
એલિમેલ્ટ્રિ (પ્રાથલમક) 
સ્કૂિમાં EQAO 
પરીક્ષાઓ
માતાલપતા માટે માર્ગદર્શિકા

વાંચન, િેખન અને રલિત, પ્રાયમરર રિલવઝન  
(Primary Division) (ગ્રેિ 1–3) અને જૂલનયર રિલવઝન 
(Junior Division) (ગ્રેિ 4–6)ની આકારિીઓ

પ્રાથલમક સ્કૂિમાં લવદ્યાથ્થીઓ બ ેEQAO પરીક્ષાઓ આપે છે અને તમારા 
બાળકની મદદ માટે આ પરરિામોનો તમે કેવી રીતે ઉપયોર કરી ્શિકો છો તે 
સમજવા માટે આ બ્રો્શિર તમારી મદદ કર્શિે.

ઑ્ટટારરયોમાં લવદ્યાથ્થીઓ તેમના વાંચન, િેખન અને રલિતની 
કુ્શિળતાઓની પ્રા્ટતીય-લવસ્તૃત આકારિીઓ આપે છે અને તે તેમના 
પ્રાથલમક અને માધ્યલમક સ્કૂિ લ્શિક્ષિના મહત્ત્વના તબક્કાઓ પર હોય છે. 

ગ્રેિ

3
પ્રાથલમક લવભારના અંતે વાંચન િેખન અને 
રલિતની પરીક્ષા થાય છે

ગ્રેિ

6
જૂલનયર લવભારના અંતે વાંચન િેખન અને 
રલિતની પરીક્ષા થાય છે

ગ્રેિ

9
માધ્યલમક સ્કૂિના પહેિા વર્ગમાં રલિતની પરીક્ષા 
થાય છે

ગ્રેિ

10
ગ્રેજ્યુએ્શિનની જરૂરત માટે લિટરલસ (વાંચન 
િેખનની આવિત)ની પરીક્ષા થાય છે

 
આ પરરક્ષાઓનો વહીવટ Education Quality and Accountability 
Office (EQAO), લમલનસ્્રિી ઑફ એજ્યુકે્શિનની સૌથી નજીકની બ્રા્ટચ 
એજલ્ટસ કરે છે. 
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વાંચન, િેખન અને રલિત, પ્રાયમરર રિલવઝન (ગ્રેિ 1-3) અને 
જૂલનયર રિલવઝન (ગ્રેિ 4-6) ની આકારિી લવરે
■    પ્રાથલમક-લવભારની આકારિી લવદ્યાથ્થીઓની વાંચન, િેખન, અને 

રલિતની કુળળતાઓનું પરીક્ષિ કરે છે, જેને ગ્રેિ 3ના અંતે ્શિીખી િીધી 
હોય તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે.

■    જૂલનયર-લવભારની આકારિી લવદ્યાથ્થીઓની વાંચન, િેખન, અને 
રલિતની કુ્શિળતાઓનું પરીક્ષિ કરે છે, જેને ગ્રેિ 6ના અંતે ્શિીખી િીધી 
હોય તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે.

■    આ પરરક્ષાઓ મે મલહનાની છેવટે અને જૂનની ્શિરૂઆતમાં, આ બે-
અઠવારિયાના સમય દરમ્યાન થાય છે. પ્રત્યેક સ્કૂિ આ સમય દરમ્યાન 
પરીક્ષાઓની લનલ્ચચત તારીખો નક્કી કરે છે.

ઑ્ટટારરયોના પ્રા્ટતીય-લવસ્તૃત પરીક્ષાના કાય્ગક્રમની આ બે પહેિી 
આકારિીઓ હોય છે. પ્રા્ટતીય ઘોરિ સંબંલધત તમારા બાળકની 
લસલ્ધધપ્રાલ્તત માટે તે મહત્ત્વની માલહતી આપે છે.

્શિું મારા બાળક ેEQAO પરીક્ષાઓ આપવાની હોય છે?

બધા લવદ્યાથ્થીઓ જે ઑ્ટટારરયોની જાહરે ભિંોળ મળેવતી સ્કિૂોમા ંભિતા 
હોય છે અન ેજે ઑ્ટટારરયો કરરક્યિુમ (The Ontario Curriculum) ને 
અનસુરતા હોય છે તમેિ ેEQAO ની પ્રા્ટતીય આકારિીઓમા ંભાર 
િવેાનો હોય છે. આ પરીક્ષાઓ પ્રા્ટતના લ્શિક્ષિના કાય્ગક્રમનો લહસ્સો હોય 
છે. 

જે લવદ્યાથ્થીઓને લવલ્શિષ્ટ ્શિૈક્ષલિક જરૂરતો હોય તેમના માટે લનયલમત 
ક્િાસરૂમ આકારિી પ્ધધલતઓ સાથે સુસંરત હોય તેવી જોરવાઈઓની 
પરવાનરી મળે છે. ઈંલ્લિ્શિ ભારા ્શિીખનારાઓ માટે પિ લવલ્શિષ્ટ 
જોરવાઈઓની છૂટ આપવામાં આવી ્શિકાય છે. જો કોઈ લવદ્યાથ્થી 
પરીક્ષાના થોિા ભાર કે પૂરી પરીક્ષા આપવા માટે ભાર િઈ ન 
્શિકે—જોરવાઈઓ સાથે પિ—તો સ્કૂિ સ્ટાફ અને માતાલપતા અથવા 
વાિીઓની સાથે સિાહમસિત કરી પપ્રલસપાિ તે લવદ્યાથ્થીને છૂટછાટ 
આપી ્શિકે છે.

EQAO પરીક્ષાઓમાં ્શિું હોય છે? 

પ્રત્યેક પ્ર્ચન જે EQAO  
પરીક્ષાઓમાં હોય છે તેનો આધાર 
આના પર રહે છે ઑ્ટટારરયોઓ 
કરરક્યુિમ, જે  
લવદ્યાથ્થીઓને દરરોજ 
ઑ્ટટારરયોના ક્િાસરૂમમાં 
્શિીખવાિવામાં આવે છે.

્શિું મારા બાળકે પરીક્ષાઓ માટે અધ્યયન કરવું પિે છે? 

EQAO પરીક્ષાઓ પૂરી રીતે ઑ્ટટારરયોઓ કરરક્યુિમ પર આધારરત હોય 
છે, જે બધા ક્િાસરૂમના લ્શિક્ષિનો સ્રોત છે, એટિે આ પરીક્ષાઓ માટે 
લવલ્શિષ્ટ તૈયારીની જરૂરત રહેતી નથી. EQAO ની પ્રાથલમક પરીક્ષાઓ આ 
બાબતોને માપે છે 

■    જુદી જુદી ટેક્સ્ટમાં જે તેઓ વાંચે છે તેને તે બધા સમજી ્શિકે છે;
■    િખેનમા ંતમેના લવચારોન ેવ્યક્ત કરી ્શિક ેછે અન ેત ેમાટ ેયો્લય વ્યાકરિ, 

્શિબ્દની જોિિી અન ેલવરામલચહ્નનો ઉપયોર કરી ્શિક ેછે અને
■    સમસ્યાઓનો ઉકેિ િાવવા માટે રલિતની યો્લય કુ્શિળતાઓનો ઉપયોર 

કરી ્શિકે છે.
આ પાયારૂપી લિટરલસ (વાંચન િેખન) અને રલિતની કુ્શિળતાઓને પૂરા 
સ્કૂિના વર્ગ દરમ્યાન ્શિીખવાિી ્શિકાય છે અને ્શિીખવાિવી જોઈએ અને 
તેને બધા લવરયોમાં યો્લય રીતે િારુ કરવી જોઈએ.

પરીક્ષાઓ િખવા માટ ેહુ ંમારા બાળકની કઈ રીત ેમદદ કરી ્શિકુ ંછંુ?

સૌથી ઉત્તમ રીત તમારા બાળકને પરીક્ષાઓ િખવામાં મદદ આપવાની તે 
છે કે, તેની સ્કૂિમાં મળતી સફળતાને પૂરા વર્ગ દરમ્યાન તમારે ટેકો આપવો 
જોઈએ. www.eqao.com માં આપેિા પરીક્ષાના મટીરરયિનો ઉપયોર 
કરી તમે તમારા બાળકની, પ્રા્ટતીય પરીક્ષાઓની ફૉમ્મેટ અને કયા પ્રકારના 
પ્ર્ચનો આવે છે, તેની સાથે પરરલચત થવામાં મદદ કરી ્શિકો છો.

EQAO ના પરરિામો ક્યારે અને કેવી રીતે જાહેર કરવામાં  
આવે છે?

આરળ આવતા સ્કૂિના વર્ગમાં સ્તટેમ્બર મલહનામાં પરરિામો જાહેર 
કરવામાં આવે છે. તમારા બાળકન ેEQAO નો વ્યલક્તરત લવદ્યાથ્થી રરપોટ્ગ 
(Individual Student Report), અથવા ISR તેની સ્કૂિ તરફથી સીધી 
રીતે મળ્શિે.

EQAO પરરિામોનો રરપોટ્ગ કેવી રીતે થાય છે?

પ્રા્ટતીય લસલ્ધધપ્રાલ્તતના ચાર સ્તરો પ્રમાિે EQAO પરરિામોનો રરપોટ્ગ 
થાય છે. બાળકની પ્રરલતનું મૂલ્યાંકન કરવા લ્શિક્ષકો ક્િાસરૂમ અને રરપોટ્ગ 
કાિ્ગ પર જે સ્તરોનો ઉપયોર કરે છે તે જ પ્રમાિે આના સ્તર હોય છે. 
પ્રા્ટતીય ધોરિ િેવિ 3 છે, જે B− થી B+ સમાન હોય છે.

્શિું EQAO ના પરરિામોની રિતરી મારા બાળકની ગ્રેિ સાથે 
થાય છે?

પ્રા્ટતીય પરીક્ષાઓના પરરિામોની રિતરી લવદ્યાથ્થીની ગ્રેિ સાથે થતી 
નથી. તે વધારાની માલહતી આપે છે, અને રરપોટ્ગ કાિ્ગની ગ્રેિ સાથે તેના પર 
લવચાર કરવામાં આવે છે. આ રીતે તમારું બાળક ્શિું ્શિીખી રહ્યું છે તેની 
આકારિી કરવામાં અને તેને મદદ આપવામાં સહાયતા મળી રહે છે.
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■    કરરક્યુિમના ક્ષેત્રો, જે ધ્યાન માંરતા હોય છે, તેમને ચીંધે છે અને 
■    જાહેર લ્શિક્ષિની પ્ધધલતની જવાબદારીને મજબૂત બનાવે છે.

ક્િાસરૂમ પરીક્ષાઓ ઉપરાંત EQAO પરીક્ષાઓની જરૂરત ્શિા 
માટે રહે છે?

EQAO પરીક્ષાઓ અને ક્િાસરૂમ પરીક્ષાઓના જુદાજુદા િક્ષ્યો હોય છે 
અને જુદીજુદી માલહતી આપે છે.

ક્િાસરૂમ પરીક્ષાઓ
■    લવદ્યાથ્થીઓએ લનલ્ચચત માલહતીને કેટિી સારી રીતે ્શિીખી છે તેને માપે 

છે;
■    ઝિપી પરરિામો આપે છે જેનો ઉપયોર લ્શિક્ષકો લ્શિક્ષિમાં ફેરફાર 

િાવવા માટે કરે છે;
■    વ્યલક્તરત લવભારો ધરાવી ્શિકે છે, જેનો આધાર પ્રત્યેક લવદ્યાથ્થી માટેની 

લ્શિક્ષકની જાિકારી પર રહે છે, અને
■    પરરિામો આપે છે જેની સ્કૂિ, બોિ્ગ અથવા પ્રા્ટત સાથે સરખામિી 

કરી ્શિકાય તેમ હોતી નથી.

EQAO પરીક્ષાઓ
■    પ્રા્ટતીય ધોરિ પ્રમાિે લવદ્યાથ્થીના વધેિા જ્ઞાનને અને કુ્શિળતાઓને 

માપે છે;
■    લવદ્યાથ્થીના લ્શિક્ષિના મહત્ત્વના તબક્કાઓ પર િેવામાં આવે છે;
■    સુસંરત અને વાસ્તલવક રીતે તેમનું સંચાિન થાય છે, રિતરી અને 

રરપોટ્ગ થાય છે અને
■    પરરિામો આપે છે જેમની સરખામિી સ્કૂિ, બોિ્ગ અને પ્રા્ટતમાં વારરક 

રીતે થઈ ્શિકે છે.

EQAO પરીક્ષાના પરરિામોને ક્િાસરૂમ પરીક્ષાના પરરિામો સાથે 
લવચારવામાં આવે તો પ્રત્યેક લવદ્યાથ્થીના લ્શિક્ષિપ્રાલ્તતનું લચત્ર સંપૂિ્ગરૂપે 
જોવા મળે છે.

વધારે માલહતી માટે www.eqao.comની મુિાકાત િો.
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1-888-327-7377  I  www.eqao.com
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મારા બાળક માટ ેEQAO પરરિામો ્શિું જિાવે છે?

પ્રા્ટતીય ધોરિ પ્રમાિે તમારા બાળકની લસલ્ધધપ્રાલ્તતન ેEQAO 
પરીક્ષાના પરરિામો મહત્ત્વપૂિ્ગ રીતે સૂચવે છે. (િેવિ 3 અને 4)નું ધોરિ 
જે પિ લવદ્યાથ્થીઓ પરીક્ષામાં સંતોરે છે અથવા તેની આરળ નીકળી જાય 
છે તેમિે તેમના અત્યારના લ્શિક્ષિના તબક્કાના વાંચન િેખન અને 
રલિતના જ્ઞાન અને કુ્શિળતાઓને બધી રીતે અથવા મોટા ભારે બતાવી 
દીધી હોય છે. 

EQAO િેટા (માલહતી) બતાવે છે કે, ્શિરૂઆતની ગ્રેિમાં પ્રા્ટતીય ધોરિને 
સંતોરી િેવાય તો એ સેકંિરર સ્કૂિ માટે લિટરલસ (વાંચન િેખન) અને 
રલિતની લસલ્ધધપ્રાલ્તત માટે મહત્ત્વપૂિ્ગ આરાહી કરે છે. જો તમારું 
બાળક ગ્રેિ 3 અથવા ગ્રેિ 6 ના ધોરિ માટે િાયક ન બને તો, તમારા 
બાળકની સફળતાની મદદ માટે વધારે ધ્યાનની જરૂરત પિી ્શિકે છે. 

તો પિ, કોઈ પિ એક જ પરીક્ષા, તમારા બાળકે કઈ વસ્તુઓ ્શિીખી છે 
તેનું સંપૂિ્ગ લચત્ર આપી નહીં ્શિકે. લવદ્યાથ્થીની કુ્શિળતાઓ અને જ્ઞાનની 
સંપૂિ્ગ રેંજની આકારિી કરવાનો માર્ગ છે કે, EQAO પરીક્ષાના 
પરરિામોને લસલ્ધધપ્રાલ્તતની બીજી માલહતી જેવી કે, રરપોટ્ગ કાિ્ગ ગ્રેિ અને 
ક્િાસરૂમ આકારિીના પરરિામોની પિખે ધ્યાનમાં િેવામાં આવે.

હું પરરિામોનો અલતઉત્તમ ઉપયોર કેવી રીતે કરી ્શિકું છંુ? 

તમારા બાળકના EQAO પરરિામો સાથે સૌથી વધારે મહત્ત્વપૂિ્ગ વાત છે 
કે, તેના લ્શિક્ષક સાથે તે માટે ચચા્ગલવચારિા કરો અને તમારા બાળકની 
સમાવે્શિક પ્રરલત સાથે તે કેવો સંબંધ ધરાવે છે તે ધ્યાનમાં િો. 

તમે ચચા્ગલવચારિા કરવા માંરી ્શિકો છો

■    EQAO પરરિામો અને તમારા બાળકના અત્યારના ક્િાસરૂમના કાય્ગ 
વચ્ચે કોઈ અનુકરિ છે કે નહીં;

■    ક્શિી કુ્શિળતાઓ વધારે ધ્યાન માંરે છે અને
■    તમે કેવી રીતે સાથે કાય્ગકરી ્શિકો છો જેને િીધે ખાતરી થાય કે, તમારું 

બાળક તેની ્શિલક્તની ્શિક્યતાને સંપૂિ્ગ રીતે પ્રા્તત કરી ્શિકે.

ઑ્ટટારરયો ્શિા માટે પ્રા્ટતીય-લવસ્તૃત પરીક્ષાઓ િે છે?

ઑ્ટટારરયોની પ્રા્ટતીય-લવસ્તૃત પરીક્ષાઓ એક િલક્ષત અને લવ્ચવસનીય 
ધોરિ આપે છે જેને િીધે જાિકારી મળે છે કે, ઑ્ટટારરયો કરરક્યુિમ માં 
સ્પષ્ટ કરેિી લ્શિક્ષિની વાંચન, િેખન અને રલિતની કુ્શિળતાઓનું 
લવદ્યાથ્થીઓને કેવું જ્ઞાન મળી રહ્યું છે. આ પરીક્ષાઓ મદદ આપે છે

■    પ્રત્યેક બાળકની પ્રાથલમકથી માધ્યલમક સ્કૂળ સુધીની લસલ્ધધપ્રાલ્તત 
બતાવતી રહે છે;

■    સ્કૂિ, બોિ્ગ અને પ્રા્ટતીય સ્તરો પર લવદ્યાથ્થીના લ્શિક્ષિના વિિને બતાવે 
છે;
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