
 ابتدائی اسکول 
کی EQAO جانچیں

ہدایت نامہ برائے والدین

 پڑھنے، لکھنے، اور ریاضی پرائمری ڈویژن 
 )Primary Division( )گریڈز 1–3( جونیئر ڈویژن 

)Junior Division( )گریڈز 4–6(

اس کتابچے سے ان دو EQAO جانچوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی 
جن میں ابتدائی اسکول میں اونٹاریو کے طلبہ شریک ہوتے ہیں اور یہ 

کہ اپنے بچے کی مدد کے لیے آپ ان نتائج کو کیسے استعمال کر سکتے 
ہیں۔

پورے اونٹاریو کے طلبہ اپنی ابتدائی اور ثانوی تعلیم میں کلیدی مراحل 
پر پڑھنے، لکھنے اور ریاضی کی مہارتوں میں ریاست گیر جائزوں میں 

شریک ہوتے ہیں: 

گریڈ

3
خواندگی اور ریاضی کی جانچ پرائمری ڈویژن 

کے اختتام پر ہوتی ہے

گریڈ

6
خواندگی اور ریاضی کی جانچ جونیئر ڈویژن 

کے اختتام پر ہوتی ہے

گریڈ

9
خواندگی اور ریاضی کی جانچ سیکنڈری اسکول 

کے پہلے سال میں ہوتی ہے

گریڈ

10
خواندگی کی جانچ تکمیل نصاب کی شرط کے 

طور پر کی جاتی ہے

 یہ جانچیں مندرجہ ذیل کی طرف سے انجام دی جاتی ہیں 
 Education Quality and Accountability Office  

)EQAO( ایک بانہہ کی لمبائی وزارت تعلیم کی ایجنسی۔ 
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پڑھنے، لکھنے اور ریاضی کے جائزوں کے بارے میں، 
پرائمری ڈویژن )گریڈ 1–3( اور جونیئر ڈویژن )گریڈ 4–6(

پرائمری ڈویژن کے جائزے میں پڑھنے، لکھنے اور ریاضی کی ان  	n

مہارتوں کی جانچ کی جاتی ہے جن کے سیکھنے کی توقع گریڈ 3 کے 
اختتام تک طلبہ سے کی جاتی ہے۔

جونیئر ڈویژن کے جائزے میں پڑھنے، لکھنے اور ریاضی کی ان  	n

مہارتوں کی جانچ کی جاتی ہے جن کے سیکھنے کی توقع گریڈ 6 کے 
اختتام تک طلبہ سے کی جاتی ہے۔

اواخر مئی اور اوائل جون کے درمیان دو ہفتے کی مدت میں جانچ  	n

انجام دی جاتی ہے۔ اس مدت کے دوران ہر اسکول اپنی جانچ کی 
تاریخیں مقرر کرتا ہے۔

یہ اونٹاریو کی ریاست گیر جانچ پروگرام کے پہلے دو جائزے ہیں۔ یہ 
ریاستی معیار کے تعلق سے آپ کے بچے کی کارکردگی سے متعلق اہم 

معلومات فراہم کرتے ہیں۔

کیا میرے بچے کو EQAO جانچوں میں شریک ہونا پڑے گا؟
اونٹاریو کی سرکاری کفالت میں چلنے والے اسکولوں میں زیر تعلیم اور 

اونٹاریو کری کولم )The Ontario Curriculum( پر عمل کرنے 
والے تمام طلبہ سے EQAO کے ریاستی جائزوں میں شرکت کی توقع 

کی جاتی ہے۔ یہ جانچیں ریاست کے تعلیمی پروگرام کا حصہ ہیں۔ 

خصوصی تعلیمی ضروریات والے طلبہ کے لیے مقررہ کالس روم 
جائزے کے اصولوں سے مطابقت رکھنے والی بعض رعایتوں کی 

اجازت ہے۔ انگریزی زبان سیکھنے والوں کے لیے خصوصی انتظامات 
کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی طالب علم کسی جانچ کے حصے 

میں یا پوری جانچ میں شریک نہ ہو پائے—یہاں تک کہ رعایتوں کے 
ساتھ بھی—تو پرنسپل اسکول کے عملے اور والدین یا سرپرستوں کے 

مشورے سے اس طالب علم کو مستثنی قرار دے سکتا ہے۔

EQAO جانچوں میں کیا ہوتا ہے؟ 
 EQAO جانچوں میں ہر سوال ان آموزشی
 توقعات پر مبنی ہوتا ہے جو اونٹاریو کری 
کولم میں کی گئی ہوں یعنی روزانہ پورے 

اونٹاریو میں کالس رومز میں بچوں کو 
کیا پڑھایا جا ہے۔ 

کیا میرے بچے کو جانچوں کے لیے پڑھنا ہوگا؟ 
 چونکہ EQAO جانچیں پوری طرح اونٹاریو کری کولم

 پر مبنی ہیں جو کالس روم کی تعلیم کا ماخذ ہے جانچوں کے لیے 
خصوصی تیاری کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ EQAO کی ابتدائی 

جانچیں طلبہ کی مندرجہ ذیل صالحیتوں کا اندازہ کرنے کے لیے ہوتی 
ہیں 

مختلف اقسام کے فنون میں جو کچھ وہ پڑھتے ہیں اس کا مفہوم  	n

سمجھنا؛
مناسب قواعد، تلفظ اور رموز اوقاف کی مدد سے تحریری طور پر  	n

اپنے خیاالت کا اظہار کرنا اور
مسائل حل کرنے کے لیے ریاضی کی موزوں مہارتوں کو کام میں  	n

النا۔
خواندگی اور ریاضی کی یہ بنیادی مہارتیں اسکولی سال کی پوری مدت 

میں پڑھائی جا سکتی ہیں اور پڑھائی کی جانی چاہئیں اور انہیں مضمون 
میں مستحکم بنایا جا سکتا ہے۔

میں جانچوں کے سواالت لکھنے میں اپنے بچے کی مدد 
کیسے کر سکتا/کرسکتی ہوں؟

جانچوں کے سواالت لکھنے میں اپنے بچے کی مدد کرنے کا بہترین 
طریقہ یہ ہے کہ پورے سال اسکول میں اس کی کامیابی میں مدد کریں۔ 

www.eqao.com ریاستی جانچوں کے فارمیٹ اور پوچھے گئے 
سواالت کی اقسام کی واقفیت رکھیں۔

EQAO کے نتائج کب اور کیسے جاری کیے جاتے ہیں؟
نتائج اگلے اسکولی سال کے ستمبر میں جاری کیے جاتے ہیں۔ آپ کے 

بچے کو اس کے اسکول سے براہ راست EQAO کی اندویجول اسٹوڈنٹ 
رپورٹ )Individual Student Report(، یا ISR مل جائے گی۔

EQAO نتائج کی اطالع کیسے دی جاتی ہے؟
EQAO نتائج کی اطالع ریاست کی کارکردگی کی چار سطحوں کے 

مطابق دی جاتی ہے۔ یہ وہی سطحیں جو آپ کے بچے کی پیش رفت کا 
اندازہ کرنے کے لیے کالس روم اور رپورٹ کارڈوں میں اساتذہ استعمال 

کرتے ہیں۔ ریاستی معیار لیول 3 ہے جو B− سے B+ کے مساوی ہے۔

 کیا EQAO نتائج طالب علم کے گریڈز میں شامل کیے 
جاتے ہیں؟

ریاستی جانچوں سے متعلق نتائج طلبہ کے گریڈز میں شامل نہیں کیے 
جاتے۔ ان سے ایسی اضافی معلومات فراہم ہوتی ہیں جن پر آپ کے بچے 
کی تعلیم کے جائزے اور اس میں تعاون میں آپ کی مدد کرنے کے لیے 

رپورٹ کارڈ گریڈز کے ہمراہ غور کیا جانا چاہیے۔
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نصاب کے قابل توجہ پہلوؤں کی خصوصی نشاندہی میں اور  	n

عوامی نظام تعلیم کی درستگی کے استحکام میں۔ 	n

کالس روم جانچوں کے عالوہ ہمیں EQAO جانچوں کی 
ضرورت کیوں ہے؟

EQAO کی جانچوں اور کالس روم کی جانچوں کے الگ الگ  مقاصد 
ہیں اور وہ مختلف نوعیتوں کی معلومات فراہم کرتی ہیں۔

کالس روم کی جانچیں
اس کا اندازہ کراتی ہیں کہ طلبہ نے مخصوص معلومات کتنی اچھی  	n

طرح یاد کیا ہے؛
ایسے جلد نتائج فراہم کرتی ہیں جنہیں اساتذہ تدریسی طریقوں میں رد  	n

و بدل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؛
ہر طالب علم کے بارے میں استاذ کی واقفیت پر مبنی موضوعی مواد  	n

رکھ سکتی ہیں، اور
وہ ایسے نتائج دے سکتی ہیں جن کا موازنہ اسکول، بورڈ یا ریاست  	n

کے معیار سے نہ کیا جا سکتا ہو۔

EQAO کی جانچیں
یہ جانچیں طالب علم کی تعلیم کے کلیدی مراحل پر انجام دی  	n	

جاتی ہیں؛
یہ جانچیں مربوط اور معروضی انداز میں انجام دی جاتی ہیں؛ 	n

ان پر نمبر دیے جاتے ہیں اور ان کی اطالع دی جاتی ہے اور 	n

یہ ایسی معلومات فراہم کرتی ہیں جن کا موازنہ سال بہ سال اسکول،  	n

بورڈ اور ریاست کے معیار سے کیا جا سکتا ہے۔

 کالس روم جانچوں کے نتائج کے ہمراہ EQAO جانچوں کے نتائج 
پر غور کرنے سے ہر طالب علم کی آموزشی کی تصویر زیادہ مکمل 

ہوتی ہے۔

مزید معلومات کے لیے www.eqao.com دیکھیں۔

Education Quality and Accountability Office
2 Carlton Street, Suite 1200, Toronto ON  M5B 2M9

  1-888-327-7377  I  www.eqao.com
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EQAO کی جانچیں مجھے میرے بچے کے بارے میں کیا 
بتاتی ہیں؟

EQAO کے جانچوں کی نتائج میں ریاستی معیار کے تعلق سے آپ کے 
بچے کے کارکردگی کا اشارہ ہیں۔ جانچوں کے معیار کی تکمیل کرنے 

والے یا اس سے تجاوز کرنے والے طلبہ نے )لیول 3 اور 4( اپنی تعلیم 
کے موجودہ مرحلے پر پڑھنے، لکھنے اور ریاضی میں زیادہ تر متوقع 

واقفیت اور پوری مہارتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ 

EQAO ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ ابتدائی گریڈ میں ریاستی معیار کی تکمیل 
سیکنڈری اسکول میں خواندگی اور ریاضی میں کارکردگی کا زبردست 

اشارہ ہے۔ اگر آپ کا بچہ گریڈ 3 یا گریڈ 6 میں معیار کی تکمیل نہیں کر 
پاتا تو کامیاب ہونے میں آپ کے بچے کی مدد کرنے میں مزید توجہ کی 

ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 

تاہم کوئی ایک جانچ اس کی مکمل تصویر پیش نہیں کر سکتی کہ آپ کے 
بچے نے کیا سیکھا ہے۔ اپنے بچے کی مہارتوں اور واقفیت کی پوری 

طرح اندازہ لگانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کارکردگی سے متعلق دیگر 
معلومات مثاًل رپورٹ کارڈ کے گریڈ اور کالس روم جائزے کے نتائج 

کے ہمراہ EQAO جانچ کے نتائج پر غور کیا جائے۔

نتائج کا بہترین فائدہ کیسے حاصل کروں؟ 
اپنے بچے کے EQAO نتائج سے متعلق اہم ترین بات یہ ہے اپنے بچے 

کی مجموعی پیش رفت کی روشنی میں اس کے استاذ سے بات کریں۔ 

ہو سکتا ہے کہ آپ جس پر گفتگو کرنا چاہے

کیا EQAO نتائج اور آپ کے بچے کے موجودہ کالس روم ورک کے  	n

درمیان نمونے ہیں؛
کونسی مہارتوں میں مزید توجہ درکار ہو سکتی ہے اور 	n

آپ یہ یقینی بنانے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے  	n

میں پوری امکانی صالحیت پیدا ہو سکتے ہیں۔

اونٹاریو ریاست گیر جانچیں کیوں انجام دیتا ہے؟
اونٹاریو کی ریاست گیر جانچیں ایک موضوعی اور قابل اعتماد پیمائش 

فراہم کرتی ہے کے طلبہ کتنا اچھا پڑھائی اور لکھائی اور اونٹاریو کری 
کولم میں مقرر کردہ میتھ کی مہارتیں سیکھ رہے ہیں۔ یہ جانچیں مدد 

کرتی ہیں

ابتدائی سے سیکنڈری اسکول تک ہر بچے کی کارکردگی کا اندازہ  	n

لگانے میں؛
اسکول، بورڈ اور ریاستی سطحوں پر طلبہ کی آموزشی میالنات کی  	n

نشاندہی میں؛
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