦਆਰ੍ਥੀਆਂ ਨ੍ੂਿੰ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਪਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ
ਪਮਲਦੀ ਹੈ?
ਅਿੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਸਿੱ ਖਣ ਾਲੇ ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਾਸਤੇ ਉਿ ਲ ਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬਿੰਧ ਦੀ ਆਲਗ੍ਆ ਲਮਲਦੀ ਿੈ ਲਜਨਹਾਂ ਦੀ ਆਲਗ੍ਆ
EQAO ਿੱ ਲੋਂ ਲਦਿੱ ਤੀ ਗ੍ਈ ਿੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਰੈਕਲਟਸ ਦੇ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਿਨ। ਿੋਰ ਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ EQAO ਦੇ ਲਰਿਾਇਸ਼, ਲ ਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬਿੰਧ ਅਤੇ ਛੋਟ ਲਈ ਗ੍ਾਈਡ ਨੂਿੰ ੇਖ ਸਕਦੇ ਿੋ।

6. ਕੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਗ੍ਆ ਹੈ?
ਕੁਝ ਲਨਸ਼ਲਚਤ ਮਾਮਲਲਆਂ ਲ ਿੱ ਚ, ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਜੇ ਉਿ EQAO ਿੱ ਲੋਂ ਸਥਾਲਪਤ ਮਾਪਦਿੰ ਡ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਿੋਣ ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਨੂਿੰ ਗ੍ਰਡ
ੇ
3 ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਲਖਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਮਲ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਸੂਬਾਈ ਟੈਸਟਾਂ ਲ ਿੱ ਚ ਲਕਸੇ ਲ ਲਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਲ ਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬਿੰਧ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਕੂਲ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਲਪਰਿੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਟੀਮ ਿੱ ਲੋਂ ਲ ਲਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਲਪਤਾ ਜਾਂ ਗ੍ਾਰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਿੋਰ
ਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ EQAO ਦੇ ਲਰਿਾਇਸ਼, ਲ ਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬਿੰਧ ਅਤੇ ਛੋਟ ਲਈ ਗ੍ਾਈਡ ਨੂਿੰ ੇਖ ਸਕਦੇ ਿੋ।

7. ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਪਲਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੋ ਿਿਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਲਲਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਲ ਿੱ ਚ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ।
ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਿਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਲਨਸ਼ਲਚਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਿੀ
ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ।
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8. ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ੍ਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਕੋ ਲਨਸ਼ਲਚਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲ ਿੱ ਚ ਓਨਟਾਰੀਉ ਦੇ ਲਸਿੱ ਲਖਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਿੱ ਲੋਂ ਕਰ ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ,
ਲਜਸ ਲ ਿੱ ਚ ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਲਧਆਧਕ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁਿੰ ਦੇ ਿਨ। ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਛੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਿਰ
ਲਿਿੱ ਸੇ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗ੍ਭਗ੍ ਇਕ ਘਿੰ ਟਾ ਲਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਲਕਤਾਬਚੀਆਂ ਸਾਡੀ ੈਬਸਾਈਟ ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਿਨ।
EQAO, ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂਿੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਲਲਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿੁ- ਰਸ਼ੀ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲ ਚਕਾਰ ਿੈ।

9. ਜੇ ਮੇਰ੍ਾ ਬੱ ਚਾ EQAO ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਦਨ੍ ਪਵੱ ਚ ਗ੍ੈਰ੍-ਹਾਜ਼ਰ੍ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗ੍ਾ?
ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਉਨਹਾਂ ਲਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ੈਰਿਾਜ਼ਰ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਲਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਇਿ ਇਿੰ ਤਜ਼ਾਮ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਲਕ ਜਦੋਂ ਉਿ ਸਕੂਲ ਾਪਸ ਆਏ, ਉਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਲਖੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲਸਰਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਿਿਤੇ ਦੇ ਲਨਸ਼ਲਚਤ
ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਇਸ ਲਨਸ਼ਲਚਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ੀ ਸਕੂਲ ਾਪਸ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂਿੰ
ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਲਜਨਹਾਂ ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਉਿ ਨਿੀਂ ਿੋਏ, ਨਤੀਲਜਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁਿੰ ਦੇ ਿਨ। ਲਕਉਂਲਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫਿੰ ਡ ਾਲਾ ਲਸਿੱ ਲਖਆ ਲਸਸਟਮ ਿਰ ਲ ਲਦਆਰਥੀ ਲਈ ਜ ਾਬਦੇਿ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ EQAO ਨੂਿੰ ਿਰ

ਲ ਲਦਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਲਰਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ। ਜੇ ਲਕਸੇ ਲ ਲਦਆਰਥੀ ਨੂਿੰ EQAO ਦੀਆਂ ਗ੍ਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਤਲਿਤ ਛੋਟ ਨਿੀਂ ਲਮਲੀ ਅਤੇ ਉਿ
ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਿੀਂ ਲਲਖਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂਿੰ ਗ੍ੈਰਿਾਜ਼ਰ ਮਿੰ ਲਨਆ ਜਾਏਗ੍ਾ ਅਤੇ EQAO ਦੀ ਲਰਪੋਰਲਟਿੰ ਗ੍ ਲ ਿੱ ਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਡੈਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਏਗ੍ਾ।

10. ਮੇਰ੍ੇ ਬੱ ਚੇ ਨ੍ੂਿੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪਤਆਰ੍ੀ ਪਕਵੇਂ ਕਰ੍ਨ੍ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜਦ ਲਕ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਅਸੈਸਮੈਂਟ 100% ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਾਠਕਰਮ ਤੇ ਆਧਾਲਰਤ ਿੈ, ਲਕਸੇ ਲ ਸ਼ੇਸ਼ ਲਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿੀਂ।
ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਲਜਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸ ਾਲ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣਗ੍ੇ, ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿੋਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਲਕਤਾਬਚੇ
ਨੂਿੰ ੇਖ ਸਕਦੇ ਿੋ।

11. EQAO ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨ੍ਿੰਬਰ੍ ਪਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ੍?
EQAO ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ, ਬਿੁ-ਚੋਣ (ਮਲਟੀਪਲ-ਚੌਇਸ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ ਾਬਾਂ ਦੇ ਨਿੰਬਰ ਮਸ਼ੀਨ ਿੱ ਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੇ
ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲ ਿੱ ਚ ਚੋਣ ਦੇ ਜ ਾਬਾਂ ਤੇ ਅਿੰ ਕ ਓਨਟਾਰੀਉ ਦੇ ਉਿਨਾਂ ਅਲਧਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਦਿੱ ਤੇ ਿੁਿੰ ਦੇ ਿਨ, ਲਜਨਹਾਂ ਨੇ ਲ ਸ਼ੇਸ਼ ਲਸਖਲਾਈ
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਯੋਗ੍ਤਾ ਦਾ ਇਮਲਤਿਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿੁਿੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਿ ੀਡੀਓ ਲਕਸ ਤਰਹਾਂ EQAO ਟੈਸਟ ਬਣਾਇਆ,
ਪਰਬਿੰਲਧਤ ਅਤੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ (How EQAO Tests Are Created, Administered and Scored) ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਸਪਸ਼ਟ
ਕਰਦਾ ਿੈ।
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12. ਮੈਨ੍ਿੰ ੂ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨ੍ਤੀਜੇ ਕਦੋਂ ਪਮਲਣਗ੍ੇ?
ਿਰ ਉਸ ਲ ਲਦਆਰਥੀ ਲਜਸਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਲਲਲਖਆ ਿੈ, ਉਸਨੂਿੰ ਲ ਅਕਤੀਗ੍ਤ ਲ ਲਦਆਰਥੀ ਲਰਪੋਰਟ (Individual
Student Report – ISR) ਲਮਲੇ ਗ੍ੀ ਲਜਸ ਲ ਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਗ੍ਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਤਝੜ੍ ਲ ਿੱ ਚ ਉਸਦੇ ਨਤੀਲਜਆਂ ਬਾਰੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਿੋ ੇਗ੍ੀ।
ਿੋਰ ਿੱ ਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ISR ਨਮੂਨਾ ਨੂਿੰ ੇਖੋ।

EQAO ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਨਤੀਜੇ ੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਤਝੜ੍ ਲ ਿੱ ਚ ਲਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ EQAO ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਰਕਾਲਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।

13. EQAO ਨ੍ਤੀਜੇ ਪਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱ ਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ੍?
ਪਰਾਇਮਰੀ ਲਡ ੀਜ਼ਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਲਤਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਿੱ ਧਰਾਂ (ਲੈ ਲ) ਅਨੁਸਾਰ ਲਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।
ਇਿ ਸਿਲਤਾ ਦੀਆਂ ਉਿੀ ਚਾਰ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਨੇ ਲਜਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਅਲਧਆਪਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਲ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਲ ਲਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿਲਤਾ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ
ਲਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਲੈ ਲ 3 ਿੈ ਜੋ ਲਕ B– ਤੋਂ B+ ਰੈਂਜ ਲ ਿੱ ਚ ਸਿਲਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਖਾਂਦੀ ਿੈ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਲਮਆਰਾਂ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱ ਧ (ਭਾ , ਪਿੱ ਧਰ 3 ਜਾਂ 4 ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ) ਾਲੇ ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਲਸਿੱ ਲਖਆ

ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜ੍ਾਅ ਦੀ ਸਲਥਤੀ ਤੇ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲਗ੍ਆਨ ਅਤੇ ਮੁਿਾਰਤਾਂ ਨੂਿੰ ਲ ਖਾਇਆ ਿੈ।
ਿੋਰ ੇਰ ੇ ਲਈ, ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂਿੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਦੀ ਗ੍ਾਈਡ (A Parent’s Guide to
Understanding Your Child’s Results) ਪੜ੍ਹੋ।

14. ਕੀ ਮੇਰ੍ੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ EQAO ਨ੍ਤੀਪਜਆਂ ਦੇ ਨ੍ਿੰਬਰ੍ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰ੍ੇਡਾਂ ਲਈ ਪਗ੍ਣੇ ਜਾਣਗ੍ੇ?
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਲ ਿੱ ਚ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਲਜਆਂ ਨੂਿੰ ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਨੂਿੰ ਲਗ੍ਣਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ। ਲਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਤੇ ਲ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋਰ ਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੇ ਿਨ ਲਜਸਦਾ ਲ ਲਦਆਰਥੀ ਦੇ

ਲਗ੍ਆਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲ ਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਿ ਲਨਸ਼ਲਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਕ ਿੋਰ ਲਕਿੋ ਲਜਿੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ।

15. ਕੀ ਨ੍ਤੀਜੇ ਵੈਧ ਅਤੇ ਰ੍ੋਸੇਯੋਗ੍ ਹਨ੍?
ਿਾਂ। EQAO ਦਾ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂਿੰ ਲਤਆਰ ਕਰਨ, ਲਨਗ੍ਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ੁਣ ਿੱ ਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ, ਦੁਨੀਆਂ ਲ ਿੱ ਚ ਸਭ
ਤੋਂ ਧੀਆ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਏਜਿੰ ਸੀ ਦੀ ਪਰਮਾਲਣਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ੍ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। EQAO ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਿਰ ਪੜ੍ਾਅ ਤੇ
ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਲਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਿੰਬਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਤੀਲਜਆਂ ਨੂਿੰ ਦਿੱ ਸਣ ਤਕ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ੍ਤਾ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਕਦਮ
ਚੁਿੱ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। EQAO ਆਪਣੇ ਡੈਟਾ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂਿੰ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਮਿਿੱ ਤਤਾ ਦੇਂਦੀ ਿੈ।
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16. ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ EQAO ਦੇ ਨ੍ਤੀਪਜਆਂ ਨ੍ੂਿੰ ਉਸਦੀ ਿੜਹਾਈ ਪਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ੍ਨ੍ ਲਈ ਪਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ੍ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਜਦੋਂ ਲਕਸੇ ਲ ਲਦਆਰਥੀ ਦੇ ਲਗ੍ਆਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਿੋ ੇ, ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਲ ਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂਿੰ ਲਧਆਨ ਲ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣਾ ਅਲਿਮ
ਿੈ। EQAO ਨਤੀਲਜਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਉਸਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਲ ਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਕਿੰ ਮ ਅਤੇ ਿੋਰ ਇਮਲਤਿਾਨ ਦੇ ਨਤੀਲਜਆਂ ਅਤੇ
ਇਸ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਲ ਿੱ ਚ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਸਮੀਲਖਆ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਿਾਸਲ ਕੀਤੇ ਲਗ੍ਆਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ
ਲਗ੍ੇ ਅਤੇ ਲਨਸ਼ਲਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਲਕ ਉਸਨੂਿੰ ਿੋਰ ਸਿਾਇਤਾ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਲਕ ਨਿੀਂ।
ਲਜਿੜ੍ੇ ਲ ਲਦਆਰਥੀ ਗ੍ਰਡ
ੇ 3 ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਅਲਧਆਲਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਲਪਤਾ ਲਈ
ਇਕਿੱ ਲਠਆਂ ਬੈਠਕੇ ਇਿ ਲ ਚਾਰ ਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਲ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਿਮ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਲਕ ਬਿੱ ਲਚਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲ ਿੱ ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂਿੰ
ਲਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। EQAO ਿੱ ਲੋਂ ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱ ਲਥਆਂ ਦਾ ਟਰੈਕ (ਲਪਿੱ ਛਾ) ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਿ ਲਬਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਿੋ
ਲਗ੍ਆ ਿੈ, ਲਕ ਲਜਿੜ੍ੇ ਲ ਲਦਆਰਥੀ ਮੁਢਲੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਲ ਿੱ ਚ ਸੂਬਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਕ ਨਿੀਂ ਪਿੁਿੰ ਚਦੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਲ ਿੱ ਚ ੀ ਉਨਹਾਂ ਦਾ
ਇਿ ਸਿੰ ਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਲਿਿੰ ਦਾ ਿੈ।

17. ਮੇਰ੍ੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨ੍ਤੀਜੇ ਮੈਨ੍ਿੰ ੂ ਕੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ੍?
ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਿਾਨੂਿੰ ਇਿ ਦਿੱ ਸਦੇ ਿਨ ਲਕ ਤੁਿਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲ ਲਦਆਰਥੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਿੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ
ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲ ਿੱ ਚ ਲਕਸ ਲੈ ਲ ਤੇ ਿਨ। ਉਿ ਤੁਿਾਨੂਿੰ ਤੁਿਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਸਿਲਤਾ ਨੂਿੰ ਿੋਰ ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲ ਿੱ ਚ ਸਮਝਣ ਲ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂਿੰ ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲਤਾ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ ਲ ਿੱ ਚ
ਲਿਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਲਤਆਰ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਿੱ ਥੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ੇਖਣ ਸਮੇਂ ਪੁਿੱ ਛਣ ਲਈ ਛੇ ਸ ਾਲ (Six Questions to Ask
When Looking at Your School’s Results) ਿਨ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਅਲਧਆਪਕ ਜਾਂ ਲਪਰਿੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਸੂਕਲ ਲ ਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੂਿੰ ਿੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ
EQAO ਨਤੀਲਜਆਂ ਦੀ ਅਲਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਪੂਰੇ ਓਨਟਾਰੀਉ ਦੇ ਸਕੂਲ EQAO ਡੈਟਾ ਨੂਿੰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਿੋਰ
ਡੈਟਾ, ਲਜ ੇਂ ਲਕ ਲਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਗ੍ਰੇਡ, ਿਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੰ ਬਿੰ ਲਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿੋਰ ਿੱ ਧ ਲਬਿਤਰੀ
ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਲਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਿਨ।

18. ਜੇ ਮੇਰ੍ਾ ਬੱ ਚਾ ਮਲਾਂਕਣ ਪਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਪਰ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗ੍ਾ?
ਅਲਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਲਲਖਾਈ ਜਾਂ ਲਿਸਾਬ ਲ ਿੱ ਚ ਸੂਬਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਕ ਨਿੀਂ
ਪਿੁਿੰ ਚਦੇ, ਦੇ ਨਤੀਲਜਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲ ਿੱ ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਿੱ ਲਠਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਲਿਮ
ਿੈ। ਪਰਾਇਮਰੀ ਲਡ ੀਜ਼ਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਲਜਆਂ ਨੂਿੰ ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਲਈ ਨਿੀਂ ਜੋਲੜ੍ਆ ਜਾਂਦਾ।
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19. ਓਨ੍ਟਾਰ੍ੀਉ ਨ੍ੂਿੰ ਸੂਬੇ ਰ੍ ਦੇ ਮਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਪਕਉਂ ਜ਼ਰ੍ੂਰ੍ਤ ਹੈ?
EQAO ਨਤੀਜੇ ਓਨਟਾਰੀਉ ਦੇ ਲਸਿੱ ਲਖਆ ਲਸਸਟਮ ਦੀ ਜ ਾਬਦੇਿੀ ਨੂਿੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਲਿਮ ਪੈਮਾਨਾ ਿਨ, ਅਤੇ
ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਲਬਿਤਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਿਿੱ ਤ ਪੂਰਣ ਸਾਧਨ
ਿਨ। ਲਜਿੜ੍ਾ ਸਕੂਲ ਲਸਸਟਮ ਲਨਰਿੰ ਤਰ ਲਬਿਤਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੰ ਭੀਰ ਿੋ ੇ, ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਲਸਸਟਮ ਲ ਿੱ ਚ ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲ ਸ਼ਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਲਨਰਪਿੱ ਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸਯ
ੇ ੋਗ੍ ਿੋ ੇ, ਿੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਲਜਆਂ ਤੋਂ ਉਿਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ

ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ੍ਦਾ ਿੈ, ਲਜਿੱ ਥੇ ਲ ਲਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਿੋਰ ਧੀਕ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੁਿੰ ਦੀ ਿੈ। ਲਸਿੱ ਲਖਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਕੂਲ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ
ਸੂਬੇ ਇਸ ਡੈਟਾ ਨੂਿੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਲ ਲਦਆ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਿਨ।
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