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અંગ્રેજી ભાષા કળા/સાક્ષરતા મલૂ્ાકંનનો અહવેા્, 2021–2022
ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ હાઇસ્ૂ્ પછી કૉ ર્ેજ અનરે કારકકર્દીની તૈ્ારી મા્ે ્ોગ્ ટે્ક પર રહવેા મા્ે ર્રેક ગ્રેડ સતરની 
આવશ્ક ્ુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અનરે રનરા્ડ્ક રવચારશી્તા ક્ષમતાઓનુ ંવર્ડન કરે છરે . ઈલ્નોઈ એસરેસમરેન્ ઓફ રેડીનરેસ 
(IAR) અંર્ાજ આપરે છરે કે ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ સાથરે પ્રથમનામ કેવી રીતરે સફળતાપવૂ્ડક ગરતશી્ રહશેરે.

IL Parent Portal ની મુ્ ાકાત ્ોhttps://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અનરે તમારા બાળકની કામગીરીના પકરરામો 
ઓન્ાઇન જોવા મા્ે નીચરેના કોડનો ઉપ્ોગ કરો. pSZf29CnPQwS

850

810

750

725

700

650

701

3

્તમારા બાળ્નકો સ્કોર
પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR મા ં701 નો 3જો ગ્રેડ સકોર 
પ્ાપત ક્યો. આ સકોર શકૈ્ષલરક ્ુશળતા અનરે જ્ાનના 
વત્ડમાન સતરો અનરે નવા શૈક્ષલરક કા્યો શીખવા મા્ે 
્ાગ ુઅરજી કરવા મા્ે વત્ડમાન ક્ષમતાનો અંર્ાજ આપરે 
છરે.  સામાન્ રીતરે ઉચચ સકોર ભાષા કળા/સાક્ષરતાના 
જ્ાનની એક સબળ શ્રેરી અનરે આ જ્ાનનરે વધ ુજક્્ 
શકૈ્ષલરક કા્યો અનરે સમસ્ાઓ મા્ે ્ાગ ુકરવાની વધ ુ
ક્ષમતાનરે પ્રતલબંલબત કરે છરે.

એ ્ાર્ રાખવુ ંઅગત્નુ ંછરે કે તમારા બાળકનો IAR સકોર 
તરેના વત્ડમાન રશક્ષરનો અંદાજ છરે. તમારા બાળકનો 
સકોર 10.3 પકોઇનટ જેટલકો િધારે અર્િા ઓછકો હકોઈ 
શ્ે છરે. જકો ્તરે/્તરેણીએ અનરે્િાર ટેસટ આપી હશરે ્તકો આ 
્તમારા બાળ્ના સ્કોરમા ંઅપરેક્ક્ષ્ત ફેરફારના અં્કો છરે.  
સ્કોર્સમા ંઓછા ્તફાિ્તનુ ંિધ ુઅર્્સઘટન ન ્રવુ ંજકોઈએ.

એ ્ાર્ રાખવુ ંમહતવપરૂ્ડ છરે કે ભતૂકાળનુ ંપ્ર્શ્ડન ભારવ 
શકૈ્ષલરક રવકાસ અનરે સફળતા રનરા્ડકરત કરત ુ ંનથી. ઉચચ 
ગરુવત્ા સાથરેનુ ંરશક્ષર અનરે રવદ્ાથથીના પ્્તનો અનરે 
સં્ ગનતા ભરવષ્ના પ્ર્શ્ડનનરે રનરા્ડકરત કરવામા ંમર્ર્ 
કરે છરે.

હું આ અહિેાલનકો ઉપ્યકોગ ્ેિી રી્તરે ્રી શકંુ?
વત્ડમાન રશક્ષરનુ ંવર્ડન કરવા મા્ે રાજ્ રશક્ષર બોડડે IAR સકોસ્ડનરે પાચં પ્વીરતા સતરોમા ંરવભાજજત ક્ા્ડ છરે:
્તમારા વશક્ષ્કોનરે પછૂકો:
• ગ્રેડ 3 ની ભાષા કળા/સાક્ષરતામા ંરવરવર પ્ાવીણ્ સતરોની ્ાક્ષલરકતા છરે તરેવા કૌશલ્ો અનરે રવવરેચનાતમક રવચાર 

ક્ષમતાઓના ઉર્ાહરરો મા્ે અથવા વધ ુમાકહતી મા્ે, મુ્ ાકાત ્ો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર. 
• આ અહવેા્ તમારા બાળકની વત્ડમાન શક્તઓ અનરે પડકારો રવશરે શુ ંકહ ેછરે.
• તરેઓ આ વષષે શુ ંકરશરે અનરે તમારા બાળકની પ્ગરતમા ંમર્ર્ કરવા ઘરે શુ ંકરી શકા્?

અનમુારનત Lexile® માપ: 835L અનરે રેનજ: 735L- 940L
તમારા રવદ્ાથથીના વાચંન કૌશલ્નરે તરેમના સતર મા્ે ્ોગ્ પસુતકો સાથરે મરેળ કરવા મા્ે www.lexile.com પર અનમુારનત 
Lexile રેનજ ર્ાખ્ કરો.
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વાચંન અને લેખનની તત્પરતાના ્પાચં વવસતારોમા ંબારીકાઇભર્યું અવલોકન
કૉલેજ અને કારકકર્દીની યોગય તૈયારી કરવા માટે, વવદ્ાથથીઓએ કુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અને વનરાણાયક-વવચારશીલતાઓની 
વવશાળ શ્રેીને ર્રેક ગે્ડ સતરે  શીખવાની જરૂર છે.  ઘરીવાર, તે અલગ-અલગ ર્રે વવકવસત થાય છે કારરકે તેમા ંવયક્તગત 
વશક્ષકો અને શાળાઓના  અભયાસક્રમની પ્ાથવમકતામા ંતફાવત, વવદ્ાથથીઓના રસ-રૂચી અને શાળા બહારના અનભુવોમા ંતફાવત 
તેમજ અનય ઘરા પકરબળો અસર કરે છે.

ર્રેક ક્ષેત્રની શ્રેીઓના H-ઉચચ, M-મધ્યમ, અથવા  L-નીચલા સતરે તમારા બાળકની કામગીરી મકુીને IAR વાચંન અને લેખનના 
પાચં ક્ષેત્રોમા ંવવધાથથીની તૈયારીનુ ંવરણાન કરે છે.  વનરાણાયક સામગ્ીના કાયણાક્ષેત્રમા ંતમારા બાળકની કામગીરીને જારવાથી તમને 
તમારા બાળકના ભવવષયના શકૈ્ષણરક વવકાસને સમથણાન આપવા માટે તેના વશક્ષકો સાથે વધ ુઅસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ 
બનાવ ેછે.

 ઉચચ સતરની તૈયારીના અંર્ાજ માટેે તમારા બાળકના વશક્ષક(કો)ને પછૂો કે કેવી રીતે તમારા બાળકને શાળા અને ઘર 
બનંેમા ંવધ ુમજબતૂાઇ પ્ાપત કરવા માટે પડકારી શકાય.

 મધયમ સતરની તતપરતાના અંર્ાજ માટે, તમારા વશક્ષક(કો)ને પછૂો કે શાળામા ંકામ દ્ારા અને ઘરની પ્વવૃતિઓ દ્ારા 
તમારા બાળકને આ ક્ષેત્રમા ંઆગળ વધવામા ંકેવી રીતે મર્ર્ કરી શકાય.

 નીચલા સતરની તૈયારીના અંર્ાજ માટે તમારા બાળકના વશક્ષક(કો)ને વધારાના સમથણાન માટે કહો અને તમારા બાળકને 
શાળામા ંગે્ડ-સતરની અપેક્ષાઓ પરૂી કરવા અને તમારા બાળકને ટેકો આપવા માટે ઘરે સહાય કરવા માટે કયા સ્ોતો 
ઉપલબધ છે તે અંગે પર પછૂો.

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક

આ ્પાચં કે્ષત્ોમા ંતૈ્યાર થ્ેયલા વવદ્ાથથીઓ સફળતાપવૂ્વક કરે છે:

સાહિતત્યક લખાણ

કાલપવનક કથાઓ, નાટક અને કવવતાનુ ંવાચંન અને 
વવશલેષર

માહિતીપ્રદ લખાણ

ણબન-કાલપવનક લખાર, ઈવતહાસ, વવજ્ાન અને કલાઓનુ ં
વાચંન અને વવશલેષર

શબદાવલી

શબર્ોનો શુ ંઅથણા થાય છે તે વનધાણાકરત કરવા માટે 
અનભુવ, સરં્ભણા અને વવશલેષરનો ઉપયોગ કરવો

લેખખત અખભવ્યક્ત

વવદ્ાથથીઓએ જે વાચં્ુ ંછે તેમાથંી સારી રીતે વવકવસત લખાર 
તૈયાર કરવું

ભાષાની ્પરં્પરા અને પ્રથાઓન્ય ંજ્ાન અને ઉ્પ્યોગ

માનક અંગે્જીના વનયમોનો ઉપયોગ કરીને લખાર તૈયાર કરવું

એકંદરે વાચંન એકંદરે લેખન

H

M

L

વિદ્ાર્થી વદૃ્ધિ ટ્ાિારી  
આ વષષે રવદ્ાથથી વદૃ્ધિ ્કાવારી ગરતરી કરવા મા્ે તમારા બાળક અથવા તરેના અથવા તરેરીના શૈક્ષલરક સાથીર્ારો રવશરે અપરૂતી 
માકહતી હતી. પ્થમ વષ્ડ ઈલ્નોઈમા ંરવદ્ાથથી પરીક્ષર કરે છરે તરે તરેનુ ંબરેઝ્ાઇન વષ્ડ છરે.

અત્તં રવકરસત વાચંન પ્ાવીણ્ અત્તં રવકરસત ્રેખન પ્ાવીણ્

ઓછ ં રવકરસત વાચંન પ્ાવીણ્ ઓછ ં રવકરસત ્રેખન પ્ાવીણ્
* ્તમારા બાળ્નકો સ્કોર 10 ર્ી 90 ના માપદંડ પર 38 હ્તકો * ્તમારા બાળ્નકો સ્કોર 10 ર્ી 60 ના માપદંડ પર 25  હ્તકો

તમારા 
બાળક*નો સકોર તમારા 

બાળક*નો સકોર

M

H

L L

H

રાજ્વ્ાપી સરેરાશ
રાજ્વ્ાપી સરેરાશ
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પ્રર્મનામ મધ્યનામનકો પ્રર્મઅક્ષર. અટ્
જનમ તારીખ: 03/30/2009 આઈડી: EL04040033  ગ્રેડ: 4

નમનૂાનુ ંજીલ્ાનુ ંનામ
નમનૂાનુ ંશાળા એકનુ ંનામ

ઈલ્નોઈ

ગ્રેડ 4 ELA SPRING 2022

અંગ્રેજી ભાષા કળા/સાક્ષરતા મલૂ્ાકંનનો અહવેા્, 2021–2022
ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ હાઇસ્ૂ્ પછી કૉ ર્ેજ અનરે કારકકર્દીની તૈ્ારી મા્ે ્ોગ્ ટે્ક પર રહવેા મા્ે ર્રેક ગ્રેડ સતરની 
આવશ્ક ્ુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અનરે રનરા્ડ્ક રવચારશી્તા ક્ષમતાઓનુ ંવર્ડન કરે છરે . ઈલ્નોઈ એસરેસમરેન્ ઓફ રેડીનરેસ 
(IAR) અંર્ાજ આપરે છરે કે ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ સાથરે પ્રથમનામ કેવી રીતરે સફળતાપવૂ્ડક ગરતશી્ રહશેરે.

IL Parent Portal ની મુ્ ાકાત ્ો  https://il-results.pearsonaccessnext.com પર અનરે તમારા બાળકની કામગીરીના પકરરામો 
ઓન્ાઇન જોવા મા્ે નીચરેના કોડનો ઉપ્ોગ કરો. zrgP84FXD5nr
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્તમારા બાળ્નકો સ્કોર
પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR મા ં746નો 4થો ગ્રેડ સકોર 
પ્ાપત ક્યો. આ સકોર શકૈ્ષલરક ્ુશળતા અનરે જ્ાનના 
વત્ડમાન સતરો અનરે નવા શૈક્ષલરક કા્યો શીખવા મા્ે 
્ાગ ુઅરજી કરવા મા્ે વત્ડમાન ક્ષમતાનો અંર્ાજ આપરે 
છરે.  સામાન્ રીતરે ઉચચ સકોર ભાષા કળા/સાક્ષરતાના 
જ્ાનની એક સબળ શ્રેરી અનરે આ જ્ાનનરે વધ ુજક્્ 
શકૈ્ષલરક કા્યો અનરે સમસ્ાઓ મા્ે ્ાગ ુકરવાની વધ ુ
ક્ષમતાનરે પ્રતલબંલબત કરે છરે.

એ ્ાર્ રાખવુ ંઅગત્નુ ંછરે કે તમારા બાળકનો IAR સકોર 
તરેના વત્ડમાન રશક્ષરનો અંદાજ છરે. તમારા બાળકનો 
સકોર 11.3 પોઇન્ જે્્ો ઊંચો અથવા નીચો હોઈ શકે 
છરે. જો તરે/તરેરીએ અનરેકવાર ્ેસ્ આપી હશરે તો આ 
તમારા બાળકના સકોરમા ંઅપરેલક્ષત ફેરફારના અંકો છરે.  
સકોસ્ડમા ંઓછા તફાવતનુ ંવધ ુઅથ્ડઘ્ન ન કરવુ ંજોઈએ.

એ ્ાર્ રાખવુ ંમહતવપરૂ્ડ છરે કે ભતૂકાળનુ ંપ્ર્શ્ડન ભારવ 
શકૈ્ષલરક રવકાસ અનરે સફળતા રનરા્ડકરત કરત ુ ંનથી. ઉચચ 
ગરુવત્ા સાથરેનુ ંરશક્ષર અનરે રવદ્ાથથીના પ્્તનો અનરે 
સં્ ગનતા ભરવષ્ના પ્ર્શ્ડનનરે રનરા્ડકરત કરવામા ંમર્ર્ 
કરે છરે.

હું આ અહિેાલનકો ઉપ્યકોગ ્ેિી રી્તરે ્રી શકંુ?
વત્ડમાન રશક્ષરનુ ંવર્ડન કરવા મા્ે રાજ્ રશક્ષર બોડડે IAR સકોસ્ડનરે પાચં પ્વીરતા સતરોમા ંરવભાજજત ક્ા્ડ છરે:
્તમારા વશક્ષ્કોનરે પછૂકો:
• ગ્રેડ 4 ની ભાષા કળા/સાક્ષરતામા ંરવરવર પ્ાવીણ્ સતરોની ્ાક્ષલરકતા છરે તરેવા કૌશલ્ો અનરે રવવરેચનાતમક રવચાર 

ક્ષમતાઓના ઉર્ાહરરો મા્ે અથવા વધ ુમાકહતી મા્ે, મુ્ ાકાત ્ો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહવેા્ તમારા બાળકની વત્ડમાન શક્તઓ અનરે પડકારો રવશરે શુ ંકહ ેછરે.
• તરેઓ આ વષષે શુ ંકરશરે અનરે તમારા બાળકની પ્ગરતમા ંમર્ર્ કરવા ઘરે શુ ંકરી શકા્?

અનમુારનત Lexile® માપ: 835L અનરે રેનજ: 735L- 940L
તમારા રવદ્ાથથીના વાચંન કૌશલ્નરે તરેમના સતર મા્ે ્ોગ્ પસુતકો સાથરે મરેળ કરવા મા્ે www.lexile.com પર અનમુારનત 
Lexile રેનજ ર્ાખ્ કરો.
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વાચંન અને લેખનની તત્પરતાના ્પાચં વવસતારોમા ંબારીકાઇભર્યું અવલોકન
કૉલેજ અને કારકકર્દીની યોગય તૈયારી કરવા માટે, વવદ્ાથથીઓએ કુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અને વનરાણાયક-વવચારશીલતાઓની 
વવશાળ શ્રેીને ર્રેક ગે્ડ સતરે  શીખવાની જરૂર છે.  ઘરીવાર, તે અલગ-અલગ ર્રે વવકવસત થાય છે કારરકે તેમા ંવયક્તગત 
વશક્ષકો અને શાળાઓના  અભયાસક્રમની પ્ાથવમકતામા ંતફાવત, વવદ્ાથથીઓના રસ-રૂચી અને શાળા બહારના અનભુવોમા ંતફાવત 
તેમજ અનય ઘરા પકરબળો અસર કરે છે.

ર્રેક ક્ષેત્રની શ્રેીઓના H-ઉચચ, M-મધ્યમ, અથવા  L-નીચલા સતરે તમારા બાળકની કામગીરી મકુીને IAR વાચંન અને લેખનના 
પાચં ક્ષેત્રોમા ંવવધાથથીની તૈયારીનુ ંવરણાન કરે છે.  વનરાણાયક સામગ્ીના કાયણાક્ષેત્રમા ંતમારા બાળકની કામગીરીને જારવાથી તમને 
તમારા બાળકના ભવવષયના શકૈ્ષણરક વવકાસને સમથણાન આપવા માટે તેના વશક્ષકો સાથે વધ ુઅસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ 
બનાવ ેછે.

 ઉચચ સતરની તૈયારીના અંર્ાજ માટેે તમારા બાળકના વશક્ષક(કો)ને પછૂો કે કેવી રીતે તમારા બાળકને શાળા અને ઘર 
બનંેમા ંવધ ુમજબતૂાઇ પ્ાપત કરવા માટે પડકારી શકાય.

 મધયમ સતરની તતપરતાના અંર્ાજ માટે, તમારા વશક્ષક(કો)ને પછૂો કે શાળામા ંકામ દ્ારા અને ઘરની પ્વવૃતિઓ દ્ારા 
તમારા બાળકને આ ક્ષેત્રમા ંઆગળ વધવામા ંકેવી રીતે મર્ર્ કરી શકાય.

 નીચલા સતરની તૈયારીના અંર્ાજ માટે તમારા બાળકના વશક્ષક(કો)ને વધારાના સમથણાન માટે કહો અને તમારા બાળકને 
શાળામા ંગે્ડ-સતરની અપેક્ષાઓ પરૂી કરવા અને તમારા બાળકને ટેકો આપવા માટે ઘરે સહાય કરવા માટે કયા સ્ોતો 
ઉપલબધ છે તે અંગે પર પછૂો.

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક

આ ્પાચં કે્ષત્ોમા ંતૈ્યાર થ્ેયલા વવદ્ાથથીઓ સફળતાપવૂ્વક કરે છે:

સાહિતત્યક લખાણ

કાલપવનક કથાઓ, નાટક અને કવવતાનુ ંવાચંન અને 
વવશલેષર

માહિતીપ્રદ લખાણ

ણબન-કાલપવનક લખાર, ઈવતહાસ, વવજ્ાન અને કલાઓનુ ં
વાચંન અને વવશલેષર

શબદાવલી

શબર્ોનો શુ ંઅથણા થાય છે તે વનધાણાકરત કરવા માટે 
અનભુવ, સરં્ભણા અને વવશલેષરનો ઉપયોગ કરવો

લેખખત અખભવ્યક્ત

વવદ્ાથથીઓએ જે વાચં્ુ ંછે તેમાથંી સારી રીતે વવકવસત લખાર 
તૈયાર કરવું

ભાષાની ્પરં્પરા અને પ્રથાઓન્ય ંજ્ાન અને ઉ્પ્યોગ

માનક અંગે્જીના વનયમોનો ઉપયોગ કરીને લખાર તૈયાર કરવું

એકંદરે વાચંન એકંદરે લેખન

H

M

L

વિદ્ાર્થીની વિ્ાર ટ્ાિારી
રવદ્ાથથીની રવકાસ ્કાવારી એ તમારા બાળકની શકૈ્ષલરક વદૃ્ધિનરે તરે જ સમ્ાતંરે અન્ ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓની વદૃ્ધિ સાથરે 
સરખાવરે છરે. 50 ની રવકાસ ્કાવારી એ સરેરાશ છરે. 50 થી ઉપરની રવકાસ ્કાવારીઓ સરેરાશ કરતા ંવધ ુપ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે. 50 
થી નીચરેની રવકાસ ્કાવારી સરેરાશ કરતા ંઓછી પ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે.

આ વષષે તમારા બાળકનો સકોર 52 ્કા ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓ જેઓનરે પાછ્ા વષ્ડ(ષયો)ની આકારરીમા ંતમારા બાળકનરે જે્્ો 
સકોર મળ્ો હતો તરેના જે્્ો અથવા તરેના કરતા વધ ુસારો છરે.

અત્તં રવકરસત વાચંન પ્ાવીણ્ અત્તં રવકરસત ્રેખન પ્ાવીણ્

ઓછ ં રવકરસત વાચંન પ્ાવીણ્ ઓછ ં રવકરસત ્રેખન પ્ાવીણ્
* ્તમારા બાળ્નકો સ્કોર 10 ર્ી 90ના માપદંડ પર 55 હ્તકો * ્તમારા બાળ્નકો સ્કોર 10 ર્ી 60 ના માપદંડ પર 25  હ્તકો

તમારા 
બાળક*નો સકોર

તમારા 
બાળક*નો સકોર

M

H

L

H

M

રાજ્વ્ાપી સરેરાશ રાજ્વ્ાપી સરેરાશ
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સ્તર 5

સ્તર 4

સ્તર 3

સ્તર 2

સ્તર 1

સ્કોરની 
શ્રેણી

બાળ્નકો 
સ્કોર

વિદ્ાર્થીઓની ટ્ાિારી  
દરે્ સ્તરે 

પ્રર્મનામ મધ્યનામનકો પ્રર્મઅક્ષર. અટ્
જનમ તારીખ: 10/22/2008 આઈડી: EL05040013  ગ્રેડ: 5

નમનૂાનુ ંજીલ્ાનુ ંનામ
નમનૂાનુ ંશાળા એકનુ ંનામ

ઈલ્નોઈ

ગ્રેડ 5 ELA SPRING 2022

અંગ્રેજી ભાષા કળા/સાક્ષરતા મલૂ્ાકંનનો અહવેા્, 2021–2022
ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ હાઇસ્ૂ્ પછી કૉ ર્ેજ અનરે કારકકર્દીની તૈ્ારી મા્ે ્ોગ્ ટે્ક પર રહવેા મા્ે ર્રેક ગ્રેડ સતરની 
આવશ્ક ્ુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અનરે રનરા્ડ્ક રવચારશી્તા ક્ષમતાઓનુ ંવર્ડન કરે છરે . ઈલ્નોઈ એસરેસમરેન્ ઓફ રેડીનરેસ 
(IAR) અંર્ાજ આપરે છરે કે ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ સાથરે પ્રથમનામ કેવી રીતરે સફળતાપવૂ્ડક ગરતશી્ રહશેરે.

IL Parent Portal ની મુ્ ાકાત ્ો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અનરે તમારા બાળકની કામગીરીના પકરરામો 
ઓન્ાઇન જોવા મા્ે નીચરેના કોડનો ઉપ્ોગ કરો.   4wdmR5FPW4h6
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્તમારા બાળ્નકો સ્કોર
પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR મા ં789 નો 5મો ગ્રેડ સકોર 
પ્ાપત ક્યો. આ સકોર શકૈ્ષલરક ્ુશળતા અનરે જ્ાનના 
વત્ડમાન સતરો અનરે નવા શૈક્ષલરક કા્યો શીખવા મા્ે 
્ાગ ુઅરજી કરવા મા્ે વત્ડમાન ક્ષમતાનો અંર્ાજ આપરે 
છરે.  સામાન્ રીતરે ઉચચ સકોર ભાષા કળા/સાક્ષરતાના 
જ્ાનની એક સબળ શ્રેરી અનરે આ જ્ાનનરે વધ ુજક્્ 
શકૈ્ષલરક કા્યો અનરે સમસ્ાઓ મા્ે ્ાગ ુકરવાની વધ ુ
ક્ષમતાનરે પ્રતલબંલબત કરે છરે.

એ ્ાર્ રાખવુ ંઅગત્નુ ંછરે કે તમારા બાળકનો IAR સકોર 
તરેના વત્ડમાન રશક્ષરનો અંદાજ છરે. તમારા બાળકનો 
સકોર 9.3 પોઇન્ જે્્ો વરારે અથવા ઓછો હોઈ શકે છરે. 
જો તરે/તરેરીએ અનરેકવાર ્ેસ્ આપી હશરે તો આ તમારા 
બાળકના સકોરમા ંઅપરેલક્ષત ફેરફારના અંકો છરે.  સકોસ્ડમા ં
ઓછા તફાવતનુ ંવધ ુઅથ્ડઘ્ન ન કરવુ ંજોઈએ.

એ ્ાર્ રાખવુ ંમહતવપરૂ્ડ છરે કે ભતૂકાળનુ ંપ્ર્શ્ડન ભારવ 
શકૈ્ષલરક રવકાસ અનરે સફળતા રનરા્ડકરત કરત ુ ંનથી. ઉચચ 
ગરુવત્ા સાથરેનુ ંરશક્ષર અનરે રવદ્ાથથીના પ્્તનો અનરે 
સં્ ગનતા ભરવષ્ના પ્ર્શ્ડનનરે રનરા્ડકરત કરવામા ંમર્ર્ 
કરે છરે.

હું આ અહિેાલનકો ઉપ્યકોગ ્ેિી રી્તરે ્રી શકંુ?
વત્ડમાન રશક્ષરનુ ંવર્ડન કરવા મા્ે રાજ્ રશક્ષર બોડડે IAR સકોસ્ડનરે પાચં પ્વીરતા સતરોમા ંરવભાજજત ક્ા્ડ છરે:
્તમારા વશક્ષ્કોનરે પછૂકો:
• ગ્રેડ 5 ની ભાષા કળા/સાક્ષરતામા ંરવરવર પ્ાવીણ્ સતરોની ્ાક્ષલરકતા છરે તરેવા કૌશલ્ો અનરે રવવરેચનાતમક રવચાર 

ક્ષમતાઓના ઉર્ાહરરો મા્ે અથવા વધ ુમાકહતી મા્ે, મુ્ ાકાત ્ો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહવેા્ તમારા બાળકની વત્ડમાન શક્તઓ અનરે પડકારો રવશરે શુ ંકહ ેછરે.
• તરેઓ આ વષષે શુ ંકરશરે અનરે તમારા બાળકની પ્ગરતમા ંમર્ર્ કરવા ઘરે શુ ંકરી શકા્?

અનમુારનત Lexile® માપ: 835L અનરે રેનજ: 735L- 940L
તમારા રવદ્ાથથીના વાચંન કૌશલ્નરે તરેમના સતર મા્ે ્ોગ્ પસુતકો સાથરે મરેળ કરવા મા્ે www.lexile.com પર અનમુારનત 
Lexile રેનજ ર્ાખ્ કરો.
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વાચંન અને લેખનની તત્પરતાના ્પાચં વવસતારોમા ંબારીકાઇભર્યું અવલોકન
કૉલેજ અને કારકકર્દીની યોગય તૈયારી કરવા માટે, વવદ્ાથથીઓએ કુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અને વનરાણાયક-વવચારશીલતાઓની 
વવશાળ શ્રેીને ર્રેક ગે્ડ સતરે  શીખવાની જરૂર છે.  ઘરીવાર, તે અલગ-અલગ ર્રે વવકવસત થાય છે કારરકે તેમા ંવયક્તગત 
વશક્ષકો અને શાળાઓના  અભયાસક્રમની પ્ાથવમકતામા ંતફાવત, વવદ્ાથથીઓના રસ-રૂચી અને શાળા બહારના અનભુવોમા ંતફાવત 
તેમજ અનય ઘરા પકરબળો અસર કરે છે.

ર્રેક ક્ષેત્રની શ્રેીઓના H-ઉચચ, M-મધ્યમ, અથવા  L-નીચલા સતરે તમારા બાળકની કામગીરી મકુીને IAR વાચંન અને લેખનના 
પાચં ક્ષેત્રોમા ંવવધાથથીની તૈયારીનુ ંવરણાન કરે છે.  વનરાણાયક સામગ્ીના કાયણાક્ષેત્રમા ંતમારા બાળકની કામગીરીને જારવાથી તમને 
તમારા બાળકના ભવવષયના શકૈ્ષણરક વવકાસને સમથણાન આપવા માટે તેના વશક્ષકો સાથે વધ ુઅસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ 
બનાવ ેછે.

 ઉચચ સતરની તૈયારીના અંર્ાજ માટેે તમારા બાળકના વશક્ષક(કો)ને પછૂો કે કેવી રીતે તમારા બાળકને શાળા અને ઘર 
બનંેમા ંવધ ુમજબતૂાઇ પ્ાપત કરવા માટે પડકારી શકાય.

 મધયમ સતરની તતપરતાના અંર્ાજ માટે, તમારા વશક્ષક(કો)ને પછૂો કે શાળામા ંકામ દ્ારા અને ઘરની પ્વવૃતિઓ દ્ારા 
તમારા બાળકને આ ક્ષેત્રમા ંઆગળ વધવામા ંકેવી રીતે મર્ર્ કરી શકાય.

 નીચલા સતરની તૈયારીના અંર્ાજ માટે તમારા બાળકના વશક્ષક(કો)ને વધારાના સમથણાન માટે કહો અને તમારા બાળકને 
શાળામા ંગે્ડ-સતરની અપેક્ષાઓ પરૂી કરવા અને તમારા બાળકને ટેકો આપવા માટે ઘરે સહાય કરવા માટે કયા સ્ોતો 
ઉપલબધ છે તે અંગે પર પછૂો.

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક

આ ્પાચં કે્ષત્ોમા ંતૈ્યાર થ્ેયલા વવદ્ાથથીઓ સફળતાપવૂ્વક કરે છે:

સાહિતત્યક લખાણ

કાલપવનક કથાઓ, નાટક અને કવવતાનુ ંવાચંન અને 
વવશલેષર

માહિતીપ્રદ લખાણ

ણબન-કાલપવનક લખાર, ઈવતહાસ, વવજ્ાન અને કલાઓનુ ં
વાચંન અને વવશલેષર

શબદાવલી

શબર્ોનો શુ ંઅથણા થાય છે તે વનધાણાકરત કરવા માટે 
અનભુવ, સરં્ભણા અને વવશલેષરનો ઉપયોગ કરવો

લેખખત અખભવ્યક્ત

વવદ્ાથથીઓએ જે વાચં્ુ ંછે તેમાથંી સારી રીતે વવકવસત લખાર 
તૈયાર કરવું

ભાષાની ્પરં્પરા અને પ્રથાઓન્ય ંજ્ાન અને ઉ્પ્યોગ

માનક અંગે્જીના વનયમોનો ઉપયોગ કરીને લખાર તૈયાર કરવું

એકંદરે વાચંન એકંદરે લેખન

H

M

L

વિદ્ાર્થીની વિ્ાર ટ્ાિારી
રવદ્ાથથીની રવકાસ ્કાવારી એ તમારા બાળકની શકૈ્ષલરક વદૃ્ધિનરે તરે જ સમ્ાતંરે અન્ ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓની વદૃ્ધિ સાથરે 
સરખાવરે છરે. 50 ની રવકાસ ્કાવારી એ સરેરાશ છરે. 50 થી ઉપરની રવકાસ ્કાવારીઓ સરેરાશ કરતા ંવધ ુપ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે. 50 
થી નીચરેની રવકાસ ્કાવારી સરેરાશ કરતા ંઓછી પ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે.

આ વષષે તમારા બાળકનો સકોર 53 ્કા ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓ જેઓનરે પાછ્ા વષ્ડ(ષયો)ની આકારરીમા ંતમારા બાળકનરે જે્્ો 
સકોર મળ્ો હતો તરેના જે્્ો અથવા તરેના કરતા વધ ુસારો છરે.

અત્તં રવકરસત વાચંન પ્ાવીણ્ અત્તં રવકરસત ્રેખન પ્ાવીણ્

ઓછ ં રવકરસત વાચંન પ્ાવીણ્ ઓછ ં રવકરસત ્રેખન પ્ાવીણ્
* ્તમારા બાળ્નકો સ્કોર 10 ર્ી 90 ના માપદંડ પર 50 હ્તકો * ્તમારા બાળ્નકો સ્કોર 10 ર્ી 60 ના માપદંડ પર 35 હ્તકો

તમારા 
બાળક*નો સકોર

તમારા 
બાળક*નો સકોર
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L

રાજ્વ્ાપી સરેરાશ રાજ્વ્ાપી સરેરાશ
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સ્તર 5

સ્તર 4

સ્તર 3

સ્તર 2

સ્તર 1

સ્કોરની 
શ્રેણી

બાળ્નકો 
સ્કોર

વિદ્ાર્થીઓની ટ્ાિારી  
દરે્ સ્તરે 

પ્રર્મનામ મધ્યનામનકો પ્રર્મઅક્ષર. અટ્
જનમ તારીખ: 10/09/2007 આઈડી: EL06040003  ગ્રેડ: 6

નમનૂાનુ ંજીલ્ાનુ ંનામ
નમનૂાનુ ંશાળા એકનુ ંનામ

ઈલ્નોઈ

ગ્રેડ  6 ELA SPRING 2022

અંગ્રેજી ભાષા કળા/સાક્ષરતા મલૂ્ાકંનનો અહવેા્, 2021–2022
ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડ હાઇસ્ૂ્ પછી કૉ ર્ેજ અનરે કારકકર્દીની તૈ્ારી મા્ે ્ોગ્ ટે્ક પર રહવેા મા્ે ર્રેક ગ્રેડ સતરની 
આવશ્ક ્ુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અનરે રનરા્ડ્ક રવચારશી્તા ક્ષમતાઓનુ ંવર્ડન કરે છરે . ઈલ્નોઈ એસરેસમરેન્ ઓફ રેડીનરેસ 
(IAR) અંર્ાજ આપરે છરે કે ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ સાથરે પ્રથમનામ કેવી રીતરે સફળતાપવૂ્ડક ગરતશી્ રહશેરે. 

IL Parent Portal ની મુ્ ાકાત ્ોhttps://il-results.pearsonaccessnext.comપર, અનરે તમારા બાળકની કામગીરીના પકરરામો 
ઓન્ાઇન જોવા મા્ે નીચરેના કોડનો ઉપ્ોગ કરો.     Rz8Nppysqw7T
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્તમારા બાળ્નકો સ્કોર
પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR મા ં701 નો 6્ઠો ગ્રેડ સકોર 
પ્ાપત ક્યો. આ સકોર શકૈ્ષલરક ્ુશળતા અનરે જ્ાનના 
વત્ડમાન સતરો અનરે નવા શૈક્ષલરક કા્યો શીખવા મા્ે 
્ાગ ુઅરજી કરવા મા્ે વત્ડમાન ક્ષમતાનો અંર્ાજ આપરે 
છરે.  સામાન્ રીતરે ઉચચ સકોર ભાષા કળા/સાક્ષરતાના 
જ્ાનની એક સબળ શ્રેરી અનરે આ જ્ાનનરે વધ ુજક્્ 
શકૈ્ષલરક કા્યો અનરે સમસ્ાઓ મા્ે ્ાગ ુકરવાની વધ ુ
ક્ષમતાનરે પ્રતલબંલબત કરે છરે.

એ ્ાર્ રાખવુ ંઅગત્નુ ંછરે કે તમારા બાળકનો IAR સકોર 
તરેના વત્ડમાન રશક્ષરનો અંદાજ છરે. તમારા બાળકનો 
સકોર 13.3 પોઇન્ જે્્ો વરારે અથવા ઓછો હોઈ શકે 
છરે. જો તરે/તરેરીએ અનરેકવાર ્ેસ્ આપી હશરે તો આ 
તમારા બાળકના સકોરમા ંઅપરેલક્ષત ફેરફારના અંકો છરે.  
સકોસ્ડમા ંઓછા તફાવતનુ ંવધ ુઅથ્ડઘ્ન ન કરવુ ંજોઈએ.

એ ્ાર્ રાખવુ ંમહતવપરૂ્ડ છરે કે ભતૂકાળનુ ંપ્ર્શ્ડન ભારવ 
શકૈ્ષલરક રવકાસ અનરે સફળતા રનરા્ડકરત કરત ુ ંનથી. ઉચચ 
ગરુવત્ા સાથરેનુ ંરશક્ષર અનરે રવદ્ાથથીના પ્્તનો અનરે 
સં્ ગનતા ભરવષ્ના પ્ર્શ્ડનનરે રનરા્ડકરત કરવામા ંમર્ર્ 
કરે છરે.

હું આ અહિેાલનકો ઉપ્યકોગ ્ેિી રી્તરે ્રી શકંુ?
વત્ડમાન રશક્ષરનુ ંવર્ડન કરવા મા્ે રાજ્ રશક્ષર બોડડે IAR સકોસ્ડનરે પાચં પ્વીરતા સતરોમા ંરવભાજજત ક્ા્ડ છરે:
્તમારા વશક્ષ્કોનરે પછૂકો:
• ગ્રેડ 6 ની ભાષા કળા/સાક્ષરતામા ંરવરવર પ્ાવીણ્ સતરોની ્ાક્ષલરકતા છરે તરેવા કૌશલ્ો અનરે રવવરેચનાતમક રવચાર 

ક્ષમતાઓના ઉર્ાહરરો મા્ે અથવા વધ ુમાકહતી મા્ે, મુ્ ાકાત ્ો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહવેા્ તમારા બાળકની વત્ડમાન શક્તઓ અનરે પડકારો રવશરે શુ ંકહ ેછરે.
• તરેઓ આ વષષે શુ ંકરશરે અનરે તમારા બાળકની પ્ગરતમા ંમર્ર્ કરવા ઘરે શુ ંકરી શકા્?

અનમુારનત Lexile® માપ: 835L અનરે રેનજ: 735L- 940L
તમારા રવદ્ાથથીના વાચંન કૌશલ્નરે તરેમના સતર મા્ે ્ોગ્ પસુતકો સાથરે મરેળ કરવા મા્ે www.lexile.com પર અનમુારનત 
Lexile રેનજ ર્ાખ્ કરો.
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વાચંન અને લેખનની તત્પરતાના ્પાચં વવસતારોમા ંબારીકાઇભર્યું અવલોકન
કૉલેજ અને કારકકર્દીની યોગય તૈયારી કરવા માટે, વવદ્ાથથીઓએ કુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અને વનરાણાયક-વવચારશીલતાઓની 
વવશાળ શ્રેીને ર્રેક ગે્ડ સતરે  શીખવાની જરૂર છે.  ઘરીવાર, તે અલગ-અલગ ર્રે વવકવસત થાય છે કારરકે તેમા ંવયક્તગત 
વશક્ષકો અને શાળાઓના  અભયાસક્રમની પ્ાથવમકતામા ંતફાવત, વવદ્ાથથીઓના રસ-રૂચી અને શાળા બહારના અનભુવોમા ંતફાવત 
તેમજ અનય ઘરા પકરબળો અસર કરે છે.

ર્રેક ક્ષેત્રની શ્રેીઓના H-ઉચચ, M-મધ્યમ, અથવા  L-નીચલા સતરે તમારા બાળકની કામગીરી મકુીને IAR વાચંન અને લેખનના 
પાચં ક્ષેત્રોમા ંવવધાથથીની તૈયારીનુ ંવરણાન કરે છે.  વનરાણાયક સામગ્ીના કાયણાક્ષેત્રમા ંતમારા બાળકની કામગીરીને જારવાથી તમને 
તમારા બાળકના ભવવષયના શકૈ્ષણરક વવકાસને સમથણાન આપવા માટે તેના વશક્ષકો સાથે વધ ુઅસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ 
બનાવ ેછે.

 ઉચચ સતરની તૈયારીના અંર્ાજ માટેે તમારા બાળકના વશક્ષક(કો)ને પછૂો કે કેવી રીતે તમારા બાળકને શાળા અને ઘર 
બનંેમા ંવધ ુમજબતૂાઇ પ્ાપત કરવા માટે પડકારી શકાય.

 મધયમ સતરની તતપરતાના અંર્ાજ માટે, તમારા વશક્ષક(કો)ને પછૂો કે શાળામા ંકામ દ્ારા અને ઘરની પ્વવૃતિઓ દ્ારા 
તમારા બાળકને આ ક્ષેત્રમા ંઆગળ વધવામા ંકેવી રીતે મર્ર્ કરી શકાય.

 નીચલા સતરની તૈયારીના અંર્ાજ માટે તમારા બાળકના વશક્ષક(કો)ને વધારાના સમથણાન માટે કહો અને તમારા બાળકને 
શાળામા ંગે્ડ-સતરની અપેક્ષાઓ પરૂી કરવા અને તમારા બાળકને ટેકો આપવા માટે ઘરે સહાય કરવા માટે કયા સ્ોતો 
ઉપલબધ છે તે અંગે પર પછૂો.

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક

આ ્પાચં કે્ષત્ોમા ંતૈ્યાર થ્ેયલા વવદ્ાથથીઓ સફળતાપવૂ્વક કરે છે:

સાહિતત્યક લખાણ

કાલપવનક કથાઓ, નાટક અને કવવતાનુ ંવાચંન અને 
વવશલેષર

માહિતીપ્રદ લખાણ

ણબન-કાલપવનક લખાર, ઈવતહાસ, વવજ્ાન અને કલાઓનુ ં
વાચંન અને વવશલેષર

શબદાવલી

શબર્ોનો શુ ંઅથણા થાય છે તે વનધાણાકરત કરવા માટે 
અનભુવ, સરં્ભણા અને વવશલેષરનો ઉપયોગ કરવો

લેખખત અખભવ્યક્ત

વવદ્ાથથીઓએ જે વાચં્ુ ંછે તેમાથંી સારી રીતે વવકવસત લખાર 
તૈયાર કરવું

ભાષાની ્પરં્પરા અને પ્રથાઓન્ય ંજ્ાન અને ઉ્પ્યોગ

માનક અંગે્જીના વનયમોનો ઉપયોગ કરીને લખાર તૈયાર કરવું

એકંદરે વાચંન એકંદરે લેખન

H

M

L

વિદ્ાર્થીની વિ્ાર ટ્ાિારી
રવદ્ાથથીની રવકાસ ્કાવારી એ તમારા બાળકની શકૈ્ષલરક વદૃ્ધિનરે તરે જ સમ્ાતંરે અન્ ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓની વદૃ્ધિ સાથરે 
સરખાવરે છરે. 50 ની રવકાસ ્કાવારી એ સરેરાશ છરે. 50 થી ઉપરની રવકાસ ્કાવારીઓ સરેરાશ કરતા ંવધ ુપ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે. 50 
થી નીચરેની રવકાસ ્કાવારી સરેરાશ કરતા ંઓછી પ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે.

આ વષષે તમારા બાળકનો સકોર 54 ્કા ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓ જેઓનરે પાછ્ા વષ્ડ(ષયો)ની આકારરીમા ંતમારા બાળકનરે જે્્ો 
સકોર મળ્ો હતો તરેના જે્્ો અથવા તરેના કરતા વધ ુસારો છરે.

અત્તં રવકરસત વાચંન પ્ાવીણ્ અત્તં રવકરસત ્રેખન પ્ાવીણ્

ઓછ ં રવકરસત વાચંન પ્ાવીણ્ ઓછ ં રવકરસત ્રેખન પ્ાવીણ્
* ્તમારા બાળ્નકો સ્કોર 10 ર્ી 90 ના માપદંડ પર 38 હ્તકો * ્તમારા બાળ્નકો સ્કોર 10 ર્ી 60 ના માપદંડ પર 25  હ્તકો

તમારા 
બાળક*નો સકોર તમારા 

બાળક*નો સકોર

M

H

L L

H

રાજ્વ્ાપી સરેરાશ રાજ્વ્ાપી સરેરાશ
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સ્તર 5

સ્તર 4

સ્તર 3

સ્તર 2

સ્તર 1

સ્કોરની 
શ્રેણી

બાળ્નકો 
સ્કોર

વિદ્ાર્થીઓની ટ્ાિારી  
દરે્ સ્તરે 

પ્રર્મનામ મધ્યનામનકો પ્રર્મઅક્ષર. અટ્
જનમ તારીખ: 03/30/2006 આઈડી: EL07040033  ગ્રેડ: 7

નમનૂાનુ ંજીલ્ાનુ ંનામ
નમનૂાનુ ંશાળા એકનુ ંનામ

ઈલ્નોઈ

ગ્રેડ 7 ELA SPRING 2022

અંગ્રેજી ભાષા કળા/સાક્ષરતા મલૂ્ાકંનનો અહવેા્, 2021–2022
ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ હાઇસ્ૂ્ પછી કૉ ર્ેજ અનરે કારકકર્દીની તૈ્ારી મા્ે ્ોગ્ ટે્ક પર રહવેા મા્ે ર્રેક ગ્રેડ સતરની 
આવશ્ક ્ુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અનરે રનરા્ડ્ક રવચારશી્તા ક્ષમતાઓનુ ંવર્ડન કરે છરે . ઈલ્નોઈ એસરેસમરેન્ ઓફ રેડીનરેસ 
(IAR) અંર્ાજ આપરે છરે કે ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ સાથરે પ્રથમનામ કેવી રીતરે સફળતાપવૂ્ડક ગરતશી્ રહશેરે.

IL Parent Portal ની મુ્ ાકાત ્ો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અનરે તમારા બાળકની કામગીરીના પકરરામો 
ઓન્ાઇન જોવા મા્ે નીચરેના કોડનો ઉપ્ોગ કરો.  jbTHBGrT4sTV
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્તમારા બાળ્નકો સ્કોર
પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR મા ં746 નો 7મો ગ્રેડ સકોર 
પ્ાપત ક્યો. આ સકોર શકૈ્ષલરક ્ુશળતા અનરે જ્ાનના 
વત્ડમાન સતરો અનરે નવા શૈક્ષલરક કા્યો શીખવા મા્ે 
્ાગ ુઅરજી કરવા મા્ે વત્ડમાન ક્ષમતાનો અંર્ાજ આપરે 
છરે.  સામાન્ રીતરે ઉચચ સકોર ભાષા કળા/સાક્ષરતાના 
જ્ાનની એક સબળ શ્રેરી અનરે આ જ્ાનનરે વધ ુજક્્ 
શકૈ્ષલરક કા્યો અનરે સમસ્ાઓ મા્ે ્ાગ ુકરવાની વધ ુ
ક્ષમતાનરે પ્રતલબંલબત કરે છરે.

એ ્ાર્ રાખવુ ંઅગત્નુ ંછરે કે તમારા બાળકનો IAR સકોર 
તરેના વત્ડમાન રશક્ષરનો અંદાજ છરે. તમારા બાળકનો 
સકોર 12.3 પોઇન્ જે્્ો વરારે અથવા ઓછો હોઈ શકે 
છરે. જો તરે/તરેરીએ અનરેકવાર ્ેસ્ આપી હશરે તો આ 
તમારા બાળકના સકોરમા ંઅપરેલક્ષત ફેરફારના અંકો છરે.  
સકોસ્ડમા ંઓછા તફાવતનુ ંવધ ુઅથ્ડઘ્ન ન કરવુ ંજોઈએ.

એ ્ાર્ રાખવુ ંમહતવપરૂ્ડ છરે કે ભતૂકાળનુ ંપ્ર્શ્ડન ભારવ 
શકૈ્ષલરક રવકાસ અનરે સફળતા રનરા્ડકરત કરત ુ ંનથી. ઉચચ 
ગરુવત્ા સાથરેનુ ંરશક્ષર અનરે રવદ્ાથથીના પ્્તનો અનરે 
સં્ ગનતા ભરવષ્ના પ્ર્શ્ડનનરે રનરા્ડકરત કરવામા ંમર્ર્ 
કરે છરે.

હું આ અહિેાલનકો ઉપ્યકોગ ્ેિી રી્તરે ્રી શકંુ?
વત્ડમાન રશક્ષરનુ ંવર્ડન કરવા મા્ે રાજ્ રશક્ષર બોડડે IAR સકોસ્ડનરે પાચં પ્વીરતા સતરોમા ંરવભાજજત ક્ા્ડ છરે:
્તમારા વશક્ષ્કોનરે પછૂકો:
• ગ્રેડ 7 ની ભાષા કળા/સાક્ષરતામા ંરવરવર પ્ાવીણ્ સતરોની ્ાક્ષલરકતા છરે તરેવા કૌશલ્ો અનરે રવવરેચનાતમક રવચાર 

ક્ષમતાઓના ઉર્ાહરરો મા્ે અથવા વધ ુમાકહતી મા્ે, મુ્ ાકાત ્ો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહવેા્ તમારા બાળકની વત્ડમાન શક્તઓ અનરે પડકારો રવશરે શુ ંકહ ેછરે.
• તરેઓ આ વષષે શુ ંકરશરે અનરે તમારા બાળકની પ્ગરતમા ંમર્ર્ કરવા ઘરે શુ ંકરી શકા્?

અનમુારનત Lexile® માપ: 835L અનરે રેનજ: 735L- 940L
તમારા રવદ્ાથથીના વાચંન કૌશલ્નરે તરેમના સતર મા્ે ્ોગ્ પસુતકો સાથરે મરેળ કરવા મા્ે www.lexile.com પર અનમુારનત 
Lexile રેનજ ર્ાખ્ કરો.
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30%

27%

19%

14%
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વાચંન અને લેખનની તત્પરતાના ્પાચં વવસતારોમા ંબારીકાઇભર્યું અવલોકન
કૉલેજ અને કારકકર્દીની યોગય તૈયારી કરવા માટે, વવદ્ાથથીઓએ કુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અને વનરાણાયક-વવચારશીલતાઓની 
વવશાળ શ્રેીને ર્રેક ગે્ડ સતરે  શીખવાની જરૂર છે.  ઘરીવાર, તે અલગ-અલગ ર્રે વવકવસત થાય છે કારરકે તેમા ંવયક્તગત 
વશક્ષકો અને શાળાઓના  અભયાસક્રમની પ્ાથવમકતામા ંતફાવત, વવદ્ાથથીઓના રસ-રૂચી અને શાળા બહારના અનભુવોમા ંતફાવત 
તેમજ અનય ઘરા પકરબળો અસર કરે છે.

ર્રેક ક્ષેત્રની શ્રેીઓના H-ઉચચ, M-મધ્યમ, અથવા  L-નીચલા સતરે તમારા બાળકની કામગીરી મકુીને IAR વાચંન અને લેખનના 
પાચં ક્ષેત્રોમા ંવવધાથથીની તૈયારીનુ ંવરણાન કરે છે.  વનરાણાયક સામગ્ીના કાયણાક્ષેત્રમા ંતમારા બાળકની કામગીરીને જારવાથી તમને 
તમારા બાળકના ભવવષયના શકૈ્ષણરક વવકાસને સમથણાન આપવા માટે તેના વશક્ષકો સાથે વધ ુઅસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ 
બનાવ ેછે.

 ઉચચ સતરની તૈયારીના અંર્ાજ માટેે તમારા બાળકના વશક્ષક(કો)ને પછૂો કે કેવી રીતે તમારા બાળકને શાળા અને ઘર 
બનંેમા ંવધ ુમજબતૂાઇ પ્ાપત કરવા માટે પડકારી શકાય.

 મધયમ સતરની તતપરતાના અંર્ાજ માટે, તમારા વશક્ષક(કો)ને પછૂો કે શાળામા ંકામ દ્ારા અને ઘરની પ્વવૃતિઓ દ્ારા 
તમારા બાળકને આ ક્ષેત્રમા ંઆગળ વધવામા ંકેવી રીતે મર્ર્ કરી શકાય.

 નીચલા સતરની તૈયારીના અંર્ાજ માટે તમારા બાળકના વશક્ષક(કો)ને વધારાના સમથણાન માટે કહો અને તમારા બાળકને 
શાળામા ંગે્ડ-સતરની અપેક્ષાઓ પરૂી કરવા અને તમારા બાળકને ટેકો આપવા માટે ઘરે સહાય કરવા માટે કયા સ્ોતો 
ઉપલબધ છે તે અંગે પર પછૂો.

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક

આ ્પાચં કે્ષત્ોમા ંતૈ્યાર થ્ેયલા વવદ્ાથથીઓ સફળતાપવૂ્વક કરે છે:

સાહિતત્યક લખાણ

કાલપવનક કથાઓ, નાટક અને કવવતાનુ ંવાચંન અને 
વવશલેષર

માહિતીપ્રદ લખાણ

ણબન-કાલપવનક લખાર, ઈવતહાસ, વવજ્ાન અને કલાઓનુ ં
વાચંન અને વવશલેષર

શબદાવલી

શબર્ોનો શુ ંઅથણા થાય છે તે વનધાણાકરત કરવા માટે 
અનભુવ, સરં્ભણા અને વવશલેષરનો ઉપયોગ કરવો

લેખખત અખભવ્યક્ત

વવદ્ાથથીઓએ જે વાચં્ુ ંછે તેમાથંી સારી રીતે વવકવસત લખાર 
તૈયાર કરવું

ભાષાની ્પરં્પરા અને પ્રથાઓન્ય ંજ્ાન અને ઉ્પ્યોગ

માનક અંગે્જીના વનયમોનો ઉપયોગ કરીને લખાર તૈયાર કરવું

એકંદરે વાચંન એકંદરે લેખન

H

M

L

વિદ્ાર્થીની વિ્ાર ટ્ાિારી
રવદ્ાથથીની રવકાસ ્કાવારી એ તમારા બાળકની શકૈ્ષલરક વદૃ્ધિનરે તરે જ સમ્ાતંરે અન્ ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓની વદૃ્ધિ સાથરે 
સરખાવરે છરે. 50 ની રવકાસ ્કાવારી એ સરેરાશ છરે. 50 થી ઉપરની રવકાસ ્કાવારીઓ સરેરાશ કરતા ંવધ ુપ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે. 50 
થી નીચરેની રવકાસ ્કાવારી સરેરાશ કરતા ંઓછી પ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે.

આ વષષે તમારા બાળકનો સકોર 55 ્કા ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓ જેઓનરે પાછ્ા વષ્ડ(ષયો)ની આકારરીમા ંતમારા બાળકનરે જે્્ો 
સકોર મળ્ો હતો તરેના જે્્ો અથવા તરેના કરતા વધ ુસારો છરે.

અત્તં રવકરસત વાચંન પ્ાવીણ્ અત્તં રવકરસત ્રેખન પ્ાવીણ્

ઓછ ં રવકરસત વાચંન પ્ાવીણ્ ઓછ ં રવકરસત ્રેખન પ્ાવીણ્
* ્તમારા બાળ્નકો સ્કોર 10 ર્ી 90ના માપદંડ પર 55 હ્તકો * ્તમારા બાળ્નકો સ્કોર 10 ર્ી 60 ના માપદંડ પર 25  હ્તકો

તમારા 
બાળક*નો સકોર

તમારા 
બાળક*નો સકોર

H

H

L

M

M

રાજ્વ્ાપી સરેરાશ રાજ્વ્ાપી સરેરાશ
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સ્તર 5

સ્તર 4

સ્તર 3

સ્તર 2

સ્તર 1

સ્કોરની 
શ્રેણી

બાળ્નકો 
સ્કોર

વિદ્ાર્થીઓની ટ્ાિારી  
દરે્ સ્તરે 

પ્રર્મનામ મધ્યનામનકો પ્રર્મઅક્ષર. અટ્
જનમ તારીખ: 10/22/2005 આઈડી: EL08040013  ગ્રેડ: 8

નમનૂાનુ ંજીલ્ાનુ ંનામ
નમનૂાનુ ંશાળા એકનુ ંનામ

ઈલ્નોઈ

ગ્રેડ 8 ELA SPRING 2022

અંગ્રેજી ભાષા કળા/સાક્ષરતા મલૂ્ાકંનનો અહવેા્, 2021–2022
ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ હાઇસ્ૂ્ પછી કૉ ર્ેજ અનરે કારકકર્દીની તૈ્ારી મા્ે ્ોગ્ ટે્ક પર રહવેા મા્ે ર્રેક ગ્રેડ સતરની 
આવશ્ક ્ુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અનરે રનરા્ડ્ક રવચારશી્તા ક્ષમતાઓનુ ંવર્ડન કરે છરે . ઈલ્નોઈ એસરેસમરેન્ ઓફ રેડીનરેસ 
(IAR) અંર્ાજ આપરે છરે કે ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ સાથરે પ્રથમનામ કેવી રીતરે સફળતાપવૂ્ડક ગરતશી્ રહશેરે.

IL Parent Portal ની મુ્ ાકાત ્ો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અનરે તમારા બાળકની કામગીરીના પકરરામો 
ઓન્ાઇન જોવા મા્ે નીચરેના કોડનો ઉપ્ોગ કરો.     DYPW6vVYVsng
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્તમારા બાળ્નકો સ્કોર
પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR મા ં789 નો 8મો ગ્રેડ સકોર 
પ્ાપત ક્યો. આ સકોર શકૈ્ષલરક ્ુશળતા અનરે જ્ાનના 
વત્ડમાન સતરો અનરે નવા શૈક્ષલરક કા્યો શીખવા મા્ે 
્ાગ ુઅરજી કરવા મા્ે વત્ડમાન ક્ષમતાનો અંર્ાજ આપરે 
છરે.  સામાન્ રીતરે ઉચચ સકોર ભાષા કળા/સાક્ષરતાના 
જ્ાનની એક સબળ શ્રેરી અનરે આ જ્ાનનરે વધ ુજક્્ 
શકૈ્ષલરક કા્યો અનરે સમસ્ાઓ મા્ે ્ાગ ુકરવાની વધ ુ
ક્ષમતાનરે પ્રતલબંલબત કરે છરે.

એ ્ાર્ રાખવુ ંઅગત્નુ ંછરે કે તમારા બાળકનો IAR સકોર 
તરેના વત્ડમાન રશક્ષરનો અંદાજ છરે. તમારા બાળકનો 
સકોર 7.3 પોઇન્ જે્્ો વરારે અથવા ઓછો હોઈ શકે છરે. 
જો તરે/તરેરીએ અનરેકવાર ્ેસ્ આપી હશરે તો આ તમારા 
બાળકના સકોરમા ંઅપરેલક્ષત ફેરફારના અંકો છરે.  સકોસ્ડમા ં
ઓછા તફાવતનુ ંવધ ુઅથ્ડઘ્ન ન કરવુ ંજોઈએ.

એ ્ાર્ રાખવુ ંમહતવપરૂ્ડ છરે કે ભતૂકાળનુ ંપ્ર્શ્ડન ભારવ 
શકૈ્ષલરક રવકાસ અનરે સફળતા રનરા્ડકરત કરત ુ ંનથી. ઉચચ 
ગરુવત્ા સાથરેનુ ંરશક્ષર અનરે રવદ્ાથથીના પ્્તનો અનરે 
સં્ ગનતા ભરવષ્ના પ્ર્શ્ડનનરે રનરા્ડકરત કરવામા ંમર્ર્ 
કરે છરે.

હું આ અહિેાલનકો ઉપ્યકોગ ્ેિી રી્તરે ્રી શકંુ?
વત્ડમાન રશક્ષરનુ ંવર્ડન કરવા મા્ે રાજ્ રશક્ષર બોડડે IAR સકોસ્ડનરે પાચં પ્વીરતા સતરોમા ંરવભાજજત ક્ા્ડ છરે:
્તમારા વશક્ષ્કોનરે પછૂકો:
• ગ્રેડ 8 ની ભાષા કળા/સાક્ષરતામા ંરવરવર પ્ાવીણ્ સતરોની ્ાક્ષલરકતા છરે તરેવા કૌશલ્ો અનરે રવવરેચનાતમક રવચાર 

ક્ષમતાઓના ઉર્ાહરરો મા્ે અથવા વધ ુમાકહતી મા્ે, મુ્ ાકાત ્ો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહવેા્ તમારા બાળકની વત્ડમાન શક્તઓ અનરે પડકારો રવશરે શુ ંકહ ેછરે.
• તરેઓ આ વષષે શુ ંકરશરે અનરે તમારા બાળકની પ્ગરતમા ંમર્ર્ કરવા ઘરે શુ ંકરી શકા્?

અનમુારનત Lexile® માપ: 835L અનરે રેનજ: 735L- 940L
તમારા રવદ્ાથથીના વાચંન કૌશલ્નરે તરેમના સતર મા્ે ્ોગ્ પસુતકો સાથરે મરેળ કરવા મા્ે www.lexile.com પર અનમુારનત 
Lexile રેનજ ર્ાખ્ કરો.

6%
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27%

19%

14%
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વાચંન અને લેખનની તત્પરતાના ્પાચં વવસતારોમા ંબારીકાઇભર્યું અવલોકન
કૉલેજ અને કારકકર્દીની યોગય તૈયારી કરવા માટે, વવદ્ાથથીઓએ કુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અને વનરાણાયક-વવચારશીલતાઓની 
વવશાળ શ્રેીને ર્રેક ગે્ડ સતરે  શીખવાની જરૂર છે.  ઘરીવાર, તે અલગ-અલગ ર્રે વવકવસત થાય છે કારરકે તેમા ંવયક્તગત 
વશક્ષકો અને શાળાઓના  અભયાસક્રમની પ્ાથવમકતામા ંતફાવત, વવદ્ાથથીઓના રસ-રૂચી અને શાળા બહારના અનભુવોમા ંતફાવત 
તેમજ અનય ઘરા પકરબળો અસર કરે છે.

ર્રેક ક્ષેત્રની શ્રેીઓના H-ઉચચ, M-મધ્યમ, અથવા  L-નીચલા સતરે તમારા બાળકની કામગીરી મકુીને IAR વાચંન અને લેખનના 
પાચં ક્ષેત્રોમા ંવવધાથથીની તૈયારીનુ ંવરણાન કરે છે.  વનરાણાયક સામગ્ીના કાયણાક્ષેત્રમા ંતમારા બાળકની કામગીરીને જારવાથી તમને 
તમારા બાળકના ભવવષયના શકૈ્ષણરક વવકાસને સમથણાન આપવા માટે તેના વશક્ષકો સાથે વધ ુઅસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ 
બનાવ ેછે.

 ઉચચ સતરની તૈયારીના અંર્ાજ માટેે તમારા બાળકના વશક્ષક(કો)ને પછૂો કે કેવી રીતે તમારા બાળકને શાળા અને ઘર 
બનંેમા ંવધ ુમજબતૂાઇ પ્ાપત કરવા માટે પડકારી શકાય.

 મધયમ સતરની તતપરતાના અંર્ાજ માટે, તમારા વશક્ષક(કો)ને પછૂો કે શાળામા ંકામ દ્ારા અને ઘરની પ્વવૃતિઓ દ્ારા 
તમારા બાળકને આ ક્ષેત્રમા ંઆગળ વધવામા ંકેવી રીતે મર્ર્ કરી શકાય.

 નીચલા સતરની તૈયારીના અંર્ાજ માટે તમારા બાળકના વશક્ષક(કો)ને વધારાના સમથણાન માટે કહો અને તમારા બાળકને 
શાળામા ંગે્ડ-સતરની અપેક્ષાઓ પરૂી કરવા અને તમારા બાળકને ટેકો આપવા માટે ઘરે સહાય કરવા માટે કયા સ્ોતો 
ઉપલબધ છે તે અંગે પર પછૂો.

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક

આ ્પાચં કે્ષત્ોમા ંતૈ્યાર થ્ેયલા વવદ્ાથથીઓ સફળતાપવૂ્વક કરે છે:

સાહિતત્યક લખાણ

કાલપવનક કથાઓ, નાટક અને કવવતાનુ ંવાચંન અને 
વવશલેષર

માહિતીપ્રદ લખાણ

ણબન-કાલપવનક લખાર, ઈવતહાસ, વવજ્ાન અને કલાઓનુ ં
વાચંન અને વવશલેષર

શબદાવલી

શબર્ોનો શુ ંઅથણા થાય છે તે વનધાણાકરત કરવા માટે 
અનભુવ, સરં્ભણા અને વવશલેષરનો ઉપયોગ કરવો

લેખખત અખભવ્યક્ત

વવદ્ાથથીઓએ જે વાચં્ુ ંછે તેમાથંી સારી રીતે વવકવસત લખાર 
તૈયાર કરવું

ભાષાની ્પરં્પરા અને પ્રથાઓન્ય ંજ્ાન અને ઉ્પ્યોગ

માનક અંગે્જીના વનયમોનો ઉપયોગ કરીને લખાર તૈયાર કરવું

એકંદરે વાચંન એકંદરે લેખન

H

M

L

વિદ્ાર્થીની વિ્ાર ટ્ાિારી
રવદ્ાથથીની રવકાસ ્કાવારી એ તમારા બાળકની શકૈ્ષલરક વદૃ્ધિનરે તરે જ સમ્ાતંરે અન્ ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓની વદૃ્ધિ સાથરે 
સરખાવરે છરે. 50 ની રવકાસ ્કાવારી એ સરેરાશ છરે. 50 થી ઉપરની રવકાસ ્કાવારીઓ સરેરાશ કરતા ંવધ ુપ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે. 50 
થી નીચરેની રવકાસ ્કાવારી સરેરાશ કરતા ંઓછી પ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે.

તમારા બાળકનો સકોર આ વષષે 56 ્કા ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓ જેઓનરે પાછ્ા વષ્ડ(ષયો)ની આકારરીમા ંતમારા બાળકનરે જે્્ો 
સકોર મળ્ો હતો તરેના જે્્ો અથવા તરેના કરતા વધ ુસારો છરે.

અત્તં રવકરસત વાચંન પ્ાવીણ્ અત્તં રવકરસત ્રેખન પ્ાવીણ્

ઓછ ં રવકરસત વાચંન પ્ાવીણ્ ઓછ ં રવકરસત ્રેખન પ્ાવીણ્
* ્તમારા બાળ્નકો સ્કોર 10 ર્ી 90 ના માપદંડ પર 65 હ્તકો * ્તમારા બાળ્નકો સ્કોર 10 ર્ી 60 ના માપદંડ પર 25  હ્તકો

તમારા 
બાળક*નો સકોર

તમારા 
બાળક*નો સકોર

H

L

L

M

M

રાજ્વ્ાપી સરેરાશ રાજ્વ્ાપી સરેરાશ
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સ્તર 5

સ્તર 4

સ્તર 3

સ્તર 2

સ્તર 1

સ્કોરની 
શ્રેણી

બાળ્નકો 
સ્કોર

વિદ્ાર્થીઓની ટ્ાિારી  
દરે્ સ્તરે 

પ્રર્મનામ મધ્યનામનકો પ્રર્મઅક્ષર. અટ્
જનમ તારીખ: 12/31/2010 આઈડી: MA04040042  ગ્રેડ: 3

નમનૂાનુ ંજીલ્ાનુ ંનામ
નમનૂાનુ ંશાળા એકનુ ંનામ

ઈલ્નોઈ

ગ્રેડ 3 ગક્ણ્ત SPRING 2022

ગલરત મલૂ્ાકંનનો અહવેા્, 2021-2022
ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ હાઇસ્ૂ્ પછી કૉ ર્ેજ અનરે કારકકર્દીની તૈ્ારી મા્ે ્ોગ્ ટે્ક પર રહવેા મા્ે ર્રેક ગ્રેડ સતરની 
આવશ્ક ્ુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અનરે રનરા્ડ્ક રવચારશી્તા ક્ષમતાઓનુ ંવર્ડન કરે છરે . ઈલ્નોઈ એસરેસમરેન્ ઓફ રેડીનરેસ 
(IAR) અંર્ાજ આપરે છરે કે ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ સાથરે પ્રથમનામ કેવી રીતરે સફળતાપવૂ્ડક ગરતશી્ રહશેરે.

IL Parent Portal ની મુ્ ાકાત ્ો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અનરે તમારા બાળકની કામગીરીના પકરરામો 
ઓન્ાઇન જોવા મા્ે નીચરેના કોડનો ઉપ્ોગ કરો.     x8ZpHbGzDkwr
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્તમારા બાળ્નકો સ્કોર
પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR મા ં722 નો 3જો ગ્રેડ સકોર 
પ્ાપત ક્યો. આ સકોર શકૈ્ષલરક ્ુશળતા અનરે જ્ાનના 
વત્ડમાન સતરો અનરે નવા શૈક્ષલરક કા્યો શીખવા મા્ે 
્ાગ ુઅરજી કરવા મા્ે વત્ડમાન ક્ષમતાનો અંર્ાજ આપરે 
છરે.  ઉચચ સકોસ્ડ સામાન્ રીતરે ગલરતના જ્ાનની વધ ુ
મજબતૂ શ્રેરીઓનરે તથા તરે જ્ાનનરે વધ ુજક્્ શકૈ્ષલરક 
કા્યો અનરે સમસ્ાઓ પર ્ાગ ુકરવાની ઉંચી ક્ષમતાનરે 
પ્રતલબંલબત કરે છરે.

એ ્ાર્ રાખવુ ંઅગત્નુ ંછરે કે તમારા બાળકનો IAR સકોર 
તરેના વત્ડમાન રશક્ષરનો અંદાજ છરે. તમારા બાળકનો 
સકોર 10.1 પોઇન્ જે્્ો વરારે અથવા ઓછો હોઈ શકે 
છરે. જો તરે/તરેરીએ અનરેકવાર ્ેસ્ આપી હશરે તો આ 
તમારા બાળકના સકોરમા ંઅપરેલક્ષત ફેરફારના અંકો છરે.  
સકોસ્ડમા ંઓછા તફાવતનુ ંવધ ુઅથ્ડઘ્ન ન કરવુ ંજોઈએ.

એ ્ાર્ રાખવુ ંમહતવપરૂ્ડ છરે કે ભતૂકાળનુ ંપ્ર્શ્ડન ભારવ 
શકૈ્ષલરક રવકાસ અનરે સફળતા રનરા્ડકરત કરત ુ ંનથી. ઉચચ 
ગરુવત્ા સાથરેનુ ંરશક્ષર અનરે રવદ્ાથથીના પ્્તનો અનરે 
સં્ ગનતા ભરવષ્ના પ્ર્શ્ડનનરે રનરા્ડકરત કરવામા ંમર્ર્ 
કરે છરે.

હું આ અહિેાલનકો ઉપ્યકોગ ્ેિી રી્તરે ્રી શકંુ?
વત્ડમાન રશક્ષરનુ ંવર્ડન કરવા મા્ે રાજ્ રશક્ષર બોડડે IAR સકોસ્ડનરે પાચં પ્વીરતા સતરોમા ંરવભાજજત ક્ા્ડ છરે:
્તમારા વશક્ષ્કોનરે પછૂકો:
• ગ્રેડ 3 ના ગલરતમા ંરવરવર પ્ાવીણ્ સતરોની ્ાક્ષલરકતા છરે તરેવા કૌશલ્ો અનરે રવવરેચનાતમક રવચાર ક્ષમતાઓના ઉર્ાહરરો 

મા્ે અથવા વધ ુમાકહતી મા્ે, મુ્ ાકાત ્ો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહવેા્ તમારા બાળકની વત્ડમાન શક્તઓ અનરે પડકારો રવશરે શુ ંકહ ેછરે.
• તરેઓ આ વષષે શુ ંકરશરે અનરે તમારા બાળકની પ્ગરતમા ંમર્ર્ કરવા ઘરે શુ ંકરી શકા્?

અનમુારનત ્વોન્ાઇ્® માપ: 1275Q અનરે રેનજ: 1225Q- 1325Q
તમારા રવદ્ાથથીનરે ગાલરરતક કૌશલ્ો અનરે રવભાવનાઓમા ંતરેમની ક્ષમતા મા્ે ્ોગ્ સામગ્ી સાથરે મરેળ કરવા મા્ે 
www.quantiles.com પર અનમુારનત ્વોન્ાઇ્ રેનજ ર્ાખ્ કરો.

5%

29%

28%

24%

14%

રાજ્યની રરેરાશ 736

3
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ગક્ણ્તની ્તતપર્તાના ચાર વિસ્તારકોમા ંબારી્ાઇભરુું અિલકો્ન
કૉ્રેજ અનરે કારકકર્દીની ્ોગ્ તૈ્ારી કરવા મા્ે, રવદ્ાથથીઓએ ્ુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અનરે રનરા્ડ્ક-રવચારશી્તાઓની 
રવશાળ શ્રેરીનરે ર્રેક ગ્રેડ સતરે  શીખવાની જરૂર છરે.  ઘરીવાર, તરે અ્ગ-અ્ગ ર્રે રવકરસત થા્ છરે કારરકે તરેમા ંવ્ક્તગત 
રશક્ષકો અનરે શાળાઓના  અભ્ાસક્રમની પ્ાથરમકતામા ંતફાવત, રવદ્ાથથીઓના રસ-રૂચી અનરે શાળા બહારના અનભુવોમા ંતફાવત 
તરેમજ અન્ ઘરા પકરબળો અસર કરે છરે.

IAR વાચંન અનરે ્રેખનના ચાર ક્ષરેત્ોમા ંર્રેક ક્ષરેત્ની શ્રેરીઓના ંH-ઉચચ, M-મધ્યમ, અથવા L-નીચલા સતરે તમારા બાળકની 
કામગીરી મકુીનરે તરેની તૈ્ારીનુ ંવર્ડન કરે છરે. રનરા્ડ્ક સામગ્ીના કા્્ડક્ષરેત્મા ંતમારા બાળકની કામગીરીનરે જારવાથી તમનરે 
તમારા બાળકના ભરવષ્ના શકૈ્ષલરક રવકાસનરે સમથ્ડન આપવા મા્ે તરેના રશક્ષકો સાથરે વધ ુઅસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ 
બનાવરે છરે.

 ઉચચ સ્તરની તૈ્ારીના અંર્ાજ મા્ેરે તમારા બાળકના રશક્ષક(કો)નરે પછૂો કે કેવી રીતરે તમારા બાળકનરે શાળા અનરે ઘર 
બનંરેમા ંવધ ુમજબતૂાઇ પ્ાપત કરવા મા્ે પડકારી શકા્.

 મધ્મ સ્તરની તતપરતાના અંર્ાજ મા્ે, તમારા રશક્ષક(કો)નરે પછૂો કે શાળામા ંકામ દ્ારા અનરે ઘરની પ્વરૃત્ઓ દ્ારા 
તમારા બાળકનરે આ ક્ષરેત્મા ંઆગળ વરવામા ંકેવી રીતરે મર્ર્ કરી શકા્.

 નીચલા સ્તરની તૈ્ારીના અંર્ાજ મા્ે તમારા બાળકના રશક્ષક(કો)નરે વરારાના સમથ્ડન મા્ે કહો અનરે તમારા બાળકનરે 
શાળામા ંગ્રેડ-સતરની અપરેક્ષાઓ પરૂી કરવા અનરે તમારા બાળકનરે ્ેકો આપવા મા્ે ઘરે સહા્ કરવા મા્ે ક્ા સ્ોતો 
ઉપ્બર છરે તરે અંગરે પર પછૂો.

પ્રર્મનામ મધ્યનામનકો પ્રર્મઅક્ષર. અટ્

આ ચાર ક્ષરેત્કોમા ં્ૈત્યાર ર્્યરેલા વિદ્ાર્થીઓ નીચરેનુ ંરફળ્તાપિૂ્સ્ ્રે છરે:

H

M

L

મખુ્ય રામગ્ી

ગરુાકાર અનરે રવભાજન, ક્ષરેત્ફળ, માપન, અનરે પા્ાની 
અપરૂાાંકની સમજર સાથરેના કો્ડાઓનરે ઉકે્વા

િધારાની અનરે રહા્ય્ રામગ્ી

પકરરમરત, સથાનકકંમત, ભૌરમરતક આકારો અનરે માકહતીની 
રજૂઆત સાથરેના કો્ડાઓનરે ઉકે્વા 

ગાક્ણવ્ત્ ્ત ્્સની અક્ભવ્યક્્ત

તાકકકિક-ગાલરરતક ઉકે્ો બનાવવા અનરે સચો્ બનાવવા અનરે 
અન્ોના તક્ડનુ ંરવશ્રેષર કરવુ ંઅનરે સરુારવું

મકોડેલીંગ અનરે એપ્લ્ેશન

વાસતરવક-રવશ્વની સમસ્ાઓનુ ંરનરાકરર, પ્તીકોની સાથરે 
સમસ્ાનુ ંપ્રતરનરરતવ અનરે રનરાકરર, જથથાતમક રીતરે તક્ડ , 
અનરે વ્હૂાતમક રીતરે ્ોગ્ સારનોનો ઉપ્ોગ કરવો

L

H

M

L

વિદ્ાર્થી વદૃ્ધિ ટ્ાિારી  
આ વષષે રવદ્ાથથી વદૃ્ધિ ્કાવારી ગરતરી કરવા મા્ે તમારા બાળક અથવા તરેના અથવા તરેરીના શૈક્ષલરક સાથીર્ારો રવશરે અપરૂતી 
માકહતી હતી. પ્થમ વષ્ડ ઈલ્નોઈમા ંરવદ્ાથથી પરીક્ષર કરે છરે તરે તરેનુ ંબરેઝ્ાઇન વષ્ડ છરે.
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સ્કોરની 
શ્રેણી

બાળ્નકો 
સ્કોર

વિદ્ાર્થીઓની ટ્ાિારી  
દરે્ સ્તરે 

પ્રર્મનામ મધ્યનામનકો પ્રર્મઅક્ષર. અટ્
જનમ તારીખ: 12/31/2009 આઈડી : MA05040042  ગ્રેડ: 4

નમનૂાનુ ંજીલ્ાનુ ંનામ
નમનૂાનુ ંશાળા એકનુ ંનામ

ઈલ્નોઈ

ગ્રેડ 4 ગક્ણ્ત SPRING 2022

ગલરત મલૂ્ાકંનનો અહવેા્, 2021-2022
ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ હાઇસ્ૂ્ પછી કૉ ર્ેજ અનરે કારકકર્દીની તૈ્ારી મા્ે ્ોગ્ ટે્ક પર રહવેા મા્ે ર્રેક ગ્રેડ સતરની 
આવશ્ક ્ુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અનરે રનરા્ડ્ક રવચારશી્તા ક્ષમતાઓનુ ંવર્ડન કરે છરે . ઈલ્નોઈ એસરેસમરેન્ ઓફ રેડીનરેસ 
(IAR) અંર્ાજ આપરે છરે કે ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ સાથરે પ્રથમનામ કેવી રીતરે સફળતાપવૂ્ડક ગરતશી્ રહશેરે.

IL Parent Portal ની મુ્ ાકાત ્ો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અનરે તમારા બાળકની કામગીરીના પકરરામો 
ઓન્ાઇન જોવા મા્ે નીચરેના કોડનો ઉપ્ોગ કરો.     BNZrYpRX23ZD
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્તમારા બાળ્નકો સ્કોર
પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR મા ં722નો 4થો ગ્રેડ સકોર 
પ્ાપત ક્યો. આ સકોર શકૈ્ષલરક ્ુશળતા અનરે જ્ાનના 
વત્ડમાન સતરો અનરે નવા શૈક્ષલરક કા્યો શીખવા મા્ે 
્ાગ ુઅરજી કરવા મા્ે વત્ડમાન ક્ષમતાનો અંર્ાજ આપરે 
છરે.  ઉચચ સકોસ્ડ સામાન્ રીતરે ગલરતના જ્ાનની વધ ુ
મજબતૂ શ્રેરીઓનરે તથા તરે જ્ાનનરે વધ ુજક્્ શકૈ્ષલરક 
કા્યો અનરે સમસ્ાઓ પર ્ાગ ુકરવાની ઉંચી ક્ષમતાનરે 
પ્રતલબંલબત કરે છરે.

એ ્ાર્ રાખવુ ંઅગત્નુ ંછરે કે તમારા બાળકનો IAR સકોર 
તરેના વત્ડમાન રશક્ષરનો અંદાજ છરે. તમારા બાળકનો 
સકોર 11.1 પોઇન્ જે્્ો વરારે અથવા ઓછો હોઈ શકે 
છરે. જો તરે/તરેરીએ અનરેકવાર ્ેસ્ આપી હશરે તો આ 
તમારા બાળકના સકોરમા ંઅપરેલક્ષત ફેરફારના અંકો છરે.  
સકોસ્ડમા ંઓછા તફાવતનુ ંવધ ુઅથ્ડઘ્ન ન કરવુ ંજોઈએ.

એ ્ાર્ રાખવુ ંમહતવપરૂ્ડ છરે કે ભતૂકાળનુ ંપ્ર્શ્ડન ભારવ 
શકૈ્ષલરક રવકાસ અનરે સફળતા રનરા્ડકરત કરત ુ ંનથી. ઉચચ 
ગરુવત્ા સાથરેનુ ંરશક્ષર અનરે રવદ્ાથથીના પ્્તનો અનરે 
સં્ ગનતા ભરવષ્ના પ્ર્શ્ડનનરે રનરા્ડકરત કરવામા ંમર્ર્ 
કરે છરે.

હું આ અહિેાલનકો ઉપ્યકોગ ્ેિી રી્તરે ્રી શકંુ?
વત્ડમાન રશક્ષરનુ ંવર્ડન કરવા મા્ે રાજ્ રશક્ષર બોડડે IAR સકોસ્ડનરે પાચં પ્વીરતા સતરોમા ંરવભાજજત ક્ા્ડ છરે:
્તમારા વશક્ષ્કોનરે પછૂકો:
• ગ્રેડ 4 ના ગલરતમા ંરવરવર પ્ાવીણ્ સતરોની ્ાક્ષલરકતા છરે તરેવા કૌશલ્ો અનરે રવવરેચનાતમક રવચાર ક્ષમતાઓના ઉર્ાહરરો 

મા્ે અથવા વધ ુમાકહતી મા્ે, મુ્ ાકાત ્ો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહવેા્ તમારા બાળકની વત્ડમાન શક્તઓ અનરે પડકારો રવશરે શુ ંકહ ેછરે.
• તરેઓ આ વષષે શુ ંકરશરે અનરે તમારા બાળકની પ્ગરતમા ંમર્ર્ કરવા ઘરે શુ ંકરી શકા્?

અનમુારનત ્વોન્ાઇ્® માપ: 1275Q અનરે રેનજ: 1225Q- 1325Q
તમારા રવદ્ાથથીનરે ગાલરરતક કૌશલ્ો અનરે રવભાવનાઓમા ંતરેમની ક્ષમતા મા્ે ્ોગ્ સામગ્ી સાથરે મરેળ કરવા મા્ે  
www.quantiles.com પર અનમુારનત ્વોન્ાઇ્ રેનજ ર્ાખ્ કરો.
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રાજ્યની રરેરાશ 732
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ગક્ણ્તની ્તતપર્તાના ચાર વિસ્તારકોમા ંબારી્ાઇભરુું અિલકો્ન
કૉ્રેજ અનરે કારકકર્દીની ્ોગ્ તૈ્ારી કરવા મા્ે, રવદ્ાથથીઓએ ્ુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અનરે રનરા્ડ્ક-રવચારશી્તાઓની 
રવશાળ શ્રેરીનરે ર્રેક ગ્રેડ સતરે  શીખવાની જરૂર છરે.  ઘરીવાર, તરે અ્ગ-અ્ગ ર્રે રવકરસત થા્ છરે કારરકે તરેમા ંવ્ક્તગત 
રશક્ષકો અનરે શાળાઓના  અભ્ાસક્રમની પ્ાથરમકતામા ંતફાવત, રવદ્ાથથીઓના રસ-રૂચી અનરે શાળા બહારના અનભુવોમા ંતફાવત 
તરેમજ અન્ ઘરા પકરબળો અસર કરે છરે.

IAR વાચંન અનરે ્રેખનના ચાર ક્ષરેત્ોમા ંર્રેક ક્ષરેત્ની શ્રેરીઓના ંH-ઉચચ, M-મધ્યમ, અથવા L-નીચલા સતરે તમારા બાળકની 
કામગીરી મકુીનરે તરેની તૈ્ારીનુ ંવર્ડન કરે છરે. રનરા્ડ્ક સામગ્ીના કા્્ડક્ષરેત્મા ંતમારા બાળકની કામગીરીનરે જારવાથી તમનરે 
તમારા બાળકના ભરવષ્ના શકૈ્ષલરક રવકાસનરે સમથ્ડન આપવા મા્ે તરેના રશક્ષકો સાથરે વધ ુઅસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ 
બનાવરે છરે.

 ઉચચ સ્તરની તૈ્ારીના અંર્ાજ મા્ેરે તમારા બાળકના રશક્ષક(કો)નરે પછૂો કે કેવી રીતરે તમારા બાળકનરે શાળા અનરે ઘર 
બનંરેમા ંવધ ુમજબતૂાઇ પ્ાપત કરવા મા્ે પડકારી શકા્.

 મધ્મ સ્તરની તતપરતાના અંર્ાજ મા્ે, તમારા રશક્ષક(કો)નરે પછૂો કે શાળામા ંકામ દ્ારા અનરે ઘરની પ્વરૃત્ઓ દ્ારા 
તમારા બાળકનરે આ ક્ષરેત્મા ંઆગળ વરવામા ંકેવી રીતરે મર્ર્ કરી શકા્.

 નીચલા સ્તરની તૈ્ારીના અંર્ાજ મા્ે તમારા બાળકના રશક્ષક(કો)નરે વરારાના સમથ્ડન મા્ે કહો અનરે તમારા બાળકનરે 
શાળામા ંગ્રેડ-સતરની અપરેક્ષાઓ પરૂી કરવા અનરે તમારા બાળકનરે ્ેકો આપવા મા્ે ઘરે સહા્ કરવા મા્ે ક્ા સ્ોતો 
ઉપ્બર છરે તરે અંગરે પર પછૂો.

પ્રર્મનામ મધ્યનામનકો પ્રર્મઅક્ષર. અટ્

આ ચાર ક્ષરેત્કોમા ં્ૈત્યાર ર્્યરેલા વિદ્ાર્થીઓ નીચરેનુ ંરફળ્તાપિૂ્સ્ ્રે છરે:

H

M

L

મખુ્ય રામગ્ી

ગરુાકાર અનરે રવભાજન, સથાનકકંમત, અપરૂાાંકની સરખામરી 
અન અપરૂાાંકના ંતરેજ ભાજક સાથરેના સરવાળો અનરે બાર્બાકી 
સાથરેના કો્ડાઓનરે ઉકે્વા

િધારાની અનરે રહા્ય્ રામગ્ી

આંકડા અનરે આકારનુ ંમાળખુ,ં સામાન્ રવસતારનુ ંરૂપાતંર, 
ખરૂાના ંમાપ, ભૌરમરતક આકારોનુ ંવગથીકરર, અનરે માકહતીની 
રજૂઆત સાથરેના કો્ડાઓનરે ઉકે્વા 

ગાક્ણવ્ત્ ્ત ્્સની અક્ભવ્યક્્ત

તાકકકિક-ગાલરરતક ઉકે્ો બનાવવા અનરે સચો્ બનાવવા અનરે 
અન્ોના તક્ડનુ ંરવશ્રેષર કરવુ ંઅનરે સરુારવું

મકોડેલીંગ અનરે એપ્લ્ેશન

વાસતરવક-રવશ્વની સમસ્ાઓનુ ંરનરાકરર, પ્તીકોની સાથરે 
સમસ્ાનુ ંપ્રતરનરરતવ અનરે રનરાકરર, જથથાતમક રીતરે તક્ડ , 
અનરે વ્હૂાતમક રીતરે ્ોગ્ સારનોનો ઉપ્ોગ કરવો

L

વિદ્ાર્થીની વિ્ાર ટ્ાિારી
રવદ્ાથથીની રવકાસ ્કાવારી એ તમારા બાળકની શકૈ્ષલરક વદૃ્ધિનરે તરે જ  સમ્ાતંરે અન્ ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓની વદૃ્ધિ સાથરે 
સરખાવરે છરે. 50 ની રવકાસ ્કાવારી એ સરેરાશ છરે. 50 થી ઉપરની રવકાસ ્કાવારીઓ સરેરાશ કરતા ંવધ ુપ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે. 50 
થી નીચરેની રવકાસ ્કાવારી સરેરાશ કરતા ંઓછી પ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે.

આ વષષે તમારા બાળકનો સકોર 62 ્કા ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓ જેઓનરે પાછ્ા વષ્ડ(ષયો)ની આકારરીમા ંતમારા બાળકનરે જે્્ો 
સકોર મળ્ો હતો તરેના જે્્ો અથવા તરેના કરતા વધ ુસારો છરે.

M

M H
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સ્તર 1

સ્કોરની 
શ્રેણી

બાળ્નકો 
સ્કોર

વિદ્ાર્થીઓની ટ્ાિારી  
દરે્ સ્તરે 

પ્રર્મનામ મધ્યનામનકો પ્રર્મઅક્ષર. અટ્
જનમ તારીખ: 12/31/2009 આઈડી : MA05040042  ગ્રેડ: 4

નમનૂાનુ ંજીલ્ાનુ ંનામ
નમનૂાનુ ંશાળા એકનુ ંનામ

ઈલ્નોઈ

ગ્રેડ 4 ગક્ણ્ત SPRING 2022

ગલરત મલૂ્ાકંનનો અહવેા્, 2021-2022
ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ હાઇસ્ૂ્ પછી કૉ ર્ેજ અનરે કારકકર્દીની તૈ્ારી મા્ે ્ોગ્ ટે્ક પર રહવેા મા્ે ર્રેક ગ્રેડ સતરની 
આવશ્ક ્ુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અનરે રનરા્ડ્ક રવચારશી્તા ક્ષમતાઓનુ ંવર્ડન કરે છરે . ઈલ્નોઈ એસરેસમરેન્ ઓફ રેડીનરેસ 
(IAR) અંર્ાજ આપરે છરે કે ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ સાથરે પ્રથમનામ કેવી રીતરે સફળતાપવૂ્ડક ગરતશી્ રહશેરે.

IL Parent Portal ની મુ્ ાકાત ્ો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અનરે તમારા બાળકની કામગીરીના પકરરામો 
ઓન્ાઇન જોવા મા્ે નીચરેના કોડનો ઉપ્ોગ કરો.     BNZrYpRX23ZD
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્તમારા બાળ્નકો સ્કોર
પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR મા ં722નો 4થો ગ્રેડ સકોર 
પ્ાપત ક્યો. આ સકોર શકૈ્ષલરક ્ુશળતા અનરે જ્ાનના 
વત્ડમાન સતરો અનરે નવા શૈક્ષલરક કા્યો શીખવા મા્ે 
્ાગ ુઅરજી કરવા મા્ે વત્ડમાન ક્ષમતાનો અંર્ાજ આપરે 
છરે.  ઉચચ સકોસ્ડ સામાન્ રીતરે ગલરતના જ્ાનની વધ ુ
મજબતૂ શ્રેરીઓનરે તથા તરે જ્ાનનરે વધ ુજક્્ શકૈ્ષલરક 
કા્યો અનરે સમસ્ાઓ પર ્ાગ ુકરવાની ઉંચી ક્ષમતાનરે 
પ્રતલબંલબત કરે છરે.

એ ્ાર્ રાખવુ ંઅગત્નુ ંછરે કે તમારા બાળકનો IAR સકોર 
તરેના વત્ડમાન રશક્ષરનો અંદાજ છરે. તમારા બાળકનો 
સકોર 11.1 પોઇન્ જે્્ો વરારે અથવા ઓછો હોઈ શકે 
છરે. જો તરે/તરેરીએ અનરેકવાર ્ેસ્ આપી હશરે તો આ 
તમારા બાળકના સકોરમા ંઅપરેલક્ષત ફેરફારના અંકો છરે.  
સકોસ્ડમા ંઓછા તફાવતનુ ંવધ ુઅથ્ડઘ્ન ન કરવુ ંજોઈએ.

એ ્ાર્ રાખવુ ંમહતવપરૂ્ડ છરે કે ભતૂકાળનુ ંપ્ર્શ્ડન ભારવ 
શકૈ્ષલરક રવકાસ અનરે સફળતા રનરા્ડકરત કરત ુ ંનથી. ઉચચ 
ગરુવત્ા સાથરેનુ ંરશક્ષર અનરે રવદ્ાથથીના પ્્તનો અનરે 
સં્ ગનતા ભરવષ્ના પ્ર્શ્ડનનરે રનરા્ડકરત કરવામા ંમર્ર્ 
કરે છરે.

હું આ અહિેાલનકો ઉપ્યકોગ ્ેિી રી્તરે ્રી શકંુ?
વત્ડમાન રશક્ષરનુ ંવર્ડન કરવા મા્ે રાજ્ રશક્ષર બોડડે IAR સકોસ્ડનરે પાચં પ્વીરતા સતરોમા ંરવભાજજત ક્ા્ડ છરે:
્તમારા વશક્ષ્કોનરે પછૂકો:
• ગ્રેડ 4 ના ગલરતમા ંરવરવર પ્ાવીણ્ સતરોની ્ાક્ષલરકતા છરે તરેવા કૌશલ્ો અનરે રવવરેચનાતમક રવચાર ક્ષમતાઓના ઉર્ાહરરો 

મા્ે અથવા વધ ુમાકહતી મા્ે, મુ્ ાકાત ્ો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહવેા્ તમારા બાળકની વત્ડમાન શક્તઓ અનરે પડકારો રવશરે શુ ંકહ ેછરે.
• તરેઓ આ વષષે શુ ંકરશરે અનરે તમારા બાળકની પ્ગરતમા ંમર્ર્ કરવા ઘરે શુ ંકરી શકા્?

અનમુારનત ્વોન્ાઇ્® માપ: 1275Q અનરે રેનજ: 1225Q- 1325Q
તમારા રવદ્ાથથીનરે ગાલરરતક કૌશલ્ો અનરે રવભાવનાઓમા ંતરેમની ક્ષમતા મા્ે ્ોગ્ સામગ્ી સાથરે મરેળ કરવા મા્ે  
www.quantiles.com પર અનમુારનત ્વોન્ાઇ્ રેનજ ર્ાખ્ કરો.
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રાજ્યની રરેરાશ 732
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ગક્ણ્તની ્તતપર્તાના ચાર વિસ્તારકોમા ંબારી્ાઇભરુું અિલકો્ન
કૉ્રેજ અનરે કારકકર્દીની ્ોગ્ તૈ્ારી કરવા મા્ે, રવદ્ાથથીઓએ ્ુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અનરે રનરા્ડ્ક-રવચારશી્તાઓની 
રવશાળ શ્રેરીનરે ર્રેક ગ્રેડ સતરે  શીખવાની જરૂર છરે.  ઘરીવાર, તરે અ્ગ-અ્ગ ર્રે રવકરસત થા્ છરે કારરકે તરેમા ંવ્ક્તગત 
રશક્ષકો અનરે શાળાઓના  અભ્ાસક્રમની પ્ાથરમકતામા ંતફાવત, રવદ્ાથથીઓના રસ-રૂચી અનરે શાળા બહારના અનભુવોમા ંતફાવત 
તરેમજ અન્ ઘરા પકરબળો અસર કરે છરે.

IAR વાચંન અનરે ્રેખનના ચાર ક્ષરેત્ોમા ંર્રેક ક્ષરેત્ની શ્રેરીઓના ંH-ઉચચ, M-મધ્યમ, અથવા L-નીચલા સતરે તમારા બાળકની 
કામગીરી મકુીનરે તરેની તૈ્ારીનુ ંવર્ડન કરે છરે. રનરા્ડ્ક સામગ્ીના કા્્ડક્ષરેત્મા ંતમારા બાળકની કામગીરીનરે જારવાથી તમનરે 
તમારા બાળકના ભરવષ્ના શકૈ્ષલરક રવકાસનરે સમથ્ડન આપવા મા્ે તરેના રશક્ષકો સાથરે વધ ુઅસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ 
બનાવરે છરે.

 ઉચચ સ્તરની તૈ્ારીના અંર્ાજ મા્ેરે તમારા બાળકના રશક્ષક(કો)નરે પછૂો કે કેવી રીતરે તમારા બાળકનરે શાળા અનરે ઘર 
બનંરેમા ંવધ ુમજબતૂાઇ પ્ાપત કરવા મા્ે પડકારી શકા્.

 મધ્મ સ્તરની તતપરતાના અંર્ાજ મા્ે, તમારા રશક્ષક(કો)નરે પછૂો કે શાળામા ંકામ દ્ારા અનરે ઘરની પ્વરૃત્ઓ દ્ારા 
તમારા બાળકનરે આ ક્ષરેત્મા ંઆગળ વરવામા ંકેવી રીતરે મર્ર્ કરી શકા્.

 નીચલા સ્તરની તૈ્ારીના અંર્ાજ મા્ે તમારા બાળકના રશક્ષક(કો)નરે વરારાના સમથ્ડન મા્ે કહો અનરે તમારા બાળકનરે 
શાળામા ંગ્રેડ-સતરની અપરેક્ષાઓ પરૂી કરવા અનરે તમારા બાળકનરે ્ેકો આપવા મા્ે ઘરે સહા્ કરવા મા્ે ક્ા સ્ોતો 
ઉપ્બર છરે તરે અંગરે પર પછૂો.

પ્રર્મનામ મધ્યનામનકો પ્રર્મઅક્ષર. અટ્

આ ચાર ક્ષરેત્કોમા ં્ૈત્યાર ર્્યરેલા વિદ્ાર્થીઓ નીચરેનુ ંરફળ્તાપિૂ્સ્ ્રે છરે:

H

M

L

મખુ્ય રામગ્ી

ગરુાકાર અનરે રવભાજન, સથાનકકંમત, અપરૂાાંકની સરખામરી 
અન અપરૂાાંકના ંતરેજ ભાજક સાથરેના સરવાળો અનરે બાર્બાકી 
સાથરેના કો્ડાઓનરે ઉકે્વા

િધારાની અનરે રહા્ય્ રામગ્ી

આંકડા અનરે આકારનુ ંમાળખુ,ં સામાન્ રવસતારનુ ંરૂપાતંર, 
ખરૂાના ંમાપ, ભૌરમરતક આકારોનુ ંવગથીકરર, અનરે માકહતીની 
રજૂઆત સાથરેના કો્ડાઓનરે ઉકે્વા 

ગાક્ણવ્ત્ ્ત ્્સની અક્ભવ્યક્્ત

તાકકકિક-ગાલરરતક ઉકે્ો બનાવવા અનરે સચો્ બનાવવા અનરે 
અન્ોના તક્ડનુ ંરવશ્રેષર કરવુ ંઅનરે સરુારવું

મકોડેલીંગ અનરે એપ્લ્ેશન

વાસતરવક-રવશ્વની સમસ્ાઓનુ ંરનરાકરર, પ્તીકોની સાથરે 
સમસ્ાનુ ંપ્રતરનરરતવ અનરે રનરાકરર, જથથાતમક રીતરે તક્ડ , 
અનરે વ્હૂાતમક રીતરે ્ોગ્ સારનોનો ઉપ્ોગ કરવો

L

વિદ્ાર્થીની વિ્ાર ટ્ાિારી
રવદ્ાથથીની રવકાસ ્કાવારી એ તમારા બાળકની શકૈ્ષલરક વદૃ્ધિનરે તરે જ  સમ્ાતંરે અન્ ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓની વદૃ્ધિ સાથરે 
સરખાવરે છરે. 50 ની રવકાસ ્કાવારી એ સરેરાશ છરે. 50 થી ઉપરની રવકાસ ્કાવારીઓ સરેરાશ કરતા ંવધ ુપ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે. 50 
થી નીચરેની રવકાસ ્કાવારી સરેરાશ કરતા ંઓછી પ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે.

આ વષષે તમારા બાળકનો સકોર 62 ્કા ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓ જેઓનરે પાછ્ા વષ્ડ(ષયો)ની આકારરીમા ંતમારા બાળકનરે જે્્ો 
સકોર મળ્ો હતો તરેના જે્્ો અથવા તરેના કરતા વધ ુસારો છરે.

M

M H
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સ્તર 1

સ્કોરની 
શ્રેણી

બાળ્નકો 
સ્કોર

વિદ્ાર્થીઓની ટ્ાિારી  
દરે્ સ્તરે 

પ્રર્મનામ મધ્યનામનકો પ્રર્મઅક્ષર. અટ્
જનમ તારીખ: 05/20/2008 આઈડી: MA06040032  ગ્રેડ: 5

નમનૂાનુ ંજીલ્ાનુ ંનામ
નમનૂાનુ ંશાળા એકનુ ંનામ

ઈલ્નોઈ

ગ્રેડ 5 ગક્ણ્ત SPRING 2022

ગલરત મલૂ્ાકંનનો અહવેા્, 2021-2022
ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ હાઇસ્ૂ્ પછી કૉ ર્ેજ અનરે કારકકર્દીની તૈ્ારી મા્ે ્ોગ્ ટે્ક પર રહવેા મા્ે ર્રેક ગ્રેડ સતરની 
આવશ્ક ્ુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અનરે રનરા્ડ્ક રવચારશી્તા ક્ષમતાઓનુ ંવર્ડન કરે છરે . ઈલ્નોઈ એસરેસમરેન્ ઓફ રેડીનરેસ 
(IAR) અંર્ાજ આપરે છરે કે ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ સાથરે પ્રથમનામ કેવી રીતરે સફળતાપવૂ્ડક ગરતશી્ રહશેરે.

IL Parent Portal ની મુ્ ાકાત ્ો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અનરે તમારા બાળકની કામગીરીના પકરરામો 
ઓન્ાઇન જોવા મા્ે નીચરેના કોડનો ઉપ્ોગ કરો.  yzZ7ppDNW4mp
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્તમારા બાળ્નકો સ્કોર
પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR મા ં745 નો 5મો ગ્રેડ સકોર 
પ્ાપત ક્યો. આ સકોર શકૈ્ષલરક ્ુશળતા અનરે જ્ાનના 
વત્ડમાન સતરો અનરે નવા શૈક્ષલરક કા્યો શીખવા મા્ે 
્ાગ ુઅરજી કરવા મા્ે વત્ડમાન ક્ષમતાનો અંર્ાજ આપરે 
છરે.  ઉચચ સકોસ્ડ સામાન્ રીતરે ગલરતના જ્ાનની વધ ુ
મજબતૂ શ્રેરીઓનરે તથા તરે જ્ાનનરે વધ ુજક્્ શકૈ્ષલરક 
કા્યો અનરે સમસ્ાઓ પર ્ાગ ુકરવાની ઉંચી ક્ષમતાનરે 
પ્રતલબંલબત કરે છરે.

એ ્ાર્ રાખવુ ંઅગત્નુ ંછરે કે તમારા બાળકનો IAR સકોર 
તરેના વત્ડમાન રશક્ષરનો અંદાજ છરે. તમારા બાળકનો 
સકોર 2.4 પોઇન્ જે્્ો વરારે અથવા ઓછો હોઈ શકે છરે. 
જો તરે/તરેરીએ અનરેકવાર ્ેસ્ આપી હશરે તો આ તમારા 
બાળકના સકોરમા ંઅપરેલક્ષત ફેરફારના અંકો છરે.  સકોસ્ડમા ં
ઓછા તફાવતનુ ંવધ ુઅથ્ડઘ્ન ન કરવુ ંજોઈએ.

એ ્ાર્ રાખવુ ંમહતવપરૂ્ડ છરે કે ભતૂકાળનુ ંપ્ર્શ્ડન ભારવ 
શકૈ્ષલરક રવકાસ અનરે સફળતા રનરા્ડકરત કરત ુ ંનથી. ઉચચ 
ગરુવત્ા સાથરેનુ ંરશક્ષર અનરે રવદ્ાથથીના પ્્તનો અનરે 
સં્ ગનતા ભરવષ્ના પ્ર્શ્ડનનરે રનરા્ડકરત કરવામા ંમર્ર્ 
કરે છરે.

હું આ અહિેાલનકો ઉપ્યકોગ ્ેિી રી્તરે ્રી શકંુ?
વત્ડમાન રશક્ષરનુ ંવર્ડન કરવા મા્ે રાજ્ રશક્ષર બોડડે IAR સકોસ્ડનરે પાચં પ્વીરતા સતરોમા ંરવભાજજત ક્ા્ડ છરે:
્તમારા વશક્ષ્કોનરે પછૂકો:
• ગ્રેડ 5 ના ગલરતમા ંરવરવર પ્ાવીણ્ સતરોની ્ાક્ષલરકતા છરે તરેવા કૌશલ્ો અનરે રવવરેચનાતમક રવચાર ક્ષમતાઓના ઉર્ાહરરો 

મા્ે અથવા વધ ુમાકહતી મા્ે, મુ્ ાકાત ્ો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહવેા્ તમારા બાળકની વત્ડમાન શક્તઓ અનરે પડકારો રવશરે શુ ંકહ ેછરે.
• તરેઓ આ વષષે શુ ંકરશરે અનરે તમારા બાળકની પ્ગરતમા ંમર્ર્ કરવા ઘરે શુ ંકરી શકા્?

અનમુારનત ્વોન્ાઇ્® માપ: 1275Q અનરે રેનજ: 1225Q- 1325Q
તમારા રવદ્ાથથીનરે ગાલરરતક કૌશલ્ો અનરે રવભાવનાઓમા ંતરેમની ક્ષમતા મા્ે ્ોગ્ સામગ્ી સાથરે મરેળ કરવા મા્ે  
www.quantiles.com પર અનમુારનત ્વોન્ાઇ્ રેનજ ર્ાખ્ કરો.

3%

24%

30%

30%

13%

રાજ્યની રરેરાશ 732
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ગક્ણ્તની ્તતપર્તાના ચાર વિસ્તારકોમા ંબારી્ાઇભરુું અિલકો્ન
કૉ્રેજ અનરે કારકકર્દીની ્ોગ્ તૈ્ારી કરવા મા્ે, રવદ્ાથથીઓએ ્ુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અનરે રનરા્ડ્ક-રવચારશી્તાઓની 
રવશાળ શ્રેરીનરે ર્રેક ગ્રેડ સતરે  શીખવાની જરૂર છરે.  ઘરીવાર, તરે અ્ગ-અ્ગ ર્રે રવકરસત થા્ છરે કારરકે તરેમા ંવ્ક્તગત 
રશક્ષકો અનરે શાળાઓના  અભ્ાસક્રમની પ્ાથરમકતામા ંતફાવત, રવદ્ાથથીઓના રસ-રૂચી અનરે શાળા બહારના અનભુવોમા ંતફાવત 
તરેમજ અન્ ઘરા પકરબળો અસર કરે છરે.

IAR વાચંન અનરે ્રેખનના ચાર ક્ષરેત્ોમા ંર્રેક ક્ષરેત્ની શ્રેરીઓના ંH-ઉચચ, M-મધ્યમ, અથવા L-નીચલા સતરે તમારા બાળકની 
કામગીરી મકુીનરે તરેની તૈ્ારીનુ ંવર્ડન કરે છરે. રનરા્ડ્ક સામગ્ીના કા્્ડક્ષરેત્મા ંતમારા બાળકની કામગીરીનરે જારવાથી તમનરે 
તમારા બાળકના ભરવષ્ના શકૈ્ષલરક રવકાસનરે સમથ્ડન આપવા મા્ે તરેના રશક્ષકો સાથરે વધ ુઅસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ 
બનાવરે છરે.

 ઉચચ સ્તરની તૈ્ારીના અંર્ાજ મા્ેરે તમારા બાળકના રશક્ષક(કો)નરે પછૂો કે કેવી રીતરે તમારા બાળકનરે શાળા અનરે ઘર 
બનંરેમા ંવધ ુમજબતૂાઇ પ્ાપત કરવા મા્ે પડકારી શકા્.

 મધ્મ સ્તરની તતપરતાના અંર્ાજ મા્ે, તમારા રશક્ષક(કો)નરે પછૂો કે શાળામા ંકામ દ્ારા અનરે ઘરની પ્વરૃત્ઓ દ્ારા 
તમારા બાળકનરે આ ક્ષરેત્મા ંઆગળ વરવામા ંકેવી રીતરે મર્ર્ કરી શકા્.

 નીચલા સ્તરની તૈ્ારીના અંર્ાજ મા્ે તમારા બાળકના રશક્ષક(કો)નરે વરારાના સમથ્ડન મા્ે કહો અનરે તમારા બાળકનરે 
શાળામા ંગ્રેડ-સતરની અપરેક્ષાઓ પરૂી કરવા અનરે તમારા બાળકનરે ્ેકો આપવા મા્ે ઘરે સહા્ કરવા મા્ે ક્ા સ્ોતો 
ઉપ્બર છરે તરે અંગરે પર પછૂો.

પ્રર્મનામ મધ્યનામનકો પ્રર્મઅક્ષર. અટ્

આ ચાર ક્ષરેત્કોમા ં્ૈત્યાર ર્્યરેલા વિદ્ાર્થીઓ નીચરેનુ ંરફળ્તાપિૂ્સ્ ્રે છરે:

H

M

L

મખુ્ય રામગ્ી

રત્પાશ્વ્ડ કાચની ઘનતા, ઘરા ંઅંકો વાળા ંઆંકડા, ર્શાકં, અનરે 
અપરૂાાંક સાથરે સરવાળો, બાર્બાકી, ગરુાકાર અનરે રવભાજન 
સાથરેના કો્ડાઓનરે ઉકે્વા

િધારાની અનરે રહા્ય્ રામગ્ી

સખં્ાતમક અલભવ્ક્તઓનરે ્ખવી અનરે અથ્ડર્ન કરવુ,ં 
માપનુ ંરૂપાતંર કરવુ,ં લબન્ુઓનુ ંઆ્રેખન કરવુ,ં ભૌરમરતક 
આકારોનુ ંવગથીકરર કરવુ,ં અનરે માકહતીની રજુઆત સાથરેના 
કો્ડાઓનરે ઉકે્વા 

ગાક્ણવ્ત્ ્ત ્્સની અક્ભવ્યક્્ત

તાકકકિક-ગાલરરતક ઉકે્ો બનાવવા અનરે સચો્ બનાવવા અનરે 
અન્ોના તક્ડનુ ંરવશ્રેષર કરવુ ંઅનરે સરુારવુ ં

મકોડેલીંગ અનરે એપ્લ્ેશન

વાસતરવક-રવશ્વની સમસ્ાઓનુ ંરનરાકરર, પ્તીકોની સાથરે 
સમસ્ાનુ ંપ્રતરનરરતવ અનરે રનરાકરર, જથથાતમક રીતરે તક્ડ , 
અનરે વ્હૂાતમક રીતરે ્ોગ્ સારનોનો ઉપ્ોગ કરવો

L

વિદ્ાર્થીની વિ્ાર ટ્ાિારી
રવદ્ાથથીની રવકાસ ્કાવારી એ તમારા બાળકની શકૈ્ષલરક વદૃ્ધિનરે તરે જ  સમ્ાતંરે અન્ ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓની વદૃ્ધિ સાથરે 
સરખાવરે છરે. 50 ની રવકાસ ્કાવારી એ સરેરાશ છરે. 50 થી ઉપરની રવકાસ ્કાવારીઓ સરેરાશ કરતા ંવધ ુપ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે. 50 
થી નીચરેની રવકાસ ્કાવારી સરેરાશ કરતા ંઓછી પ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે.

આ વષષે તમારા બાળકનો સકોર 63 ્કા ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓ જેઓનરે પાછ્ા વષ્ડ(ષયો)ની આકારરીમા ંતમારા બાળકનરે જે્્ો 
સકોર મળ્ો હતો તરેના જે્્ો અથવા તરેના કરતા વધ ુસારો છરે.

M

HH
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સ્તર 1

સ્કોરની 
શ્રેણી

બાળ્નકો 
સ્કોર

વિદ્ાર્થીઓની ટ્ાિારી  
દરે્ સ્તરે 

પ્રર્મનામ મધ્યનામનકો પ્રર્મઅક્ષર. અટ્
જનમ તારીખ: 05/20/2007 આઈડી: MA07040032  ગ્રેડ: 6

નમનૂાનુ ંજીલ્ાનુ ંનામ
નમનૂાનુ ંશાળા એકનુ ંનામ

ઈલ્નોઈ

ગ્રેડ 6 ગક્ણ્ત SPRING 2022

ગલરત મલૂ્ાકંનનો અહવેા્, 2021-2022
ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ હાઇસ્ૂ્ પછી કૉ ર્ેજ અનરે કારકકર્દીની તૈ્ારી મા્ે ્ોગ્ ટે્ક પર રહવેા મા્ે ર્રેક ગ્રેડ સતરની 
આવશ્ક ્ુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અનરે રનરા્ડ્ક રવચારશી્તા ક્ષમતાઓનુ ંવર્ડન કરે છરે . ઈલ્નોઈ એસરેસમરેન્ ઓફ રેડીનરેસ 
(IAR) અંર્ાજ આપરે છરે કે ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ સાથરે પ્રથમનામ કેવી રીતરે સફળતાપવૂ્ડક ગરતશી્ રહશેરે.

IL Parent Portal ની મુ્ ાકાત ્ો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અનરે તમારા બાળકની કામગીરીના પકરરામો 
ઓન્ાઇન જોવા મા્ે નીચરેના કોડનો ઉપ્ોગ કરો.     LJ7gMXc3ms2y
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્તમારા બાળ્નકો સ્કોર
પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR મા ં745 નો 6્ઠો ગ્રેડ સકોર 
પ્ાપત ક્યો. આ સકોર શકૈ્ષલરક ્ુશળતા અનરે જ્ાનના 
વત્ડમાન સતરો અનરે નવા શૈક્ષલરક કા્યો શીખવા મા્ે 
્ાગ ુઅરજી કરવા મા્ે વત્ડમાન ક્ષમતાનો અંર્ાજ આપરે 
છરે.  ઉચચ સકોસ્ડ સામાન્ રીતરે ગલરતના જ્ાનની વધ ુ
મજબતૂ શ્રેરીઓનરે તથા તરે જ્ાનનરે વધ ુજક્્ શકૈ્ષલરક 
કા્યો અનરે સમસ્ાઓ પર ્ાગ ુકરવાની ઉંચી ક્ષમતાનરે 
પ્રતલબંલબત કરે છરે.

એ ્ાર્ રાખવુ ંઅગત્નુ ંછરે કે તમારા બાળકનો IAR સકોર 
તરેના વત્ડમાન રશક્ષરનો અંદાજ છરે. તમારા બાળકનો 
સકોર10.4 પોઇન્ જે્્ો વરારે અથવા ઓછો હોઈ  શકે 
છરે. જો તરે/તરેરીએ અનરેકવાર ્ેસ્ આપી હશરે તો આ 
તમારા બાળકના સકોરમા ંઅપરેલક્ષત ફેરફારના અંકો છરે.  
સકોસ્ડમા ંઓછા તફાવતનુ ંવધ ુઅથ્ડઘ્ન ન કરવુ ંજોઈએ.

એ ્ાર્ રાખવુ ંમહતવપરૂ્ડ છરે કે ભતૂકાળનુ ંપ્ર્શ્ડન ભારવ 
શકૈ્ષલરક રવકાસ અનરે સફળતા રનરા્ડકરત કરત ુ ંનથી. ઉચચ 
ગરુવત્ા સાથરેનુ ંરશક્ષર અનરે રવદ્ાથથીના પ્્તનો અનરે 
સં્ ગનતા ભરવષ્ના પ્ર્શ્ડનનરે રનરા્ડકરત કરવામા ંમર્ર્ 
કરે છરે.

હું આ અહિેાલનકો ઉપ્યકોગ ્ેિી રી્તરે ્રી શકંુ?
વત્ડમાન રશક્ષરનુ ંવર્ડન કરવા મા્ે રાજ્ રશક્ષર બોડડે IAR સકોસ્ડનરે પાચં પ્વીરતા સતરોમા ંરવભાજજત ક્ા્ડ છરે:
્તમારા વશક્ષ્કોનરે પછૂકો:
• ગ્રેડ 6 ના ગલરતમા ંરવરવર પ્ાવીણ્ સતરોની ્ાક્ષલરકતા છરે તરેવા કૌશલ્ો અનરે રવવરેચનાતમક રવચાર ક્ષમતાઓના ઉર્ાહરરો 

મા્ે અથવા વધ ુમાકહતી મા્ે, મુ્ ાકાત ્ો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહવેા્ તમારા બાળકની વત્ડમાન શક્તઓ અનરે પડકારો રવશરે શુ ંકહ ેછરે.
• તરેઓ આ વષષે શુ ંકરશરે અનરે તમારા બાળકની પ્ગરતમા ંમર્ર્ કરવા ઘરે શુ ંકરી શકા્?

અનમુારનત ્વોન્ાઇ્® માપ: 1275Q અનરે રેનજ: 1225Q- 1325Q
તમારા રવદ્ાથથીનરે ગાલરરતક કૌશલ્ો અનરે રવભાવનાઓમા ંતરેમની ક્ષમતા મા્ે ્ોગ્ સામગ્ી સાથરે મરેળ કરવા મા્ે www.
quantiles.com પર અનમુારનત ્વોન્ાઇ્ રેનજ ર્ાખ્ કરો.

3%

24%

30%

30%

13%

રાજ્યની રરેરાશ 732
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પષૃ્ઠ 2 માથંી 2

ગક્ણ્તની ્તતપર્તાના ચાર વિસ્તારકોમા ંબારી્ાઇભરુું અિલકો્ન
કૉ્રેજ અનરે કારકકર્દીની ્ોગ્ તૈ્ારી કરવા મા્ે, રવદ્ાથથીઓએ ્ુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અનરે રનરા્ડ્ક-રવચારશી્તાઓની 
રવશાળ શ્રેરીનરે ર્રેક ગ્રેડ સતરે  શીખવાની જરૂર છરે.  ઘરીવાર, તરે અ્ગ-અ્ગ ર્રે રવકરસત થા્ છરે કારરકે તરેમા ંવ્ક્તગત 
રશક્ષકો અનરે શાળાઓના  અભ્ાસક્રમની પ્ાથરમકતામા ંતફાવત, રવદ્ાથથીઓના રસ-રૂચી અનરે શાળા બહારના અનભુવોમા ંતફાવત 
તરેમજ અન્ ઘરા પકરબળો અસર કરે છરે.

IAR વાચંન અનરે ્રેખનના ચાર ક્ષરેત્ોમા ંર્રેક ક્ષરેત્ની શ્રેરીઓના ંH-ઉચચ, M-મધ્યમ, અથવા L-નીચલા સતરે તમારા બાળકની 
કામગીરી મકુીનરે તરેની તૈ્ારીનુ ંવર્ડન કરે છરે. રનરા્ડ્ક સામગ્ીના કા્્ડક્ષરેત્મા ંતમારા બાળકની કામગીરીનરે જારવાથી તમનરે 
તમારા બાળકના ભરવષ્ના શકૈ્ષલરક રવકાસનરે સમથ્ડન આપવા મા્ે તરેના રશક્ષકો સાથરે વધ ુઅસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ 
બનાવરે છરે.

 ઉચચ સ્તરની તૈ્ારીના અંર્ાજ મા્ેરે તમારા બાળકના રશક્ષક(કો)નરે પછૂો કે કેવી રીતરે તમારા બાળકનરે શાળા અનરે ઘર 
બનંરેમા ંવધ ુમજબતૂાઇ પ્ાપત કરવા મા્ે પડકારી શકા્.

 મધ્મ સ્તરની તતપરતાના અંર્ાજ મા્ે, તમારા રશક્ષક(કો)નરે પછૂો કે શાળામા ંકામ દ્ારા અનરે ઘરની પ્વરૃત્ઓ દ્ારા 
તમારા બાળકનરે આ ક્ષરેત્મા ંઆગળ વરવામા ંકેવી રીતરે મર્ર્ કરી શકા્.

 નીચલા સ્તરની તૈ્ારીના અંર્ાજ મા્ે તમારા બાળકના રશક્ષક(કો)નરે વરારાના સમથ્ડન મા્ે કહો અનરે તમારા બાળકનરે 
શાળામા ંગ્રેડ-સતરની અપરેક્ષાઓ પરૂી કરવા અનરે તમારા બાળકનરે ્ેકો આપવા મા્ે ઘરે સહા્ કરવા મા્ે ક્ા સ્ોતો 
ઉપ્બર છરે તરે અંગરે પર પછૂો.

પ્રર્મનામ મધ્યનામનકો પ્રર્મઅક્ષર. અટ્

આ ચાર ક્ષરેત્કોમા ં્ૈત્યાર ર્્યરેલા વિદ્ાર્થીઓ નીચરેનુ ંરફળ્તાપિૂ્સ્ ્રે છરે:

H

M

L

મખુ્ય રામગ્ી

ગરુોત્ર, ર્ર, ્કાવારી, રવરોરી અંકો, લબં્ુનુ ંઆ્રેખન, સા્ંુ 
રટૈ લખક ફળ, રટૈ લખક પર્ાવલ્, અનરે રટૈ લખક સમીકરર સાથરેના 
કો્ડાઓનરે ઉકે્વા 

િધારાની અનરે રહા્ય્ રામગ્ી

ક્ષરેત્ફળ, ઘનતા, અનરે આંકડા સાથરેના કો્ડાઓનરે ઉકે્વા 

ગાક્ણવ્ત્ ્ત ્્સની અક્ભવ્યક્્ત

તાકકકિક-ગાલરરતક ઉકે્ો બનાવવા અનરે સચો્ બનાવવા અનરે 
અન્ોના તક્ડનુ ંરવશ્રેષર કરવુ ંઅનરે સરુારવુ ં

મકોડેલીંગ અનરે એપ્લ્ેશન

વાસતરવક-રવશ્વની સમસ્ાઓનુ ંરનરાકરર, પ્તીકોની સાથરે 
સમસ્ાનુ ંપ્રતરનરરતવ અનરે રનરાકરર, જથથાતમક રીતરે તક્ડ , 
અનરે વ્હૂાતમક રીતરે ્ોગ્ સારનોનો ઉપ્ોગ કરવો

વિદ્ાર્થીની વિ્ાર ટ્ાિારી
રવદ્ાથથીની રવકાસ ્કાવારી એ તમારા બાળકની શકૈ્ષલરક વદૃ્ધિનરે તરે જ  સમ્ાતંરે અન્ ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓની વદૃ્ધિ સાથરે 
સરખાવરે છરે. 50 ની રવકાસ ્કાવારી એ સરેરાશ છરે. 50 થી ઉપરની રવકાસ ્કાવારીઓ સરેરાશ કરતા ંવધ ુપ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે. 50 
થી નીચરેની રવકાસ ્કાવારી સરેરાશ કરતા ંઓછી પ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે.

આ વષષે તમારા બાળકનો સકોર 64 ્કા ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓ જેઓનરે પાછ્ા વષ્ડ(ષયો)ની આકારરીમા ંતમારા બાળકનરે જે્્ો 
સકોર મળ્ો હતો તરેના જે્્ો અથવા તરેના કરતા વધ ુસારો છરે.

L

H

M

L



2 માથંી પષૃ્ઠ 1

સ્તર 5

સ્તર 4

સ્તર 3

સ્તર 2

સ્તર 1

સ્કોરની 
શ્રેણી

બાળ્નકો 
સ્કોર

વિદ્ાર્થીઓની ટ્ાિારી  
દરે્ સ્તરે 

પ્રર્મનામ મધ્યનામનકો પ્રર્મઅક્ષર. અટ્
જનમ તારીખ: 12/31/2006 આઈડી : MA08040042  ગ્રેડ: 7

નમનૂાનુ ંજીલ્ાનુ ંનામ
નમનૂાનુ ંશાળા એકનુ ંનામ

ઈલ્નોઈ

ગ્રેડ 7 ગક્ણ્ત SPRING 2022

ગલરત મલૂ્ાકંનનો અહવેા્, 2021-2022
ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ હાઇસ્ૂ્ પછી કૉ ર્ેજ અનરે કારકકર્દીની તૈ્ારી મા્ે ્ોગ્ ટે્ક પર રહવેા મા્ે ર્રેક ગ્રેડ સતરની 
આવશ્ક ્ુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અનરે રનરા્ડ્ક રવચારશી્તા ક્ષમતાઓનુ ંવર્ડન કરે છરે . ઈલ્નોઈ એસરેસમરેન્ ઓફ રેડીનરેસ 
(IAR) અંર્ાજ આપરે છરે કે ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ સાથરે પ્રથમનામ કેવી રીતરે સફળતાપવૂ્ડક ગરતશી્ રહશેરે.

IL Parent Portal ની મુ્ ાકાત ્ો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અનરે તમારા બાળકની કામગીરીના પકરરામો 
ઓન્ાઇન જોવા મા્ે નીચરેના કોડનો ઉપ્ોગ કરો.     C7BnWq2HcLYr
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્તમારા બાળ્નકો સ્કોર
પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR મા ં722 નો 7મો ગ્રેડ સકોર 
પ્ાપત ક્યો. આ સકોર શકૈ્ષલરક ્ુશળતા અનરે જ્ાનના 
વત્ડમાન સતરો અનરે નવા શૈક્ષલરક કા્યો શીખવા મા્ે 
્ાગ ુઅરજી કરવા મા્ે વત્ડમાન ક્ષમતાનો અંર્ાજ આપરે 
છરે.  ઉચચ સકોસ્ડ સામાન્ રીતરે ગલરતના જ્ાનની વધ ુ
મજબતૂ શ્રેરીઓનરે તથા તરે જ્ાનનરે વધ ુજક્્ શકૈ્ષલરક 
કા્યો અનરે સમસ્ાઓ પર ્ાગ ુકરવાની ઉંચી ક્ષમતાનરે 
પ્રતલબંલબત કરે છરે.

એ ્ાર્ રાખવુ ંઅગત્નુ ંછરે કે તમારા બાળકનો IAR સકોર 
તરેના વત્ડમાન રશક્ષરનો અંદાજ છરે. તમારા બાળકનો 
સકોર 9.1પોઇન્ જે્્ો વરારે અથવા ઓછો હોઈ શકે છરે. 
જો તરે/તરેરીએ અનરેકવાર ્ેસ્ આપી હશરે તો આ તમારા 
બાળકના સકોરમા ંઅપરેલક્ષત ફેરફારના અંકો છરે.  સકોસ્ડમા ં
ઓછા તફાવતનુ ંવધ ુઅથ્ડઘ્ન ન કરવુ ંજોઈએ.

એ ્ાર્ રાખવુ ંમહતવપરૂ્ડ છરે કે ભતૂકાળનુ ંપ્ર્શ્ડન ભારવ 
શકૈ્ષલરક રવકાસ અનરે સફળતા રનરા્ડકરત કરત ુ ંનથી. ઉચચ 
ગરુવત્ા સાથરેનુ ંરશક્ષર અનરે રવદ્ાથથીના પ્્તનો અનરે 
સં્ ગનતા ભરવષ્ના પ્ર્શ્ડનનરે રનરા્ડકરત કરવામા ંમર્ર્ 
કરે છરે.

હું આ અહિેાલનકો ઉપ્યકોગ ્ેિી રી્તરે ્રી શકંુ?
વત્ડમાન રશક્ષરનુ ંવર્ડન કરવા મા્ે રાજ્ રશક્ષર બોડડે IAR સકોસ્ડનરે પાચં પ્વીરતા સતરોમા ંરવભાજજત ક્ા્ડ છરે:
્તમારા વશક્ષ્કોનરે પછૂકો:
• ગ્રેડ 7 ના ગલરતમા ંરવરવર પ્ાવીણ્ સતરોની ્ાક્ષલરકતા છરે તરેવા કૌશલ્ો અનરે રવવરેચનાતમક રવચાર ક્ષમતાઓના ઉર્ાહરરો 

મા્ે અથવા વધ ુમાકહતી મા્ે, મુ્ ાકાત ્ો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહવેા્ તમારા બાળકની વત્ડમાન શક્તઓ અનરે પડકારો રવશરે શુ ંકહ ેછરે.
• તરેઓ આ વષષે શુ ંકરશરે અનરે તમારા બાળકની પ્ગરતમા ંમર્ર્ કરવા ઘરે શુ ંકરી શકા્?

અનમુારનત ્વોન્ાઇ્® માપ: 1275Q અનરે રેનજ: 1225Q- 1325Q
તમારા રવદ્ાથથીનરે ગાલરરતક કૌશલ્ો અનરે રવભાવનાઓમા ંતરેમની ક્ષમતા મા્ે ્ોગ્ સામગ્ી સાથરે મરેળ કરવા મા્ે 
www.quantiles.com પર અનમુારનત ્વોન્ાઇ્ રેનજ ર્ાખ્ કરો.
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ગક્ણ્તની ્તતપર્તાના ચાર વિસ્તારકોમા ંબારી્ાઇભરુું અિલકો્ન
કૉ્રેજ અનરે કારકકર્દીની ્ોગ્ તૈ્ારી કરવા મા્ે, રવદ્ાથથીઓએ ્ુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અનરે રનરા્ડ્ક-રવચારશી્તાઓની 
રવશાળ શ્રેરીનરે ર્રેક ગ્રેડ સતરે  શીખવાની જરૂર છરે.  ઘરીવાર, તરે અ્ગ-અ્ગ ર્રે રવકરસત થા્ છરે કારરકે તરેમા ંવ્ક્તગત 
રશક્ષકો અનરે શાળાઓના  અભ્ાસક્રમની પ્ાથરમકતામા ંતફાવત, રવદ્ાથથીઓના રસ-રૂચી અનરે શાળા બહારના અનભુવોમા ંતફાવત 
તરેમજ અન્ ઘરા પકરબળો અસર કરે છરે.

IAR વાચંન અનરે ્રેખનના ચાર ક્ષરેત્ોમા ંર્રેક ક્ષરેત્ની શ્રેરીઓના ંH-ઉચચ, M-મધ્યમ, અથવા L-નીચલા સતરે તમારા બાળકની 
કામગીરી મકુીનરે તરેની તૈ્ારીનુ ંવર્ડન કરે છરે. રનરા્ડ્ક સામગ્ીના કા્્ડક્ષરેત્મા ંતમારા બાળકની કામગીરીનરે જારવાથી તમનરે 
તમારા બાળકના ભરવષ્ના શકૈ્ષલરક રવકાસનરે સમથ્ડન આપવા મા્ે તરેના રશક્ષકો સાથરે વધ ુઅસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ 
બનાવરે છરે.

 ઉચચ સ્તરની તૈ્ારીના અંર્ાજ મા્ેરે તમારા બાળકના રશક્ષક(કો)નરે પછૂો કે કેવી રીતરે તમારા બાળકનરે શાળા અનરે ઘર 
બનંરેમા ંવધ ુમજબતૂાઇ પ્ાપત કરવા મા્ે પડકારી શકા્.

 મધ્મ સ્તરની તતપરતાના અંર્ાજ મા્ે, તમારા રશક્ષક(કો)નરે પછૂો કે શાળામા ંકામ દ્ારા અનરે ઘરની પ્વરૃત્ઓ દ્ારા 
તમારા બાળકનરે આ ક્ષરેત્મા ંઆગળ વરવામા ંકેવી રીતરે મર્ર્ કરી શકા્.

 નીચલા સ્તરની તૈ્ારીના અંર્ાજ મા્ે તમારા બાળકના રશક્ષક(કો)નરે વરારાના સમથ્ડન મા્ે કહો અનરે તમારા બાળકનરે 
શાળામા ંગ્રેડ-સતરની અપરેક્ષાઓ પરૂી કરવા અનરે તમારા બાળકનરે ્ેકો આપવા મા્ે ઘરે સહા્ કરવા મા્ે ક્ા સ્ોતો 
ઉપ્બર છરે તરે અંગરે પર પછૂો.

પ્રર્મનામ મધ્યનામનકો પ્રર્મઅક્ષર. અટ્

આ ચાર ક્ષરેત્કોમા ં્ૈત્યાર ર્્યરેલા વિદ્ાર્થીઓ નીચરેનુ ંરફળ્તાપિૂ્સ્ ્રે છરે:

H

M

L

મખુ્ય રામગ્ી

સપ્માર સબંરંો, તક્ડસગંત નબંરો સાથરે સરવાળો, બાર્બાકી, 
ગરુાકાર અનરે રવભાજન, અનરે રેખી્ અલભવ્ક્તઓ, સમીકરરો 
અનરે અસમાનતાઓ સાથરેના કો્ડાઓનરે ઉકે્વા

િધારાની અનરે રહા્ય્ રામગ્ી

પકરઘ, ક્ષરેત્ફળ, સપા્ીનુ ંક્ષરેત્ફળ, ઘનતા, આંકડા અનરે 
સભંાવનાનરે સમાવતા કો્ડાઓનરે ઉકે્વા

ગાક્ણવ્ત્ ્ત ્્સની અક્ભવ્યક્્ત

તાકકકિક-ગાલરરતક ઉકે્ો બનાવવા અનરે સચો્ બનાવવા અનરે 
અન્ોના તક્ડનુ ંરવશ્રેષર કરવુ ંઅનરે સરુારવુ ં

મકોડેલીંગ અનરે એપ્લ્ેશન

વાસતરવક-રવશ્વની સમસ્ાઓનુ ંરનરાકરર, પ્તીકોની સાથરે 
સમસ્ાનુ ંપ્રતરનરરતવ અનરે રનરાકરર, જથથાતમક રીતરે તક્ડ , 
અનરે વ્હૂાતમક રીતરે ્ોગ્ સારનોનો ઉપ્ોગ કરવો

વિદ્ાર્થીની વિ્ાર ટ્ાિારી
રવદ્ાથથીની રવકાસ ્કાવારી એ તમારા બાળકની શકૈ્ષલરક વદૃ્ધિનરે તરે જ  સમ્ાતંરે અન્ ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓની વદૃ્ધિ સાથરે 
સરખાવરે છરે. 50 ની રવકાસ ્કાવારી એ સરેરાશ છરે. 50 થી ઉપરની રવકાસ ્કાવારીઓ સરેરાશ કરતા ંવધ ુપ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે. 50 
થી નીચરેની રવકાસ ્કાવારી સરેરાશ કરતા ંઓછી પ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે.

આ વષષે તમારા બાળકનો સકોર 65 ્કા ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓ જેઓનરે પાછ્ા વષ્ડ(ષયો)ની આકારરીમા ંતમારા બાળકનરે જે્્ો 
સકોર મળ્ો હતો તરેના જે્્ો અથવા તરેના કરતા વધ ુસારો છરે.
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નમનૂાનુ ંજીલ્ાનુ ંનામ
નમનૂાનુ ંશાળા એકનુ ંનામ

ઈલ્નોઈ

ગ્રેડ 8 ગક્ણ્ત SPRING 2022

ગલરત મલૂ્ાકંનનો અહવેા્, 2021-2022
ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ હાઇસ્ૂ્ પછી કૉ ર્ેજ અનરે કારકકર્દીની તૈ્ારી મા્ે ્ોગ્ ટે્ક પર રહવેા મા્ે ર્રેક ગ્રેડ સતરની 
આવશ્ક ્ુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અનરે રનરા્ડ્ક રવચારશી્તા ક્ષમતાઓનુ ંવર્ડન કરે છરે . ઈલ્નોઈ એસરેસમરેન્ ઓફ રેડીનરેસ 
(IAR) અંર્ાજ આપરે છરે કે ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈ નડડ્ડસ સાથરે પ્રથમનામ કેવી રીતરે સફળતાપવૂ્ડક ગરતશી્ રહશેરે.

IL Parent Portal ની મુ્ ાકાત ્ો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અનરે તમારા બાળકની કામગીરીના પકરરામો 
ઓન્ાઇન જોવા મા્ે નીચરેના કોડનો ઉપ્ોગ કરો.     DYPW6vVYVsng
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્તમારા બાળ્નકો સ્કોર
પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR મા ં722 નો 8મો ગ્રેડ સકોર 
પ્ાપત ક્યો. આ સકોર શકૈ્ષલરક ્ુશળતા અનરે જ્ાનના 
વત્ડમાન સતરો અનરે નવા શૈક્ષલરક કા્યો શીખવા મા્ે 
્ાગ ુઅરજી કરવા મા્ે વત્ડમાન ક્ષમતાનો અંર્ાજ આપરે 
છરે.  ઉચચ સકોસ્ડ સામાન્ રીતરે ગલરતના જ્ાનની વધ ુ
મજબતૂ શ્રેરીઓનરે તથા તરે જ્ાનનરે વધ ુજક્્ શકૈ્ષલરક 
કા્યો અનરે સમસ્ાઓ પર ્ાગ ુકરવાની ઉંચી ક્ષમતાનરે 
પ્રતલબંલબત કરે છરે.

એ ્ાર્ રાખવુ ંઅગત્નુ ંછરે કે તમારા બાળકનો IAR સકોર 
તરેના વત્ડમાન રશક્ષરનો અંદાજ છરે. તમારા બાળકનો 
સકોર 13.1 પોઇન્ જે્્ો વરારે અથવા ઓછો હોઈ શકે 
છરે. જો તરે/તરેરીએ અનરેકવાર ્ેસ્ આપી હશરે તો આ 
તમારા બાળકના સકોરમા ંઅપરેલક્ષત ફેરફારના અંકો છરે. 
સકોસ્ડમા ંઓછા તફાવતનુ ંવધ ુઅથ્ડઘ્ન ન કરવુ ંજોઈએ.

એ ્ાર્ રાખવુ ંમહતવપરૂ્ડ છરે કે ભતૂકાળનુ ંપ્ર્શ્ડન ભારવ 
શકૈ્ષલરક રવકાસ અનરે સફળતા રનરા્ડકરત કરત ુ ંનથી. ઉચચ 
ગરુવત્ા સાથરેનુ ંરશક્ષર અનરે રવદ્ાથથીના પ્્તનો અનરે 
સં્ ગનતા ભરવષ્ના પ્ર્શ્ડનનરે રનરા્ડકરત કરવામા ંમર્ર્ 
કરે છરે.

હું આ અહિેાલનકો ઉપ્યકોગ ્ેિી રી્તરે ્રી શકંુ?
વત્ડમાન રશક્ષરનુ ંવર્ડન કરવા મા્ે રાજ્ રશક્ષર બોડડે IAR સકોસ્ડનરે પાચં પ્વીરતા સતરોમા ંરવભાજજત ક્ા્ડ છરે:
્તમારા વશક્ષ્કોનરે પછૂકો:
• ગ્રેડ 8 ના ગલરતમા ંરવરવર પ્ાવીણ્ સતરોની ્ાક્ષલરકતા છરે તરેવા કૌશલ્ો અનરે રવવરેચનાતમક રવચાર ક્ષમતાઓના ઉર્ાહરરો 

મા્ે અથવા વધ ુમાકહતી મા્ે, મુ્ ાકાત ્ો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહવેા્ તમારા બાળકની વત્ડમાન શક્તઓ અનરે પડકારો રવશરે શુ ંકહ ેછરે.
• તરેઓ આ વષષે શુ ંકરશરે અનરે તમારા બાળકની પ્ગરતમા ંમર્ર્ કરવા ઘરે શુ ંકરી શકા્?

અનમુારનત ્વોન્ાઇ્® માપ: 1275Q અનરે રેનજ: 1225Q- 1325Q
તમારા રવદ્ાથથીનરે ગાલરરતક કૌશલ્ો અનરે રવભાવનાઓમા ંતરેમની ક્ષમતા મા્ે ્ોગ્ સામગ્ી સાથરે મરેળ કરવા મા્ે 
www.quantiles.com પર અનમુારનત ્વોન્ાઇ્ રેનજ ર્ાખ્ કરો.
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ગક્ણ્તની ્તતપર્તાના ચાર વિસ્તારકોમા ંબારી્ાઇભરુું અિલકો્ન
કૉ્રેજ અનરે કારકકર્દીની ્ોગ્ તૈ્ારી કરવા મા્ે, રવદ્ાથથીઓએ ્ુશળતા, સામગ્ીનુ ંજ્ાન અનરે રનરા્ડ્ક-રવચારશી્તાઓની 
રવશાળ શ્રેરીનરે ર્રેક ગ્રેડ સતરે  શીખવાની જરૂર છરે.  ઘરીવાર, તરે અ્ગ-અ્ગ ર્રે રવકરસત થા્ છરે કારરકે તરેમા ંવ્ક્તગત 
રશક્ષકો અનરે શાળાઓના  અભ્ાસક્રમની પ્ાથરમકતામા ંતફાવત, રવદ્ાથથીઓના રસ-રૂચી અનરે શાળા બહારના અનભુવોમા ંતફાવત 
તરેમજ અન્ ઘરા પકરબળો અસર કરે છરે.

IAR વાચંન અનરે ્રેખનના ચાર ક્ષરેત્ોમા ંર્રેક ક્ષરેત્ની શ્રેરીઓના ંH-ઉચચ, M-મધ્યમ, અથવા L-નીચલા સતરે તમારા બાળકની 
કામગીરી મકુીનરે તરેની તૈ્ારીનુ ંવર્ડન કરે છરે. રનરા્ડ્ક સામગ્ીના કા્્ડક્ષરેત્મા ંતમારા બાળકની કામગીરીનરે જારવાથી તમનરે 
તમારા બાળકના ભરવષ્ના શકૈ્ષલરક રવકાસનરે સમથ્ડન આપવા મા્ે તરેના રશક્ષકો સાથરે વધ ુઅસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ 
બનાવરે છરે.

 ઉચચ સ્તરની તૈ્ારીના અંર્ાજ મા્ેરે તમારા બાળકના રશક્ષક(કો)નરે પછૂો કે કેવી રીતરે તમારા બાળકનરે શાળા અનરે ઘર 
બનંરેમા ંવધ ુમજબતૂાઇ પ્ાપત કરવા મા્ે પડકારી શકા્.

 મધ્મ સ્તરની તતપરતાના અંર્ાજ મા્ે, તમારા રશક્ષક(કો)નરે પછૂો કે શાળામા ંકામ દ્ારા અનરે ઘરની પ્વરૃત્ઓ દ્ારા 
તમારા બાળકનરે આ ક્ષરેત્મા ંઆગળ વરવામા ંકેવી રીતરે મર્ર્ કરી શકા્.

 નીચલા સ્તરની તૈ્ારીના અંર્ાજ મા્ે તમારા બાળકના રશક્ષક(કો)નરે વરારાના સમથ્ડન મા્ે કહો અનરે તમારા બાળકનરે 
શાળામા ંગ્રેડ-સતરની અપરેક્ષાઓ પરૂી કરવા અનરે તમારા બાળકનરે ્ેકો આપવા મા્ે ઘરે સહા્ કરવા મા્ે ક્ા સ્ોતો 
ઉપ્બર છરે તરે અંગરે પર પછૂો.

પ્રર્મનામ મધ્યનામનકો પ્રર્મઅક્ષર. અટ્

આ ચાર ક્ષરેત્કોમા ં્ૈત્યાર ર્્યરેલા વિદ્ાર્થીઓ નીચરેનુ ંરફળ્તાપિૂ્સ્ ્રે છરે:

H

M

L

મખુ્ય રામગ્ી

રાત,ુ વગ્ડમળૂ/ઘનમળૂ કે ચ્, ઋર ઘાતાકં, વજૈ્ારનક 
સકેંત, રટૈ લખક સમીકરર પધરરત, રટૈ લખક અનરે અરટૈ લખક ફળ, 
પા્થાગોકર્ન પ્મરે્ અનરે આકારોનરે સમત્ પર સકં્ન 
કરવા સાથરેના કો્ડાઓનરે ઉકે્વા

િધારાની અનરે રહા્ય્ રામગ્ી

અતાકકકિક અંકો, ઘનતા, અનરે રવખરે્ા ચોક્ઠા ંસાથરેના 
કો્ડાઓનરે ઉકે્વા

ગાક્ણવ્ત્ ્ત ્્સની અક્ભવ્યક્્ત

તાકકકિક-ગાલરરતક ઉકે્ો બનાવવા અનરે સચો્ બનાવવા અનરે 
અન્ોના તક્ડનુ ંરવશ્રેષર કરવુ ંઅનરે સરુારવુ ં

મકોડેલીંગ અનરે એપ્લ્ેશન

વાસતરવક-રવશ્વની સમસ્ાઓનુ ંરનરાકરર, પ્તીકોની સાથરે 
સમસ્ાનુ ંપ્રતરનરરતવ અનરે રનરાકરર, જથથાતમક રીતરે તક્ડ , 
અનરે વ્હૂાતમક રીતરે ્ોગ્ સારનોનો ઉપ્ોગ કરવો

વિદ્ાર્થીની વિ્ાર ટ્ાિારી
રવદ્ાથથીની રવકાસ ્કાવારી એ તમારા બાળકની શકૈ્ષલરક વદૃ્ધિનરે તરે જ  સમ્ાતંરે અન્ ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓની વદૃ્ધિ સાથરે 
સરખાવરે છરે. 50 ની રવકાસ ્કાવારી એ સરેરાશ છરે. 50 થી ઉપરની રવકાસ ્કાવારીઓ સરેરાશ કરતા ંવધ ુપ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે. 50 
થી નીચરેની રવકાસ ્કાવારી સરેરાશ કરતા ંઓછી પ્ગરત ર્શા્ડવરે છરે.

આ વષષે તમારા બાળકનો સકોર 66 ્કા ઈલ્નોઈના ંરવદ્ાથથીઓ જેઓનરે પાછ્ા વષ્ડ(ષયો)ની આકારરીમા ંતમારા બાળકનરે જે્્ો 
સકોર મળ્ો હતો તરેના જે્્ો અથવા તરેના કરતા વધ ુસારો છરે.
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