2021 માં GCSE ગ્રેડ્સ શાળાઓ કેવી રીતે નક્કી કરશે
જે અંગ્રેજીનો વધારાની ભાષા (EAL) તરીકે ઉપયોગ કરે છે તેવા
વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓ અને સંરક્ષકો માટે માર્ગદર્શિકા

આ માર્ગદર્શિકામાં શું સમાવિષ્ટ છે?
અહીં તમે ગ્રિષ્મ 2021 માં તમારા બાળકના GCSE ગ્રેડ કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવશે તે વિશે વ્યવહારિક
માહિતી મેળવી શકો છો. તમે અહી તમારું બાળક તૈયારી માટે શું કરી શકે છે અને તમે તેમનું સમર્થન કેવી રીતે કરી
શકો છો તે વિશે સલાહ પણ મેળવશો.
છેલ્લા વર્ષથી કોવિડ -19 રોગચાળાને કારણે ઘણી શાળાઓ લાંબા સમય માટે બંધ રહી હતી. આ કારણે સરકારે
નિર્ણય કર્યો કે આ વર્ષે GCSE ની પરીક્ષા લેવી અનુચિત રહેશે. તેના બદલે, શિક્ષકો તમારા બાળકનું મૂલ્યાંકન
કરશે અને અન્ય રીતે ગ્રેડનો નિર્ણય કરશે.
આ માર્ગદર્શિકા તમને નીચે પ્રમાણે માહિતી આપે છે:
• તમારા બાળકની શાળા અને શિક્ષકો તમારા બાળકના ગ્રેડ વિશે કેવી રીતે નિર્ણય લેશે
• તમારા બાળકના હક્કો શું છે અને તમે તમારા બાળકના ગ્રેડ અથવા ગ્રેડથી ખુશ નથી તો શું કરવું
• આકારણીઓની તૈયારી માટે તમારા બાળકને મદદ કરવા માટે તમે શું કરી શકો છો
સંપૂર્ણ સરકારી માર્ગદર્શિકા વાંચવા માટે https://www.gov.uk/government/publications/awardingqualifications-in-summer-2021/awarding-qualifications-in-summer-2021 પર જાઓ

2021 માં શાળાઓ GCSE ગ્રેડ્સનો કેવી રીતે નિર્ણય કરશે:
જેઓ અંગ્રેજીનો વધારાની ભાષા (EAL) તરીકે ઉપયોગ કરે છે તેવા વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓ અને સંરક્ષકો માટે માર્ગદર્શિકા

1. શાળાઓ તમારા બાળકના ગ્રેડ વિશે કેવી રીતે નિર્ણય લેશે?
છેલ્લા વર્ષમાં શાળાઓ મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઘણા અઠવાડિયાથી બંધ હતી અને તે દરમિયાન
મોટાભાગનું શિક્ષણ ઓનલાઇન થયું હતું. માટે જ સરકારે નિર્ણય લીધો છે કે GCSE, AS અને A લેવલ માટે
પરીક્ષાઓનાં સ્થાને શિક્ષક મૂલ્યાંકન થશે.
• તમારા બાળકની ગ્રિષ્મ 2021 માં કોઈ પરીક્ષા નહીં હોય. શિક્ષકો ઓનલાઇન પાઠ અને વર્ગખંડમાં અભ્યાસ
દરમિયાન પૂર્ણ થયેલા કામના આધારે તમારા બાળકના કાર્યનું મૂલ્યાંકન કરશે. તમારા બાળકના ગ્રેડ નક્કી
કરવામાં સહાય માટે શિક્ષકો પરીક્ષા બોર્ડની મોક પરીક્ષાઓ અને એસેસમેન્ટ પેપરનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
• આ ઉનાળામાં કોઈ પરીક્ષાઓ નથી પરંતુ સારા ગ્રેડ મેળવવા એ અન્ય વર્ષો કરતાં વધુ મુશ્કેલ હોવું જોઈએ
નહીં.
• જો તમારા બાળકના શિક્ષકોએ તેમના ટિચિંગ પ્રોગ્રામ ("અભ્યાસક્રમ") માં બધા પાઠ ભણાવ્યા ન હોય, તો
તેઓ ફક્ત તમારા બાળકને તેઓએ શીખવેલી સામગ્રી પર આકારણી કરશે.
• તમારા બાળકના ગ્રેડ નક્કી કરવા માટે, શિક્ષકો વિષયના કોર્સમાં તેઓએ કરેલા બધા કામ પર ધ્યાન આપશે,
ઉદાહરણ તરીકે, કી સ્ટેજ 4 દરમિયાન તમારા બાળક દ્વારા અંગ્રેજીમાં પૂર્ણ થયેલ કોઈપણ કામ.
• તમારા બાળકના શિક્ષકો આ વર્ષના અંતે તેમના ગ્રેડ વિશે નિર્ણય લેશે. આ એટલા માટે કેમકે લોકડાઉન
દરમિયાન ઘણા પાઠ અટવાઈ ગયા હોવાથી તેઓ શક્ય તેટલું વધુ સમય માટે શિક્ષણ ચાલુ રાખવા માંગે છે.
શિક્ષકોએ 18 જૂન 2021 સુધીમાં ગ્રેડ સબમિટ કરવા આવશ્યક છે.
• ડાન્સ અને ડિઝાઇન અને ટેકનોલોજી જેવા માધ્યમિક શાળાઓમાં કેટલાક વિષયોની પરીક્ષાઓ માટે વિવિધ
આકારણીઓ હોય છે. આ બિન-પરીક્ષા આકારણીઓ (NEA) છે. તમારું બાળક સામાન્ય રીતે આ NEA માટે
તૈયારી ચાલુ રાખશે. શિક્ષકો NEA માર્ક કરશે, અને તે વિષયોમાં તમારા બાળકના અંતિમ ગ્રેડનો તે ભાગ હશે.
• જો કોવિડ -19 રોગચાળા દરમિયાન કોઈ વસ્તુને કારણે તેમની NEA પુરુ ન કરી શકયું હોય તો તમારા બાળકને
ચિંતા ન કરવી જોઈએ. જો આવું થયું હશે, તો તમારું બાળક મુશ્કેલીમાં મુકાશે નહીં અથવા માર્ક ગુમાવશે નહીં.
• આર્ટ અને ડિઝાઇનમાં GCSE, AS અને A લેવલમાં, તમારા બાળકનો ગ્રેડ ફક્ત તેમના પોર્ટફોલિયો આધારિત
હશે. ("પોર્ટફોલિયો" આ વિષય માટે તમારા બાળકના ડ્રોઇંગ, દસ્તાવેજો અને ડિઝાઇનનું કલેક્શન છે.)

2. જો તમે તમારા બાળકના ગ્રેડ સાથે સહમત ન હોવ તો તમે શું કરી શકો?
જો તમે તમારા બાળકને મેળવેલા ગ્રેડથી ખુશ ન હોવ, તો તમે તેને બદલવા માટે કહી શકો છો. આ ઔપચારિક
પ્રક્રિયાને "ગ્રેડની અપીલ" કહેવામાં આવે છે. તમે આ બે કારણોને લીધે અપીલની માંગણી કરી શકો છો:
1. વહીવટી અથવા પ્રક્રિયાગત ભૂલો:
આ સમસ્યાઓ કોઈએ કમ્પ્યુટર અથવા ફોર્મમાં તમારા
બાળકના ગ્રેડને ખોટી રીતે દાખલ કરવાના કારણે હોઈ શકે છે.
• તમારે શાળાને પહેલા તેમણે કોઈ ભૂલ કરી છે કે કેમ તે પુંછવું જોઈએ.
• જો કોઈ ભૂલ કરી હશે, તો શાળા પરીક્ષા બોર્ડનો સંપર્ક કરશે.
જો પરીક્ષા બોર્ડ સંમત થશે, તો તેઓ તમારા
બાળકનો ગ્રેડ બદલશે.
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2. શૈક્ષણિક નિર્ણયમાં ભૂલો:
આમ ત્યારે થાય કે જ્યારે તમે તમારા બાળકના શિક્ષક દ્વારા આપવામાં આવતા ગ્રેડ સાથે સંમત ન હો, અને તમને
લાગે છે કે ગ્રેડ યોગ્ય નથી.
• વહીવટી અથવા પ્રક્રિયાગત ભૂલ બાબત જો શાળા સંમત ન થાય,
તો તમારા બાળકને શાળા ને તેમના વતી પરીક્ષા બોર્ડમાં અપીલ
કરવાનું કહેવાનો અધિકાર છે (જેનો અર્થ "તેમના નામે" છે).
કોઈ શિક્ષકે શૈક્ષણિક ભૂલ કરી છે કે કેમ તે પરીક્ષા બોર્ડ
નક્કી કરશે. જો તેઓ સંમત થાય કે કોઈ શૈક્ષણિક ભૂલ હતી,
તો ગ્રેડ બદલવામાં આવશે.
• કૃપા કરીને યાદ રાખો કે ગ્રેડ બદલવા માટે શિક્ષક અથવા શિક્ષકો દ્વારા કરવામાં આવતી શૈક્ષણિક ભૂલો
ખૂબ ગંભીર હોવી જોઈએ.
તે યાદ રાખવું અગત્યનું છે કે અપીલ પ્રક્રિયાના પરિણામે ગ્રેડ પહેલા કરતાં ઉંચો અથવા નીચે જઈ શકે છે.
તમારા બાળકને 10 ઓગસ્ટ 2021 ના રોજ AS અને A લેવલ માટે અને 12 ઓગસ્ટ 2021 ના રોજ GCSE
માટે તેના ગ્રેડ મળશે.

3. ગ્રેડ આપવામાં આવે તે પહેલાં તમે તમારા બાળકને કેવી રીતે મદદ કરી શકો?
તમારા બાળકના શિક્ષકો તેમના ગ્રેડ વિશે નિર્ણય લે તે પહેલાંનો સમય ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તમારા બાળકને
તેમના શિક્ષણ અને ગ્રેડને સુધારવા માટે સખત મહેનત કરવી જરુરી છે. માતાપિતા અથવા સંભાળ લેનાર તરીકે, તમે
તેમને ટેકો આપવામાં ખૂબ જ મહત્વની ભૂમિકા ભજવશો.
આકારણી માટેની તૈયારી:
• તમારા બાળકોને તે નક્કી કરવામાં સહાય કરો કે કયા વિષયો પર કામ કરવું તેમના માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે.
એવા વિષયો હોઈ શકે છે જેમાં તેઓ હાલમાં તેમના શાળા લક્ષ્યોથી નીચે છે.
ગ્રેડ આપવામાં આવે તે પહેલાં થોડો સમય બાકી રહ્યો છે, તેથી સૌથી
મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જરુરી છે.
• તમારા બાળકને તેમના રીવીઝન ટાઇમ ટેબલમાં ઘરે બેઠા આયોજન
કરવામાં સહાય કરો જેથી તેઓ સ્પષ્ટ થાય કે તેઓએ શું કરવું અને
કેટલો સમય લેવો જોઈએ. તમારા બાળક તેમના કાર્યના સમયપત્રક
પર છે કે કેમ તેની ખાતરી કરવા માટે નિયમિત તપાસો અને શક્ય હોય
ત્યારે તેને સમયસર રહેવામાં સહાય કરો.
• તમે ઘરે તે જે વિષયનો અભ્યાસ કરી રહ્યાં છે તે વિષય પર પ્રશ્નો પૂછીને તમારા બાળકનું જ્ઞાન અને સમજ
ચકાસી શકો છો. તેમને તમારી સમક્ષ રજૂ કરવા માટે કહો. ઉદાહરણ તરીકે, જો તે સ્પીકીંગ એસેસમેન્ટ માટેની
તૈયારી કરી રહ્યાં હોય, તો તે ઘરે તમારી સાથે પ્રેક્ટિસ કરી શકે છે.
• તમારા બાળકને તેમના હોમવર્કમાં ટેકો આપો. તેમના માટે હોમવર્કનું સમયપત્રક સેટ કરો અને તેમની પ્રગતિ
તપાસો. જો શક્ય હોય તો, અભ્યાસ માટે શાંત સ્થાન નિર્ધારિત કરો જ્યાં તમારા બાળકનું શીખવાનું સરળ બને.
• શક્ય તેટલું શાળા સાથે નિયમિત સંપર્કમાં રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમને અંગ્રેજી બોલવામાં મુશ્કેલી પડે, તો
પૂછો કે શાળા કોઈ અનુવાદક પ્રદાન કરી શકે છે કે નહીં.
• જો તમને તમારા બાળકને લઈને કંઇક કરવા વિશે ચિંતા હોય તો શાળામાં વાત કરો.

2021 માં શાળાઓ GCSE ગ્રેડ્સનો કેવી રીતે નિર્ણય કરશે:
જેઓ અંગ્રેજીનો વધારાની ભાષા (EAL) તરીકે ઉપયોગ કરે છે તેવા વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓ અને સંરક્ષકો માટે માર્ગદર્શિકા

અંગ્રેજી ભાષાની કુશળતા વિકસાવવાનું મહત્વ:
• અંગ્રેજીમાં વાંચન ચાલુ રાખવા માટે તમારા બાળકને પ્રોત્સાહિત કરો. વાંચન તમારા બાળકને અંગ્રેજી
શબ્દભંડોળ વિકસાવવામાં અને શિક્ષકના મૂલ્યાંકન દરમિયાન તેમને વ્યાકરણની સમજણમાં મદદ કરશે.
‘ગ્રેડેડ રિડર’ એ વિવિધ અંગ્રેજી ભાષાના લેવલ(ઉદાહરણ તરીકે, શિખાઉ, મધ્યવર્તી, એડવાન્સ્ડ) માટેની
સાહિત્યિક અને કાલ્પનિક કથાઓ છે. પેંગ્વિન ગ્રેડેડ રીડર્સ અને
મેકમિલન ગ્રેડેડ રીડર્સ પાસે આ પુસ્તકોનો મોટો સંગ્રહ છે.
જો તમે તેને જાતે ખરીદી ન શકતા હો, તો બાળકની શાળાને
પૂછો કે તેઓ તમારા માટે તે ખરીદી શકે છે કે કેમ.
• દ્વિભાષી શબ્દકોષનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારા બાળકને યાદ અપાવો. તમારા બાળકને તેમની પોતાની
શબ્દાવલિ (એક મીની-ડિક્શનરી) માં અંગ્રેજી શબ્દો લખવા પ્રોત્સાહિત કરો અને પછી તે શબ્દો અંગ્રેજીથી
તેમની પોતાની ભાષામાં અનુવાદિત કરો. જો તમે કોઈ શબ્દકોશ ન ખરીદી શકો, તો તમારા બાળકની શાળાને
પૂછો તે તેઓ તમારા માટે તે ખરીદી શકે છે કે કેમ. તમારું બાળક ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ જેવા ઓનલાઇન અનુવાદકનો
ઉપયોગ પણ કરી શકશે.
• તમારા બાળકને ઔપચારિક બોલાતી અંગ્રેજી સાંભળવા પ્રોત્સાહિત કરો.
TED ટોક્સ વેબસાઇટ એ ઘણી ભાષાઓમાં સબટાઇટલવાળા શૈક્ષણિક વિષયો
પર નિશુલ્ક વિડિઓનો સ્રોત છે.
તમારી પહેલી ભાષા વાપરવી:
બધા કામ જરૂરિયાતો ઇંગલિશ કરવામાં આવશે. તમારા બાળકની ઘરેલુ ભાષાનો ઉપયોગ ખૂબ જરુરી છે તમારી ઘરની
ભાષાની મદદથી અંગ્રેજી વિકસિત કરવામાં મદદ મળી શકે છે અને તે તમારા બાળકની આકારણીઓ માટેની તૈયારીને
ટેકો આપી શકે છે. તમારા બાળકને અંગ્રેજીની તુલનામાં તેમની પ્રથમ ભાષામાં શૈક્ષણિક વિચારોને સમજવું વધુ
સરળ થઈ શકે છે.
• તમે તમારા ઘરની ભાષાની મદદથી તમારા બાળકને તેમના હોમવર્કમાં ટેકો આપી શકો છો. શાળા દ્વારા તમારા
બાળક માટે નક્કી કરેલું કાર્ય અંગ્રેજીમાં હોઈ શકે છે, પરંતુ તમે તમારા કુટુંબની ભાષામાં તમારા બાળક સાથે
તેની ચર્ચા કરી શકો છો.
• તમારા બાળકને તેમના લેખિત કાર્યનો પહેલો મુસદ્દો તેમની ઘરની ભાષામાં લખવાથી અને પછીથી અંગ્રેજીમાં
ભાષાંતર કરવાથી તે ઘણીવાર તેમના માટે મદદરૂપ થઈ શકે છે. તમે તેમનો પ્રથમ ડ્રાફ્ટ વાંચી શકશો અને તે
તેમની શાળા માટે અનુવાદ લખવાનું પ્રારંભ કરે તે પહેલા તેના પર ટિપ્પણી કરી શકશો.
• જો તમારા બાળકને તેમનું કાર્ય ફક્ત અંગ્રેજીમાં જ લખવાનું હોય, તો પણ તમે તેઓને તેમના કુટુંબની ભાષામાં
લખવા માટે કહી શકો. આ રીતે તમે અને તમારું બાળક બંને તેમના કામની ગુણવત્તા ચકાસી શકો છો.
• તમારી ભાષામાં પુસ્તકો અથવા વેબસાઇટ્સનો ઉપયોગ કરીને શાળાના
વિષયોનું સંશોધન કરીને તમારા બાળકના શિક્ષણને સહયોગ આપી
શકો છે. દાખલા તરીકે, તમારું બાળક ઘણાં વિષયોમાં સુધારો કરવા માટે
ફ્રી ખાન એકેડમી વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરી શકે છે. વેબસાઇટ
30 જુદી જુદી ભાષાઓમાં અનુવાદિત છે.

કોપિરાઇટ
બધા અધિકાર સુરક્ષિત છે. આ માર્ગદર્શિકાના સ્પષ્ટ મંજૂરી મુજબ "2021 માં શાળાઓ કેવી રીતે GCSE ગ્રેડ નક્કી કરશે: અંગ્રેજીનો વધારાની ભાષા (EAL) તરીકે ઉપયોગ કરે છે
તે માટે માર્ગદર્શન" નીચે આપેલ છે: "શિક્ષકોને તેમની માર્ગદર્શિકાઓને વિદ્યાર્થીઓના માતાપિતા સાથે ઇમેઇલ દ્વારા, પોસ્ટ દ્વારા અથવા રુબરુમાં વહેંચવા માટે પ્રોત્સાહિત
કરવામાં આવે છે. માતાપિતા સાથેની કોઈપણ વાતચીત દરમિયાન શિક્ષકો પાસે સંબંધિત ભાષા ફ્લેયરની નકલો અને તેમના પોતાના સંદર્ભ માટે અંગ્રેજી આવૃત્તિ રાખવાનું સૂચન
કરવામાં આવે છે." કોપિરાઇટ માલિકની લેખિત પરવાનગી વિના, આ પ્રકાશનના કોઈ પણ ભાગને અન્ય કોઈપણ સ્વરૂપમાં (ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી તેને કોઈપણ માધ્યમમાં સંગ્રહિત
કરવા અને ક્ષણિક રૂપે અથવા આકસ્મિક રીતે આ પ્રકાશનના કેટલાક અન્ય ઉપયોગ સહિત) પુનઃઉત્પાદિત કરી શકાશે નહીં. કોપિરાઇટ માલિકની આ પ્રકાશનના કોઈપણ ભાગને
ફરીથી પ્રકાશિત કરવાની લેખિત મંજૂરી માટેની અરજીઓ પ્રકાશકને આપવી જરૂરી છે.
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