
உயர்நிலைப் 
பள்ளியிை ்EQAO 
தேர்வுகள்
பபற்த�ோர்களுக்கோன ஒரு வழிகோட்டி

வோசித்ேை், எழுதுேை் மற்றும் கணிேே் ேி�ன்கள், 
முேன்லமப் பிோிவு (கிதேடுகள் 1-3) மற்றும் 
ஜூனியே் பிோிவு (கிதேடுகள் 4-6) ஆகியவற்�ின் 
மேிப்பீடுகள்

உயர்நிலைப் பள்ளியிை் ஒண்டோோிதயோ மோணவர்கள் எழுதுகின்� 
இேண்டு EQAO தேர்வுகலளப் பற்�ியும் உங்கள் பிள்லளலய 
ஆேோிப்பேற்கு இத்தேர்வுகளின் முடிவுகலள நீங்கள் எவ்வோறு 
பயன்படுத்ேைோம் என்பது கு�ித்தும் நீங்கள் புோிந்துபகோள்ள இந்ே 
சிற்த�டு உேவிடும். 

ஒண்டோோிதயோ முழுவேிலுமுள்ள மோணவர்கள் ேங்களின் வோசித்ேை், 
எழுதுேை் மற்றும் கணிேே் ேி�ன்களின் மோகோணம் ேழுவிய 
மேிப்பீடுகலள ேங்களின் பேோடக்கநிலைப் பள்ளி மற்றும் 
உயர்நிலைப் பள்ளிக் கல்வியின் முக்கிய நிலைகளிை் எழுதுகின்�னே். 

கிதேடு

3
முேன்லமப் பிோிவின் இறுேியிை் 
கல்விய�ிவு மற்றும் கணிேே் ேி�ன் 
தசோேிக்கப்பட்டது

கிதேடு

6
ஜூனியே் பிோிவின் இறுேியிை் 
கல்விய�ிவு மற்றும் கணிேே் ேி�ன் 
தசோேிக்கப்பட்டது

கிதேடு

9
தமல்நிலைப் பள்ளியின் முேை் 
வருடத்ேிை் கணிேே் ேி�ன் 
தசோேிக்கப்பட்டது

கிதேடு

10
ஒரு அளவுக்தகோடு 
தேலவப்படுவேோை் கல்விய�ிவு 
தசோேிக்கப்பட்டது

 
இத்தேர்வுகள் கீழ்கண்டவர்களோை் நிர்வகிக்கப்படுகின்�ன 
Education Quality and Accountability Office (EQAO), கல்வி 
அலமச்சகத்ேின் மேிப்பீடு ஒரு லகயடக்க முகலம. 
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வோசித்ேை், எழுதுேை் மற்றும் கணிேே் ேி�ன்கள், 
முேன்லமப் பிோிவு (கிதேடுகள ்1-3) மற்றும் 
ஜூனியே் பிோிவு (கிதேடுகள் 4-6) ஆகியவற்�ின் 
மேிப்பீடுகள் கு�ித்து
■    கிதேடு 3-ன் இறுேியிை் மோணவர்கள் கற்றுக் பகோள்வேற்கு 

எேிர்போர்க்கப்படும் வோசித்ேை், எழுதுேை் மற்றும் கணிேே் 
ேி�ன்கலள முேன்லம-பிோிவு மேிப்பீடு தசோேிக்கி�து.

■    கிதேடு 6-ன் இறுேியிை் மோணவர்கள் கற்றுக் பகோள்வேற்கு 
எேிர்போர்க்கப்படும் வோசித்ேை், எழுதுேை் மற்றும் கணிேே் 
ேி�ன்கலள முேன்லம-பிோிவு மேிப்பீடு தசோேிக்கி�து.

■    இத்தேர்வு தம மோே இறுேியிலும் ஜூன் மோே பேோடக்கத்ேிலும் 
இேண்டு-வோே கோைத்ேிற்கு நலடபபறும். இக்கோைக் கட்டத்ேிை் 
ஒவ்பவோரு பள்ளியும் ேனது மிகச் சோியோன தேர்வுே் தேேிகலள 
ேீர்மோனிக்கின்�ன.

ஒண்டோோிதயோவின் மோகோணம் ேழுவிய தேர்வுே் ேிட்டத்ேிை் இலவ 
ேோன் முேை் இேண்டு மேிப்பீடுகளோகும். மோகோணத்துக்குோிய 
ேேநிலைகள் பேோடர்போன உங்கள் குழந்லேயினுலடய 
பசயல்நில�தவற்�ம் கு�ித்ே முக்கியே் ேகவல்கலள அலவ 
வழங்குகின்�ன.

EQAO தேர்வுகலள என் பிள்லள எடுத்துக்பகோள்ள 
தவண்டுமோ?

ஒண்டோோிதயோவிை் உள்ள பவளிப்பலடயோக மோனியமளிக்கப்பட்ட 
பள்ளிகளிை் கைந்துபகோள்ளும் அலனத்து மோணவர்களும் 
ஒண்டோோிதயோ போடத்ேிட்டத்லே பின்பற்றுபவர்களும ்EQAOவின் 
மோகோணம் சோர்ந்ே மேிப்பீடுகளிை் பங்தகற்பேற்கு 
எேிர்போர்க்கப்படுகி�ோர்கள். இத்ேலகய தேர்வுகள் 
மோகோணத்ேினுலடய கல்விே் ேிட்டத்ேின் ஒரு பகுேியோகும். 

பிேத்தயகக் கல்விே் தேலவகலளக் பகோண்டுள்ள மோணவர்களுக்கோக,  
பேோடர்ச்சியோன வகுப்பல� மேிப்பீட்டு நலடமுல�களுக்கு ஏற்� சிை 
இடவசேிகள் அனுமேிக்கப்படுகின்�ன. ஆங்கிை பமோழிலயக் கற்றுக் 
பகோள்பவர்களுக்கு பிேத்தயக ஒதுக்கீடுகளும் கூட 
அனுமேிக்கப்படுகின்�ன. ஒரு மோணவேோை் அலனத்து அல்ைது 
பகுேியளவு தேர்விை் பங்தகற்க இயைவில்லை எனிை் - அவருக்கு 
இடவசேிகள் அளிக்கப்பட்டிருந்தும் கூட - பள்ளியின் முேல்வே் அவன் 
அல்ைது அவளுக்கு பள்ளி ஊழியே் மற்றும் பபற்த�ோர்கள் அல்ைது 
கோப்போளர்களுடன் கைந்துலேயோடி விைக்களிக்கக் கூடும். 

EQAO தேர்வுகளிை் என்ன இருக்கி�து? 

EQAO தேர்விை் உள்ள ஒவ்பவோரு  
தகள்வியும், ஒண்டோோிதயோ  
முழுவதுமுள்ள வகுப்பல�களிை்  
பிள்லளகளுக்கு கற்றுே் ேேப்படும்  
ஒண்டோோிதயோ போடத்ேிட்டத்ேிை்  
வலேயறுக்கப்பட்டுள்ள கற்�ை்  
எேிர்போர்ப்புகலள  
அடிப்பலடயோகக்  
பகோண்டுள்ளது.

இத்தேர்வுகளுக்கோக என் பிள்லள படிக்க 
தவண்டுமோ? 
அலனத்து வகுப்பல� அ�ிவுறுத்ேல்களின் ஆேோேமோன ஒண்டோோிதயோ 
போடத்ேிட்டத்லே EQAO தேர்வுகள் முழுவதுமோக அடிப்பலடயோகக் 
பகோண்டுள்ளேோை், இத்தேர்வுகளுக்பகன பிேத்தயகே் ேயோர்படுத்துேை் 
தேலவப்படோது. கீழ்கண்டவற்றுக்கோன மோணவர்களின் 
இயலுந்ேன்லமலய EQAO'வின் பேோடக்கப்பள்ளிே் தேர்வுகள் 
அளவிடுகின்�ன 

■    அவர்கள் பவவ்தவறு விேமோன உலேகளிை் எலே வோசிக்கி�ோர்கள் 
என்பலே உணர்ந்து பகோள்வேற்கு;

■    பபோருத்ேமோன இைக்கணம், எழுத்துக்தகோர்லவ மற்றும் நிறுத்ேை் 
கு�ி ஆகியவற்ல�ப் பயன்படுத்ேி எழுத்துப்பூர்வமோக ேங்களுலடய 
எண்ணங்கலள பவளிப்படுத்துவேற்கு

■    பிேச்சலனகலளே் ேீர்ப்பேற்குப் பபோருத்ேமோன கணிேே் 
ேி�ன்கலளப் பயன்படுத்துவேற்கு.

இத்ேலகய அடிப்பலடக் கல்விய�ிவு மற்றும் கணிேே் ேி�ன்கள்  
பள்ளியின் கல்வியோண்டு முழுவதும் கற்றுே் ேேப்படைோம் மற்றும் 
கற்றுே் ேேப்பட தவண்டும் மற்றும் அலவ அலனத்துப் போடங்களிலும் 
வலிலமப்படுத்ேப்பட தவண்டும்.

இத்தேர்வுகலள எழுதுவேிை் என் பிள்லளக்கு நோன் 
எவ்வோறு ஆேேவளிக்க முடியும?்
வருடம் முழுவதும் பள்ளியிை் அவன் அல்ைது அவளது பவற்�ிலய 
ஆேோிப்பதே இத்தேர்வுகளிை் உங்கள் பிள்லள எழுே 
ஆேேவளிப்பேற்கோன சி�ந்ே வழியோகும். மோகோணோீேியோன 
தேர்வுகளின் வடிவத்துடனும் தகட்கப்படும் தகள்விகளின் 
வலககளுடன் உங்கள் பிள்லள போிச்சயமோக உேவுவேற்கு 
www.eqao.com -ை் பவளியிடப்பட்டுள்ள தேர்வு பேோடர்போன 
உேவிகலள நீங்கள் பயன்படுத்ேிக் பகோள்ளைோம். 

EQAO முடிவுகள் எப்தபோது மற்றும் எவ்வோறு 
பவளியிடப்படும்?
அடுத்ே பள்ளிக் கல்வியோண்டின் பசப்டம்பே் மோேத்ேிை் முடிவுகள் 
பவளியிடப்படும். உங்கள் பிள்லள EQAO'வின் ேனிப்பட்ட மோணவே் 
அ�ிக்லகலய, அைது ISR-ஐ அவன் அல்ைது அவளுலடய 
பள்ளியிடமிருந்து தநேடியோகப் பபறுவோே்.

EQAO முடிவுகள் எவ்வோறு அ�ிவிக்கப்படுகின்�ன?
EQAO முடிவுகள் மோகோணத்ேின் நோன்கு பசயல்நில�தவற்� 
நிலைகளுக்கு இணங்க அ�ிவிக்கப்படுகின்�ன. வகுப்பல�களிை் 
ஆசியர்கள் பயன்படுத்துகின்� மற்றும் உங்கள் பிள்லளயின் 
தமம்போட்லட பகுப்போய்வு பசய்வேற்கோன அ�ிக்லக அட்லடகளின் 
மீதுள்ள அதே நிலைகள் ேோன் இலவ. மோகோணோீேியோன ேேநிலை 
என்பது நிலை 3 ஆகும், இது B- முேை ்B+ வலேயிைோன ஒரு நிலைக்கு 
பேோடர்பு பகோள்கி�து.

EQAO முடிவுகள் என்னுலடய பிள்லளயின் 
கிதேடுகளிை் ேோக்கம் ஏற்படுத்துமோ?
மோகோணோீேியோன தேர்வுகளின ்முடிவுகள ்மோணவர்களின ்கிதேடுகளின் 
மீது ேோக்கத்லே ஏற்படுத்துவேில்லை. உங்கள ்பிள்லளயின ்கற்�ை் 
ேி�லன மேிப்பீடு பசய்வேற்கும ்ஆேோிப்பேற்கும ்உங்களுக்கு 
உேவிடும ்பபோருட்டு, இலவ அ�ிக்லக அட்லட கிதேடுகளுடன் 
கருேப்பட தவண்டிய கூடுேை ்ேகவல்கலள வழங்குகின்�ன. 
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■    கவனம் தேலவப்படுகின்� போடத்ேிட்டப் பகுேிகலள கு�ிப்போகச் 
சுட்டிக்கோட்டுவேற்கு மற்றும் 

■    பபோதுக் கல்வி முல�யின் பபோறுப்புலடலமலய 
வலிலமப்படுத்துவேற்கு.

வகுப்பல�ே் தேர்வுகளுக்குக் கூடுேைோக நமக்கு ஏன ்
EQAO தேர்வுகள் தேலவப்படுகின்�ன?

EQAO தேர்வுகளும் வகுப்பல� தேர்வுகளும் பவவ்தவறு 
கு�ிக்தகோள்கலளக் பகோண்டுள்ளன மற்றும் அலவ பவவ்தவறு 
விேமோன ேகவல்கலள வழங்குகின்�ன. 

வகுப்பல�ே் தேர்வுகள்
■    கு�ிப்பிட்ட ேகவல்கலள மோணவர்கள் எவ்வளவு நன்�ோகக் 

கற்றுக்பகோண்டுள்ளனே் என்பலே அளவிடுகின்�ன;
■    கற்பிக்கும் உத்ேிகலள ஆசிோியர்கள் மோற்�ிக்பகோள்ள உேவும் 

வலகயிை் விலேவோன முடிவுகலள அளிக்கின்�ன;
■    ஒவ்பவோரு மோணவே் கு�ித்தும் ஆசிோியே் அ�ிந்து லவத்ேிருக்கும் 

ேகவல்கலள அடிப்பலடயோகக் பகோண்ட உள்ளோர்ந்ே கூறுகலளக் 
பகோண்டிருக்கைோம், மற்றும்

■    பள்ளி, வோோியம் அல்ைது மோகோணம் முழுவலேயும் ஒப்பிட்டுப் 
போர்க்க முடியோே முடிவுகலள வழங்குகின்�ன.

EQAO தேர்வுகள்
■    மோகோணோீேியோன ேேநிலைகள் பேோடர்போன மோணவர்களின் 

ஒட்டுபமோத்ே அ�ிவு மற்றும் ேி�ன்கலள மேிப்பிடுகின்�ன; 
■    மோணவர்களுலடய கல்வியின் முக்கிய நிலைகளிை் 

வழங்கப்படுகின்�ன;
■    ஒரு முேண்போடற்� மற்றும் போேபட்சமற்� முல�யிை் 

நிர்வகிக்கப்படுகின்�ன, மேிப்பிடப்படுகின்�ன மற்றும் 
பவளியிடப்படுகின்�ன, மற்றும் 

■    வருடோ வருடம் பள்ளி, வோோியம் மற்றும் மோகோணம் முழுவலேயும் 
ஒப்பிட்டுப் போர்க்கும் வலகயிைோன முடிவுகலள வழங்குகின்�ன.

வகுப்பல� தேர்வு முடிவுகளுடன் கூடதவ EQAO தேர்வு முடிவுகலளக் 
கருத்ேிை் எடுத்துக் பகோள்வது ஒவ்பவோரு மோணவோின் 
கற்றுக்பகோள்ளும் ேன்லம கு�ித்ே முழுலமயோன விவேங்கலள 
பவளிப்படுத்ேச் பசய்கி�து.

தமலும் ேகவல்களுக்கு www.eqao.com ஐ போர்லவயிடவும்.
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என்னுலடய பிள்லள கு�ித்து EQAO முடிவுகள் 
எனக்கு என்ன கூறுகின்�ன?
EQAO தேர்வு முடிவுகள் என்பது மோகோணத்துக்குோிய ேேநிலைகள் 
பேோடர்போன உங்கள் பிள்லளயினுலடய பசயல்நில�தவற்�த்ேின் 
முக்கிய சுட்டிக்கோட்டியோகும். தேர்வுகளிை் ேேநிலைலய (நிலைகள் 3 
மற்றும் 4) அலடகின்� அல்ைது மிஞ்சுகின்� மோணவர்கள், 
தேலவப்படும் பபரும்போைோன அல்ைது அலனத்து வோசித்ேை், 
எழுதுேை் மற்றும் கணிே அ�ிலவயும் அவர்களின் ேற்தபோலேய 
நிலையிை் எேிர்போர்க்கப்படும் ேி�ன்கலளயும் 
பவளிப்படுத்ேியுள்ளனே். 

முன்னேோக உள்ள கிதேடுகளிை் மோகோணத்துக்குோிய ேேநிலைலய 
எட்டுபவே் உயர்நிலைப் பள்ளியிை் கல்விய�ிவு மற்றும் கணிேத்ேிை் 
சோேலன புோிவோே் என வலுவோக கணிக்கப்படுகி�ோே். உங்கள் பிள்லள 
கிதேடு 3 அல்ைது கிதேடு 6ை் ேேநிலைலய எட்டுவேில்லை எனிை், 
உங்கள் பிள்லள பவற்�ியலடய உேவுவேற்கு அேிக கவனம் 
தேலவப்படைோம். 

எனினும், உங்கள் பிள்லள என்ன கற்றுக் பகோண்டுள்ளோே் என்பது 
கு�ித்ே ஒரு முழுலமயோன விவேத்லே எந்ேபவோரு தேர்வினோலும் 
வழங்க முடியோது. EQAO தேர்வு முடிவுகளுடன் அ�ிவிக்லக அட்லட 
கிதேடுகள் மற்றும் வகுப்பல� மேிப்பீட்டு முடிவுகள் தபோன்� மற்� 
பசயல்நில�தவற்�ம் பசய்யப்பட்ட ேகவல்கலள கருத்ேிை் எடுத்துக் 
பகோள்வதே உங்கள் பிள்லளயின் ேி�ன்கள் மற்றும் அ�ிலவ 
முழுவதுமோக மேிப்பிடுவேற்கோன ஒரு சி�ந்ே வழியோகும்.

இம்முடிவுகலள நோன் எவ்வோறு சி�ந்ே முல�யிை் 
பயன்படுத்ே முடியும?் 
உங்கள் பிள்லளயின ்EQAO முடிவுகலளக் பகோண்டு பசய்யதவண்டிய 
மிக முக்கியமோன விஷயம் என்னபவன்�ோை், உங்கள் பிள்லளயின் 
ஒட்டுபமோத்ே தமம்போட்டின் சூழலமலவ அவன் அல்ைது அவளது 
ஆசிோியலேக் பகோண்டு அவர்களிடம் கைந்துலேயோடுவதேயோகும். 

நீங்கள் இவற்ல�க் கைந்துலேயோட விரும்பக் கூடும்
■    EQAO முடிவுகள் மற்றும் உங்கள் பிள்லளயின் ேற்தபோலேய 

வகுப்பல�ப் பணி ஆகியவற்றுக்கு இலடதயயோன போணிகள் 
ஏதேனும் உள்ளனவோ;

■    எந்ே ேி�ன்களுக்கு கூடுேை் கவனம் தேலவப்படுகி�து மற்றும்
■    உங்கள் பிள்லள ேனது முழுலமயோன ஆற்�ல்கலளப் 

பப�முடிவலே உறுேி பசய்வேற்கு உங்களோை் எவ்வோறு 
ஒன்�ிலணந்து பசயல்பட முடியும்.

எேற்கோக மோகோணம் ேழுவிய தேர்வுகலள 
ஒண்டோோிதயோ தமற்பகோள்கி�து?
ஒண்டோோிதயோ போடத்ேிட்டத்ேிை் வலேயறுக்கப்பட்டுள்ள வோசித்ேை், 
எழுதுேை் மற்றும் கணிேே் ேி�ன்கலள மோணவர்கள் எவ்வளவு 
நன்�ோகக் கற்றுக் பகோள்கின்�னே் என்பது கு�ித்ே ஒரு நம்பகமோன 
அளவீட்லடயும் கு�ிக்தகோலளயும் ஒண்டோோிதயோவின் மோகோணம் 
ேழுவிய தேர்வுகள் வழங்குகின்�ன. இத்தேர்வுகள் கீழ்கண்டவற்றுக்கு 
உேவுகின்�ன
■    பேோடக்கநிலைப் பள்ளி முேை் தமல்நிலைப் பள்ளி வலேயிை் 

ஒவ்பவோரு பிள்லளயின் பசயல்நில�தவற்�த்லேயும் 
பின்பேோடர்வேற்கு;

■    பள்ளி, வோோியம் மற்றும் மோகோணோீேியோன நிலைகளிை் மோணவேது 
கற்�ை் ேி�ன்களிை் உள்ள ேற்தபோலேய தபோக்குகலள 
அலடயோளம் கோண்பேற்கு;
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