பெற்ற ோருக்கோன றகள்வி ெதில்கள்

3ம் வகுப்பு

1. 3ம் வகுப்பு மதிப்ெீட்டில் என்ன ற ோதிக்கப்ெடுகின் து?

ஒண்டாரிய ா கல்வித்திட்டம் (The Ontario Curriculum) -க்கு இணங்க, ததாடக்கப்
பிரிவின் இறுதிக்குள் மாணவர்கள் கற்றுக்தகாள்ள யவண்டுதமன்று

எதிர்பார்க்கப்படும், வாசித்தல், எழுதுதல் மற்றும் கணிதத் திறன்களள 3ம் வகுப்பு
மதிப்பீடு மதிப்பாய்வு தசய்கின்றது.

2. என் ெிள்ளை தனது வகுப்ெில் ஏற்கனறவ எழுதுகின்
றதர்வுகளைக் கோட்டிலும் கிறேடு 3 EQAO மதிப்ெீடு எவ்வோறு
றவறுெடுகின் து?

வகுப்பளற யதர்வுகளும் EQAO யதர்வுகளும் தவவ்யவறு குறிக்யகாள்களளக்
தகாண்டுள்ளன மற்றும் அளவ தவவ்யவறு விதமான தகவல்களள
வழங்குகின்றன.

வகுப்ெள த் றதர்வுகள்


மாணவர்கள் குறிப்பிட்ட தகவல்களள எவ்வளவு நன்றாகக் கற்றுள்ளனர்
என்பளத அளவிடுகின்றன. யமலும், இளவ ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டு



முழுவதும் நளடதபறுகின்றன;
ஆசிரி

திருத்தி


ர்கள் தங்களுளட
ளமக்கப் ப

வகுப்பளறகளில் கற்பித்தல் உத்திகளளத்

ன்படுத்த மாணவர் கற்றல் குறித்த உடனடித்

தகவல்களள வழங்குகின்றன;
இளவ ஆசிரி

ர்களால் சுதந்திரமாக உருவாக்கப்பட்டு, நிர்வகிக்கப்பட்டு,

மதிப்தபண் வழங்கப்படுகின்றன. யமலும், இளவ தனிப்பட்ட மாணவர்கள்
குறித்த ஆசிரி


ருளட

அறிவின் அடிப்பளட

கூறுகளளக் தகாண்டிருக்கலாம், மற்றும்

ில் தற்சார்பான தரமிடல்

அல்லது மாகாணம் முழுவளதயும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க முடி

முடிவுகளள வழங்குகின்றன.
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EQAO மதிப்ெீ டுகள்


ஒரு மாகாணத்திற்குரி
கல்வி



ின் முக்கி

தரநிளலக்குத் ததாடர்புளட

கட்டங்களில் அவர்களுளட

மாணவர்களுளட

ஒட்டுதமாத்த

அறிளவயும் திறன்களளயும் அளவிடுகிறது;
ஆசிரி

ர்கள், மற்றும் மாகாணம் ஆகி

ளவ மாணவர்களின் வளர்ச்சிள

கண்காணிப்பதற்கும், அவர்களின் யமம்பாட்டிற்காகத் திட்டமிடுவதற்கும்
ப



க்

ன்படுத்திக்தகாள்ள முடியும் மாணவரின் கற்றல் குறித்த வருடாந்திரத்

தகவல்களள வழங்குகின்றன;
இளவ ஒண்டாரிய

ா ஆசிரி

ர்களால் உருவாக்கப்பட்டு,

நிர்வகிக்கப்படுகின்றன;
ஒண்டாரிய

ா ஆசிரி

ர்களாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட ப

ிற்சிள

நிளறவுதசய்துள்ள பிற தனிநபர்களாலும் முரண்பாடற்ற மற்றும்


பாரபட்சமற்ற முளற

ில் மதிப்pidaப்படுகின்றது;

வருடா வருடம் பாடசாளல சளப மற்றும் மாகாணம் முழுவதுடனும்
ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் வளக ிலான முடிவுகளள வழங்குகின்றன.

3. 3ம் வகுப்பு மதிப்ெீட்டில் அளனத்து மோணவர்களும் ெங்றகற்க
றவண்டியது அவ ியமோ?

மாகாணத் யதர்வுகளானது, ஒண்டாரிய ாவின் தபாதுக் கல்வித் திட்டத்தின்
அங்கமாகும். அரசு நிதியுதவி தபரும் பாடசாளலகளிலும், ஒண்டாரிய ா

கல்வித்திட்டத்ளதப் பின்பற்றுகின்ற பாடசாளலகளிலும் ப ிலும் அளனத்து 3ம்
வகுப்பு மாணவர்களும் கல்வித் தரம் மற்றும் தபாறுப்புளடளம அலுவலகச்

சட்டம் (The Education Quality and Accountability Office Act) இன் யதளவ ின்படி 3ம் வகுப்பு
மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளள எழுத யவண்டி

4.

து அவசி

மாகும்.

ி ப்புக் கல்வித் றதளவகளைக் பகோண்டிருக்கும்
மோணவர்களுக்கு 3ம் வகுப்பு மதிப்ெீட்டுத் றதர்வுகள் எவ்வோறு
உதவுகின் ன?

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

ிலும் சிறப்புக்

கல்வித் யதளவகளளக் தகாண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு, EQAO -ஆல்

அனுமதிக்கப்படுகின்ற மற்றும் வகுப்பளற மதிப்பீடுகளுக்காக அவர்களுளட
வழக்கமான ப

ிற்சியுடன் முரண்பாடின்றி உள்ள 3ம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத்

யதர்வுகளில் யசர்த்துக் தகாள்ளப்படுதல் அனுமதிக்கப்படுகின்றது யமலதிக

விவரங்களுக்கு, நீங்கள் EQAO -இன் தங்குமிட வசதிகள், சிறப்பு ஏற்பாடுகள்

மற்றும் விலக்களிப்புளுக்கான வழிகாட்டிள ப் (Guide for Accommodations, Special
Provisions and Exemptions) பார்க்கலாம்.
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5. ஆங்கில பமோழிளயக் கற்ெவர்களுக்கு 3ம் வகுப்பு மதிப்ெீட்டுத்
றதர்வுகள் எவ்வோறு உதவுகின் ன?

ஆங்கில தமாழிள

க் கற்பவர்களுக்கு, EQAO -ஆல் அனுமதிக்கப்படுகின்ற மற்றும்

வகுப்பளற மதிப்பீடுகளுக்காக அவர்களுளட

வழக்கமான ப

ிற்சியுடன்

முரண்பாடின்றி உள்ள 3ம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்

அனுமதிக்கப்படுகின்றன. யமலதிக விவரங்களுக்கு, நீங்கள் EQAO -இன் தங்குமிட

வசதிகள், சிறப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் விலக்களிப்புளுக்கான வழிகாட்டிள ப்
பார்க்கலாம்.

6. விலக்கைிப்புகள் அனுமதிக்கப்ெடுகின் வோ?

குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளில், EQAQ -ஆல் விதிக்கப்பட்டுள்ள தகுதிவிதிள
மாணவர்கள் பூர்த்திதசய்தால், அவர்கள் 3ம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளள
எழுதுவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்படலாம்.
மாகாணத்திற்குரி

யதர்வுகளில் ஒரு மாணவர் பங்யகற்பது குறித்த முடிவுகளும்,

இடவசதிகள் மற்றும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்த முடிவுகளும், பாடசாளல அதிபர்
மற்றும் பாடசாளலக் குழு தபற்யறார் அல்லது காப்பாருடன் உளர
மூலம் பாடசாளல நிளல

ாடுவதன்

ில் எடுக்கப்படுகின்றன. யமலதிக விவரங்களுக்கு,

நீங்கள் EQAO -இன் தங்குமிட வசதிகள், சிறப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும்

விலக்களிப்புளுக்கான வழிகாட்டிள ப் பார்க்கலாம்.

7. எப்றெோது 3ம் வகுப்பு மதிப்ெீட்டுத் றதர்வுகள்
நடத்தப்ெடுகின் ன?

3ம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகள் வழக்கமாக யம மாத இறுதி

ிலும் ஜூன் மாதத்

ததாடக்கத்திலும், குறித்த இரண்டு-வார காலத்தின் யபாது மாணவர்களால்
எழுதப்படுகின்றன. மதிப்பீட்டுத் யதர்வுக் காலத்தின் யபாது ஒவ்தவாரு

மதிப்பீட்டுத் யதர்வுத் யததிகளளச் சு மாகத் தீர்மானித்துக் தகாள்ளும்.

8. 3ம் வகுப்பு மதிப்ெீட்டுத் றதர்வுகள் எவ்வோறு
நடத்தப்ெடுகின் ன?

3ம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகள் வழக்கமாக மாணவர்களின் வகுப்பளற
ஆசிரி

ர்கள் உள்ளிட்ட ஒண்டாரிய

ாப

ிற்றுநர்களால் முரண்பாடின்றி

மாகாணம் முழுவதும் நடத்தப்படுகின்றன. மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளின் ஒவ்தவாரு
ஆறு பிரிவுகளளயும் நிளறவு தசய்வதற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணியநரம்
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மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளுக்கான புத்தகங்களின்
உதாரணங்கள் இளண

த்தளத்தில் கிளடக்கின்றன.

EQAO ஆனது இளண வழி மாகாண மதிப்பீட்டுத் திட்டத்திற்கு மாறுவதற்கான
பல்லாண்டு காலத் திட்டப்பணிக்கு மத்தி

ில் உள்ளது.

9. EQAO மதிப்ெீட்டுத் றதர்வுகள் நளடபெறும் நோட்கைில் என்
ெிள்ளை ெோட ோளலக்கு வேவில்ளல என் ோல் என்னவோகும்?

3ம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகள் நளடதபறும் நாட்களில் உங்கள் பிள்ளள

பாடசாளலக்கு வரவில்ளல என்றால், அவன் அல்லது அவள் பாடசாளலக்குத்

திரும்பும் யபாது, அனுமதிக்கப்பட்ட அந்த இரண்டு வார மதிப்பீட்டுக் காலத்திற்குள்
மட்டுயம அத்யதர்வுகளள எழுதுவதற்கான ஏற்பாடுகளளப் பாடசாளல
தசய்

ால்

முடியும். அக்குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் உங்கள் பிள்ளள பாடசாளலக்குத்

திரும்பவில்ளல எனில், அவன் அல்லது அவளால் மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளில்
கலந்துதகாள்ள இ

லாது.

மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளில் கலந்துதகாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படும் மாணவர்கள்,
அவ்வாறு கலந்துதகாள்ளவில்ளல என்றால், அவர்கள் அப்யபாதும் தபாதுவில்
தவளி

ிடப்படும் முடிவுகளில் யசர்க்கப்படுவார்கள். அரசு உதவிதபறும் கல்வி

அளமப்பு என்பது ஒவ்தவாரு மாணவருக்காகவும் கடப்பாட்ளடக் தகாண்டுள்ளது

என்பதால், ஒவ்தவாரு மாணவர் குறித்தும் EQAQ அறிக்ளக அளிக்கிறது. ஒரு மாணவர்
EQAO -இன் வழிகாட்டுதல்களின் கீ ழ் விலக்களிக்கப்படவில்ளல மற்றும் மதிப்பீட்டுத்
யதர்வுகளள எழுதவில்ளல என்றால், அவன் அல்லது அவள் பள்ளிக்கு வரவில்ளல

என்று கருதப்படும். இதன் காரணமாக, அவன் அல்லது அவள் EQAO -இன் அறிக்ளக ில்
எந்தத் தரவுகளளயும் தகாண்டிருக்க மாட்டார்கள்.

10. மதிப்ெீட்டுத் றதர்வுகளுக்கோக என் ெிள்ளை எவ்வோறு தயோேோக
றவண்டும்?

3ம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகள் 100% ஒண்டாரிய
அடிப்பளட
யவண்டி

ா கல்வித்திட்டத்ளத

ாகக் தகாண்டிருக்கிறது என்பதால், பிரத்திய

யதளவ

கமாகத் த

ாராக

ில்ளல. மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளின் வடிவத்துடனும்,

யகட்கப்படவுள்ள யகள்விகளின் வளககளுடன் பரிச்ச

மாவதற்கு, நீங்கள்

மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளுக்கான புத்தகங்களின் உதாரணங்களளப் பார்க்கலாம்.

11. EQAO மதிப்ெீட்டுத் றதர்வுகளுக்கு எவ்வோறு மதிப்பெண்
வழங்கப்ெடுகி து?
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எல்லா EQAO மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளிலும், பல யதர்வுகளளக் தகாண்ட பதில்கள்
இ

ந்திரத்தினால் மதிப்பிடப்படுகிறது. 3ம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளில் உள்ள

திறந்த-பதில் யகள்விகளுக்கான பதில்களுக்கு, சிறப்புப் ப
ஒரு தகுதிநிளலத் யதர்வில் யதர்ச்சி தபற்ற ஒண்டாரிய

ிற்சி தபற்ற மற்றும்

ாப

ிற்றுநர்கள்

மதிப்தபண் வழங்குகின்றனர். இந்தக் காதணாளி எவ்வாறு EQAO யதர்வுகள்
உருவாக்கப்படுகின்றன, நிர்வகிக்கப்படுகின்றன மற்றும் மதிப்தபண்

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

12. என் ெிள்ளையின் முடிவுகளை நோன் எப்றெோது பெறுறவன்?

மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளள எழுதுகின்ற ஒவ்தவாரு மாணவரும், அடுத்த ஆண்டின்
ததாடக்கத்தில் அவன் அல்லது அவளது முடிவுகளளத் ததரிவிக்கின்ற ஒரு
தனிப்பட்ட மாணவர் அறிக்ளக (Individual Student Report – ISR) -ஐப் தபறுவர்.
விவரங்களுக்கு, இந்த மாதிரி ISR -ஐப் பார்க்கவும்.

எல்லா EQAO மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளுக்கான மாகாண ரீதி

ான முடிவுகளும் கூட,

மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளளத் ததாடர்ந்து அறிவிக்கப்படுகின்றன. மற்றும் முடிவுகள்,
EQAO -இன் இளண த்தளத்தில் தவளி

ிடப்படுகின்றன.

13. EQAO முடிவுகள் எவ்வோறு அ ிவிக்கப்ெடுகின் ன?

ததாடக்கப் பிரிவு மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளின் முடிவுகளானது, மாகாணத்தின் நான்கு
அளடவு நிளலகளுக்கு இணங்க அறிவிக்கப்படுகின்றன. மாணவர்களின் அளடவு
நிளலகளள அறிவிப்பதற்காக ஆசிரி
அட்ளடகளில் ப

ர்கள் வகுப்பளறகளில் மற்றும் யதர்வு

ன்படுத்துகின்ற அயத அளடவு நிளலகள் தான் இளவ.

மாகாணத் தரநிளல என்பது நிளல 3 ஆகும், இது B- முதல் B+ வளர
வரம்பில் உள்ளததாடர்புளட

தாகும்.

மதிப்பீட்டுத் யதர்வில் தரநிளலள

ிலான

(அதாவது, நிளல 3 மற்றும் 4) அளடகின்ற

அல்லது மிஞ்சுகின்ற மாணவர்கள், யதளவப்படும் தபரும்பாலான அல்லது
அளனத்துக் கணித அறிளவயும், அவர்களுளட
நிளல

கல்வி

ின் தற்யபாளத

ில் எதிர்பார்க்கப்படும் திறன்களளயும் தவளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

விவரங்களுக்கு, உங்கள் பிள்ளள
தபற்யறார்களின் ளகய

ின் முடிவுகளளப் புரிந்துதகாள்வதற்கான

ட்ளட (A Parent’s Guide to Understanding Your Child’s Results)

வாசிக்கவும்.

14. என் ெிள்ளையின் EQAO முடிவுகள் அவன் அல்லது அவளுளடய
களுக்குக் கணக்கில் எடுத்துக்பகோள்ைப்ெடுமோ?
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ததாடக்கப் பாடசாளல

ில் உள்ள மாகாண மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளின்

முடிவுகளானது, மாணவர்களின் கியரடுகளில் யசர்க்கப்பட மாட்டாது.

மாணவர்களின் கற்றல் திறளன மதிப்பாய்வு தசய்வதற்கும், அவர்களுக்கு
என்தனன்ன கூடுதல் ஆதரவு யதளவப்படக்கூடும் என்பளத தீர்மானிப்பதற்கும்
அறிக்ளக அட்ளடகளுடன் யசர்த்துக் கருத்தில்தகாள்ள உதவுவதற்கு இளவ
கூடுதல் தகவல்களள வழங்குகின்றன.

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

ல்முளற ஆகி ளவ உலகளவில் சிறந்தளவ

முகளம

ினுளட

ாகும். யமலும், இளவ

தரவுகளின் தசல்லுபடித்தன்ளம மற்றும் நம்பகத்தன்ளமள

உறுதிதசய்கின்றன. யதர்வுகளின் உருவாக்கம், ஆசிரி

ர்கள் மதிப்தபண்

வழங்குதல் முதற்தகாண்டு, முடிவுகளள அறிவித்தல் வளர
சுழற்சி

ிலான மதிப்பீட்டு

ின் ஒவ்தவாரு கட்டத்திலும், நம்பகத்தன்ளம சரிபார்ப்புகளள EQAO

நளடமுளறப்படுத்தியுள்ளது. EQAO தனது தரவுகளின் யநர்ளமக்கு அதிகபட்ச
முக்கி

த்துவத்ளத அளிக்கிறது.

16. என் ெிள்ளையின் EQAO முடிவுகளை நோன் எவ்வோறு அவன்
அல்லது அவளுளடய கற் லுக்கு உதவ ெயன்ெடுத்திக்
பகோள்ைலோம்?

மாணவர் கற்றளல மதிப்பாய்வு தசய்யும் யவளள
தகவல்களளக் கருத்தில்தகாள்ள யவண்டி
பிள்ளள

ில், பல்யவறு வளக

து முக்கி

மாகும். உங்கள்

ின் அன்றாட வகுப்பளறப் பணி மற்றும் பிற மதிப்பீடு ஆகி

ான

வற்றுடன்

யசர்த்து EQAO முடிவுகள் மீ ளாய்வு தசய் ப்பட யவண்டும். யமலும், அவன் அல்லது
அவளுளட

கற்றல் திறளன மதிப்பிடுவதற்கும், எந்தப் பிரிவில் உதவி

யதளவப்படக்கூடும் என்பளதத் தீர்மானிப்பதற்கும் சூழல் சார்ந்த தகவல்களும்
மீ ளாய்வு தசய்

ப்பட யவண்டும்.

3ம் வகுப்பு மதிப்பீட்டுத் யதர்வில் மாகாணத் தரநிளலள

அளட

ப் தபறாத

மாணவர்களுக்காக, குறிப்பாக, எவ்வாறு அவர்களின் கற்றல் இளடதவளிகளள
நிரப்புவது குறித்து ஆசிரி
யவண்டி

ர்களும் தபற்யறார்களும் கலந்து உளர

து மிகவும் முக்கி

மாகும். EQAO -இன் மாணவர் குழுக்களளப்

பின்ததாடர்தலானது, ததாடக்க வகுப்புகளில் மாகாண ரீதி
பூர்த்தி தசய்

ாட

ான தரநிளலள

ப்

ாத மாணவர்கள் பிந்ளத வகுப்புகளில் ததாடர்ந்து தடுமாறுவதற்கு

அதிக வாய்ப்புள்ளது என்று ததளிவாகக் காண்பிக்கிறது.

17. என் ெிள்ளையின் முடிவுகள் எனக்கு என்ன கூறுகின் ன?
Grade3 Q&A-February 2016/Q & R 3e année-Février 2016

Tamil/Tamoul

6

உங்கள் மற்றும் மாகாணம் முழுவதும் உள்ள பாடசாளலகள் ததாடர்பாக உங்கள்
பாடசாளல

ில் ப

ிலும் மாணவர்கள் எவ்வாறு தச ல்படுகின்றனர் என்பளத

முடிவுகள் உங்களுக்கு காண்பிக்கின்றன. மற்ற மாணவர்கள் ததாடர்பான உங்கள்
பிள்ளள

ின் அளடளவ நீங்கள் புரிந்துதகாள்ள உதவலாம். யமலும், மாணவளர

ஆதரிப்பது குறித்த உளர

ாடல்களில் பங்யகற்பதற்கு உங்களளத் த

ார்

படுத்தலாம். இங்கு உங்கள் பள்ளித் யதர்வு முடிவுகளள பார்க்கும்யபாது
யகட்கப்படயவண்டி
Results) உள்ளன.

உங்கள் பிள்ளள

ின் கற்றல் திட்டங்களளப் பலப்படுத்துவதற்கான EQAO

முடிவுகளின் முக்கி
ஆசிரி

ஆறு யகள்விகள் (Six Questions to Ask When Looking at Your School’s

த்துவம் குறித்து நீங்கள் உங்களுளட

பிள்ளள

ின்

ர் அல்லது யபசலாம். ஒண்டாரிய ா முழுவதும் உள்ள பாடசாளலகள்

தங்களுளட

யமம்பாட்டுத் திட்டங்களள உருவாக்குவதற்கு, யதர்வு அறிக்ளக

அட்ளட தரநிளலகள், வருளக விகிதம் மற்றும் சூழிளசவு சார்ந்த தகவல்கள்
யபான்ற பிற வகுப்பளறத் தரவுகளுடன் யசர்த்து EQAO தரவுகளளயும்
ப

ன்படுத்துகின்றன.

18. என் ெிள்ளை மதிப்ெீட்டுத் றதர்வுகைில்

பவற் ியளடயவில்ளல என் ோல் என்னவோகும்?

வாசித்தல், எழுதுதல் அல்லது கணிதத் திறனில் மாகாணத் தரநிளலள
அளட

ப் தபறாத மாணவர்களின் முடிவுகளள ஆசிரி

கலந்துளர ாட யவண்டி

ர்களும் தபற்யறார்களும்

தும், ஏயதனும் கற்றல் இளடதவளிகளள நிரப்புவதற்கு

ஒன்றிளணந்து பணிபுரிவதும் மிகவும் முக்கி

மாகும். ததாடக்கப் பிரிவு

மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளின் முடிவுகள் மாணவர்களின் தரவு நிளலகளின் மீ து
தாக்கத்ளத ஏற்படுத்துவதில்ளல.

19. எதற்கோக மோகோணம் தழுவிய மதிப்ெீட்டுத் றதர்வுகள்
ஒண்டோரிறயோக்குத் றதளவப்ெடுகின் ன?

ஒண்டாரிய

ா கல்வி அளமப்பில், EQAO முடிவுகள் தபாறுப்புளடளம

ின் முக்கி

அளவடாக
ீ
உள்ளன. யமலும், இளவ மாணவர், மற்றும் மாகாணம் சார்ந்த
நிளலகளில் யமம்பாட்டுத் திட்டமிடலுக்கான ஒரு முக்கி
ததாடர்ச்சி

க் கருவி

ான யமம்பாடு குறித்துத் தீவிரமாக இருக்கும் ஒரு பள்ளி

ாகும்.

அளமப்பானது, பாரபட்சமற்ற மற்றும் நம்பத்தகுந்த மாணவர் அளமப்பு தழுவி

சான்ளறக் தகாண்டிருக்க யவண்டும். மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளின் முடிவுகளானது,
மாணவர்களுக்குக் கூடுதல் ஆதரவு யதளவப்படக்கூடி

பகுதிகளள

முன்னிறுத்திக் காட்டுகின்றன. கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் முன்தனடுப்புகளள
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இலக்கிடுவதற்கு, ப
ப

ன்படுத்துகின்றன.

ிற்றுநர்கள், மற்றும் மாகாணம் ஆகி
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