
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 
EQAO ਟੈਸਟ
ਮਾਤਾ ਵਿਤਾ ਲਈ ਇਕ ਗਾਈਡ 

ਿਡ਼੍ਹਨ, ਵਲਖਣ ਅਤੇ ਗਵਣਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਿ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਡਿੀਯਨ 
(Primary Division) (ਗਰੇਡ 1-3) ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਡਿੀਯਨ 
(Junior Division) (ਗਰੇਡ 4-6)

ਇਹ ਵਕਤਾਬਚੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਦੋ EQAO ਟੈਸਟ ਜੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨੰੂ ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਿੂਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਆਿਣੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 
ਵਸੱਵਖਆ ਦੇ ਅਵਹਮ ਿਡ਼ਾਿਾਂ ਤੇ ਆਿਣੇ ਿਡ਼੍ਹਨ, ਵਲਖਣ ਅਤੇ ਗਵਣਤ ਦੀਆਂ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਿੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:

ਗਰੇਡ

3
ਿ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਡਿੀਯਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ 
ਗਵਣਤ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਗਰੇਡ

6
ਜੂਨੀਅਰ ਵਡਿੀਯਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ 
ਗਵਣਤ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਗਰੇਡ

9
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਹਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਗਵਣਤ ਦਾ 
ਟੈਸਟ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਗਰੇਡ

10
ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

 
ਇਹ ਟੈਸਟ ਵਸੱਵਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਅਵਹਮ ਏਜੰਸੀ Education Quality 
and Accountability Office (EQAO) ਿੱਲੋਂ  ਕਰਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  
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ਿ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਡਿੀਯਨ (ਗਰੇਡ 1 ਤੋਂ 3) ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਡਿੀਯਨ 
(ਗਰੇਡ 4 ਤੋਂ 6) ਦੇ ਿਡ਼੍ਹਨ, ਵਲਖਣ ਅਤੇ ਗਵਣਤ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ
■   ਿ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਡਿੀਯਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਿਡ਼੍ਹਨ, ਵਲਖਣ ਅਤੇ ਗਵਣਤ 

ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੇਡ 3 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਵਸੱਖ ਚੁਕਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

■   ਜੂਨੀਅਰ ਵਡਿੀਯਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਿਡ਼੍ਹਨ, ਵਲਖਣ ਅਤੇ ਗਵਣਤ 
ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੇਡ 6 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਵਸੱਖ ਚੁਕਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

■   ਇਹ ਟੈਸਟ ਮਈ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਕੂਲ ਆਿਣੀਆਂ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਵਨਸ਼ਚਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਿੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਸਵਟੰਗ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਿਵਹਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਵਮਆਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ 
ਅਵਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਿਲਬਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ EQAO ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਿੈਣਗੇ?
ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਜੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਚਲਣ ਿਾਲੇ 
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਿਡ਼੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਾਠਕ੍ਰਮ (The Ontario 
Curriculum) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਡ਼੍ਹਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ EQAO ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ 
ਿੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੂਬਾ ਦੇ ਵਸੱਵਖਆ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਹੱਸਾ ਹਨ। 

ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸੱਵਖਆ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹ 
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ 
ਬਾਕਾਇਦਾ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਵਸੱਖਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੰ ਿੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਿਾਂ ਦੀ ਆਵਗਆਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਿੂਰੇ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਅੱਧਾ 
ਟੈਸਟ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ – ਤਾਂ ਵਿ੍ਰੰਸੀਿਲ ਸੂਕਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਾਤਾ/ਵਿਤਾ ਜਾਂ 
ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਕੇ – ਉਸਨੂੰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ।

EQAO ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 
EQAO ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਸਿਾਲ 
ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਵਸੱਖਣ ਬਾਰੇ ਜੋ 
ਉਮੀਦਾਂ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੇ 
ਆਧਾਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਲਾਸਰੂਮ 
ਵਿਚ ਿਡ਼੍ਹ ਅਤੇ ਵਸੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ। 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਿਡ਼੍ਹਨਾ ਿਏਗਾ? 
ਵਕਉਂ ਜੋ EQAO ਟੈਸਟ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਾਠਕ੍ਰਮ, ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ 
ਵਦੱਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਗਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 
ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਤਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। EQAO ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ 
(ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ) ਟੈਸਟ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਮਾਿਦੇ ਹਨ 
■   ਕੀ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਿੱਖ ਿੱਖ ਵਕਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਿਡ਼੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ 

ਵਕ ਨਹੀਂ;
■   ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਗਰਾਮਰ (ਵਿਆਕਰਣ), ਸਿੈਵਲੰਗ (ਸ਼ਬਦ ਜੋਡ਼) ਅਤੇ ਸਹੀ 

ਿੰਕਚੁਏਸ਼ਨ (ਵਿਰਾਮ-ਵਚੰਨ੍ਹ) ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਲਖ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਵਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ

■   ਸਿਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਵਣਤ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਵਕ ਨਹੀਂ।

ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਗਵਣਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੂਲਭੂਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਿੂਰਾ ਸਾਲ ਸਕੂਲ 
ਵਿਚ ਵਸਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮੁਡ਼ ਮੁਡ਼ ਦੁਹਰਾਈਆਂ 
ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਟਸੈਟ ਦਣੇ ਲਈ ਆਿਣੇ ਬਚੱ ੇਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਢਗੰ, 
ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਿਰੂਾ ਸਾਲ ਉਸਦ ੇਸਫਲ ਹਣੋ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ 
ਬਚੱ ੇਨੂ ੰਸਬੂਾਈ ਟਸੈਟਾ ਂਦ ੇਫਾਰਮਟੈ ਅਤ ੇਵਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦ ੇਸਿਾਲ ਇਨ੍ਹਾ ਂਵਿਚ ਿੁਛੱੇ 
ਜਾਦਂ ੇਹਨ, ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਿਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
www.eqao.com ਤ ੇਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਟਸੈਟ ਸਮਗੱਰੀ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

EQAO ਨਤੀਜੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਵਕਿੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ EQAO ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿੱਖਰੀ ਵਰਿੋਰਟ (Individual 
Student Report), ਜਾਂ ISR ਵਸੱਧਾ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਮਲੇਗੀ।

EQAO ਨਤੀਜੇ ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

EQAO ਨਤੀਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਫਲਤਾ ਿੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਉਹੀ ਲੈਿਲਸ ਨੇ ਜੋ ਅਵਧਆਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ 
ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਵਰਿੋਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ 
ਵਮਆਰ ਿੱਧਰ 3 ਹੈ, ਜੋ B− ਤੋਂ B+ ਤਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਕੀ EQAO ਨਤੀਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ?

ਿ੍ਰੋਵਿਨਵਸ਼ਅਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਿਲਬਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜਸਤੋਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ 
ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਰਿੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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■   ਿਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਹੱਵਸਆਂ ਦਾ ਿਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਜਹਡ਼ੇ ਵਜ਼ਆਦਾ  
ਵਧਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

■   ਵਸੱਵਖਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਸਟਮ (ਵਸਲਵਸਲੇ) ਦੀ ਜਿਾਬਦੇਹੀ ਮਜਬੂਤ  
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਾਨੂੰ EQAO ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਕਉਂ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ?ੈ

EQAO ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਿੱਖਰੇ ਿੱਖਰੇ ਟੀਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਿੇਂ 
ਿੱਖ ਿੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੈਸਟ
■   ਇਹ ਮਾਿਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੰਨੀ ਚੰਗੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ;
■   ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਵਮਲਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਧਆਿਕ ਆਿਣੇ ਿਡ਼੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ 

ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ;
■   ਹਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਅਵਧਆਿਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਹੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
■   ਅਵਜਹੇ ਨਤੀਜੇ ਉਿਲਬਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਦੇ 

ਨਤੀਵਜਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਿੇ।

EQAO ਟੈਸਟਸ
■   ਸੂਬਾਈ ਵਮਆਰ ਨੰੂ ਮਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੂਰੇ 

ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਮਾਿਦਾ ਹੈ;
■   ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇ ਅਵਹਮ ਿਡ਼ਾਿਾਂ ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ;
■   ਇਹ ਵਨਰਿੱਖ ਅਤੇ ਵਦ੍ਰਡ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 

ਵਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਿੋਰਟਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
■   ਅਵਜਹੇ ਨਤੀਜੇ ਉਿਲਬਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲ, 

ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਿੱਧਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

EQAO ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨਾਲ 
ਇਕੱਵਠਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ ਦੀ ਤਸਿੀਰ 
ਹੋਰ ਿੱਧ ਿੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਿੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.eqao.com ਿੇਖੋ।
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EQAO ਨਤੀਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ?

EQAO ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੂਬਾਈ ਵਮਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅਵਹਮ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਵਜਹਡ਼ੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ 
ਵਮਆਰ (ਲੈਿਲ 3 ਅਤੇ 4) ਤੇ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿੱਧ ਤੇ ਿੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 
ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇ ਇਸ ਿਡ਼ਾਅ ਤੇ ਿਡ਼੍ਹਨ, ਵਲਖਣ 
ਅਤੇ ਵਹਸਾਬ ਦਾ ਵਜਹਡ਼ਾ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਉਹ ਸਭ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ। 

EQAO ਡੈਟਾ ਤੋਂ ਿਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਵਮਆਰ ਤੇ 
ਿੂਰਾ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੂਕਲ ਵਿਚ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਗਵਣਤ ਵਿਚ ਚੰਗੀ 
ਸਫਲਤਾ ਵਮਲਣ ਦਾ ਇਕ ਿੱਕਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਰੇਡ 3 ਜਾਂ 
ਗਰੇਡ 6 ਵਿਚ ਵਮਆਰ ਤੇ ਿੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਫਲ ਹੋਣ 
ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿੱਧ ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਵਫਰ ਿੀ, ਕੋਈ ਿੀ ਇਕੱਲਾ ਟੈਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿੂਰੀ ਤਸਿੀਰ ਿੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਵਸੱਵਖਆ ਹੈ। ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ 
ਅਤੇ ਵਗਆਨ ਦੀ ਿੂਰੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ EQAO ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ 
ਨਤੀਵਜਆਂ ਨੰੂ ਵਰਿੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਗਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ 
ਨਤੀਵਜਆਂ ਿਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਫਲਤਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ 
ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ।

ਮੈਂ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਵਕਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇEQAO ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਹਮ ਕੰਮ ਜੋ 
ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਵਧਆਿਕ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਿ੍ਰਗਤੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ। 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਰਦੇ ਹੋ ਵਕ

■   EQAO ਨਤੀਵਜਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ  ਹੋ ਰਹੇ 
ਕੰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਿੈਟਰਨ ਹਨ;

■   ਵਕਹਡ਼ੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿੱਧ ਵਧਆਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਅਤੇ
■   ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਬੱਚਾ ਆਿਣੀਆਂ ਿੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਤਕ 

ਿਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਓਨਟਾਰੀਓ ਿੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵਕਉਂ ਕਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਿੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇਕ 
ਵਨਰਿੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਢੰਗ ਉਿਲਬਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਾਠਕ੍ਰਮ 
ਵਿਚ ਿਡ਼੍ਹਨ, ਵਲਖਣ ਅਤੇ ਗਵਣਤ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਦੀ ਜੋ ਿਵਰਭਾਸ਼ਾ ਵਦੱਤੀ 
ਗਈ ਹੈ, ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਸਟ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

■   ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਰੱਖਣ ਵਿਚ;

■   ਸਕੂਲ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਿੱਧਰ ਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇ 
ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ;
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