પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
જન્મ તારીખ: 10/09/2010 આઈડી: EL03040003 ગ્રેડ: 3
નમ ૂનાનુ ં જીલ્લાનુ ં નામ
નમ ૂનાનુ ં શાળા એકનુ ં નામ
ઈલિનોઈ

ગ્રેડ 3 ELA
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અંગ્રેજી ભાષા કળા/સાક્ષરતા મ ૂલ્યાંકનનો અહેવાલ, 2021–2022
3

ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ હાઇસ્કૂલ પછી કૉલેજ અને કારકિર્દીની તૈયારી માટે યોગ્ય ટ્રેક પર રહેવા માટે દરે ક ગ્રેડ સ્તરની
આવશ્યક કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક વિચારશીલતા ક્ષમતાઓનુ ં વર્ણન કરે છે. ઈલિનોઈ એસેસમેન્ટ ઓફ રે ડીનેસ
(IAR) અંદાજ આપે છે કે ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ સાથે પ્રથમનામ કે વી રીતે સફળતાપ ૂર્વક ગતિશીલ રહેશે.
IL Parent Portal ની મુલાકાત લોhttps://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અને તમારા બાળકની કામગીરીના પરિણામો
ઓનલાઇન જોવા માટે નીચેના કોડનો ઉપયોગ કરો. pSZf29CnPQwS

હું આ અહેવાલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકું ?
વર્તમાન શિક્ષણનુ ં વર્ણન કરવા માટે રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડે IAR સ્કોર્સને પાંચ પ્રવીણતા સ્તરોમાં વિભાજિત કર્યા છે :
તમારા શિક્ષકોને પ ૂછો:
• ગ્રેડ 3 ની ભાષા કળા/સાક્ષરતામાં વિવિધ પ્રાવીણ્ય સ્તરોની લાક્ષણિકતા છે તેવા કૌશલ્યો અને વિવેચનાત્મક વિચાર
ક્ષમતાઓના ઉદાહરણો માટે અથવા વધુ માહિતી માટે , મુલાકાત લો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહેવાલ તમારા બાળકની વર્તમાન શક્તિઓ અને પડકારો વિશે શુ ં કહે છે .
• તેઓ આ વર્ષે શુ ં કરશે અને તમારા બાળકની પ્રગતિમાં મદદ કરવા ઘરે શુ ં કરી શકાય?

તમારા બાળકનો સ્કોર

સ્કોરની
શ્રેણી
850
810

750

725

700

650

વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી
દરે ક સ્તરે

સ્તર 5

3%

સ્તર 4

32%

સ્તર 3

24%

સ્તર 2

21%

સ્તર 1

20%

બાળકનો
સ્કોર

પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR માં 701 નો 3જો ગ્રેડ સ્કોર
પ્રાપ્ત કર્યો. આ સ્કોર શૈક્ષણિક કુશળતા અને જ્ઞાનના
વર્તમાન સ્તરો અને નવા શૈક્ષણિક કાર્યો શીખવા માટે
લાગુ અરજી કરવા માટે વર્તમાન ક્ષમતાનો અંદાજ આપે
છે . સામાન્ય રીતે ઉચ્ચ સ્કોર ભાષા કળા/સાક્ષરતાના
જ્ઞાનની એક સબળ શ્રેણી અને આ જ્ઞાનને વધુ જટિલ
શૈક્ષણિક કાર્યો અને સમસ્યાઓ માટે લાગુ કરવાની વધુ
ક્ષમતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે .
એ યાદ રાખવું અગત્યનુ ં છે કે તમારા બાળકનો IAR સ્કોર
તેના વર્તમાન શિક્ષણનો અંદાજ છે . તમારા બાળકનો
સ્કોર 10.3 પોઇન્ટ જેટલો વધારે અથવા ઓછો હોઈ
શકે છે . જો તે/તેણીએ અનેકવાર ટેસ્ટ આપી હશે તો આ
તમારા બાળકના સ્કોરમાં અપેક્ષિત ફેરફારના અંકો છે .
સ્કોર્સમાં ઓછા તફાવતન ંુ વધ ુ અર્થઘટન ન કરવ ંુ જોઈએ.

701

રાજ્યની સરે રાશ 734

એ યાદ રાખવું મહત્વપ ૂર્ણ છે કે ભ ૂતકાળનુ ં પ્રદર્શન ભાવિ
શૈક્ષણિક વિકાસ અને સફળતા નિર્ધારિત કરત ું નથી. ઉચ્ચ
ગુણવત્તા સાથેન ુ ં શિક્ષણ અને વિદ્યાર્થીના પ્રયત્નો અને
સંલગ્નતા ભવિષ્યના પ્રદર્શનને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ
કરે છે .

અનુમાનિત Lexile® માપ: 835L અને રે ન્જ: 735L- 940L
તમારા વિદ્યાર્થીના વાંચન કૌશલ્યને તેમના સ્તર માટે યોગ્ય પુસ્તકો સાથે મેળ કરવા માટે www.lexile.com પર અનુમાનિત
Lexile રે ન્જ દાખલ કરો.
2 માંથી પ ૃષ્ઠ 1

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
વિદ્યાર્થી વ ૃદ્ધિ ટકાવારી

આ વર્ષે વિદ્યાર્થી વ ૃદ્ધિ ટકાવારી ગણતરી કરવા માટે તમારા બાળક અથવા તેના અથવા તેણીના શૈક્ષણિક સાથીદારો વિશે અપ ૂરતી
માહિતી હતી. પ્રથમ વર્ષ ઈલિનોઈમાં વિદ્યાર્થી પરીક્ષણ કરે છે તે તેન ુ ં બેઝલાઇન વર્ષ છે .

વાંચન અને લેખનની તત્પરતાના પાંચ વિસ્તારોમાં બારીકાઇભરું ્ય અવલોકન
કૉલેજ અને કારકિર્દીની યોગ્ય તૈયારી કરવા માટે , વિદ્યાર્થીઓએ કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક-વિચારશીલતાઓની
વિશાળ શ્રેણીને દરે ક ગ્રેડ સ્તરે શીખવાની જરૂર છે . ઘણીવાર, તે અલગ-અલગ દરે વિકસિત થાય છે કારણકે તેમાં વ્યક્તિગત
શિક્ષકો અને શાળાઓના અભ્યાસક્રમની પ્રાથમિકતામાં તફાવત, વિદ્યાર્થીઓના રસ-રૂચી અને શાળા બહારના અનુભવોમાં તફાવત
તેમજ અન્ય ઘણા પરિબળો અસર કરે છે .
દરે ક ક્ષેત્રની શ્રેણીઓના H-ઉચ્ચ, M-મધ્યમ, અથવા L-નીચલા સ્તરે તમારા બાળકની કામગીરી મુકીને IAR વાંચન અને લેખનના
પાંચ ક્ષેત્રોમાં વિધાર્થીની તૈયારીનુ ં વર્ણન કરે છે . નિર્ણાયક સામગ્રીના કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા બાળકની કામગીરીને જાણવાથી તમને
તમારા બાળકના ભવિષ્યના શૈક્ષણિક વિકાસને સમર્થન આપવા માટે તેના શિક્ષકો સાથે વધુ અસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ
બનાવે છે .

H

ઉચ્ચ સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે ે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે કેવી રીતે તમારા બાળકને શાળા અને ઘર
બંનેમાં વધુ મજબ ૂતાઇ પ્રાપ્ત કરવા માટે પડકારી શકાય.

M

મધ્યમ સ્તરની તત્પરતાના અંદાજ માટે , તમારા શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે શાળામાં કામ દ્વારા અને ઘરની પ્રવ ૃત્તિઓ દ્વારા
તમારા બાળકને આ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવામાં કેવી રીતે મદદ કરી શકાય.

L

નીચલા સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને વધારાના સમર્થન માટે કહો અને તમારા બાળકને
શાળામાં ગ્રેડ-સ્તરની અપેક્ષાઓ પ ૂરી કરવા અને તમારા બાળકને ટે કો આપવા માટે ઘરે સહાય કરવા માટે કયા સ્રોતો
ઉપલબ્ધ છે તે અંગે પણ પ ૂછો.

આ પાંચ ક્ષેત્રોમાં તૈયાર થયેલા વિદ્યાર્થીઓ સફળતાપ ૂર્વક કરે છે :

L

L

સાહિત્યિક લખાણ
કાલ્પનિક કથાઓ, નાટક અને કવિતાનુ ં વાંચન અને
વિશ્લેષણ

M

વિદ્યાર્થીઓએ જે વાંચ્યું છે તેમાંથી સારી રીતે વિકસિત લખાણ
તૈયાર કરવું

H

માહિતીપ્રદ લખાણ
બિન-કાલ્પનિક લખાણ, ઈતિહાસ, વિજ્ઞાન અને કલાઓનુ ં
વાંચન અને વિશ્લેષણ

H

લેખિત અભિવ્યક્તિ

ભાષાની પરં પરા અને પ્રથાઓનું જ્ઞાન અને ઉપયોગ
માનક અંગ્રેજીના નિયમોનો ઉપયોગ કરીને લખાણ તૈયાર કરવું

શબ્દાવલી
શબ્દોનો શું અર્થ થાય છે તે નિર્ધારિત કરવા માટે
અનુભવ, સંદર્ભ અને વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કરવો

એકં દરે લેખન

એકં દરે વાંચન
અત્યંત વિકસિત વાંચન પ્રાવીણ્ય

રાજ્યવ્યાપી સરે રાશ

અત્યંત વિકસિત લેખન પ્રાવીણ્ય

તમારા
બાળક*નો સ્કોર

રાજ્યવ્યાપી સરે રાશ

ઓછું વિકસિત વાંચન પ્રાવીણ્ય

* તમારા બાળકનો સ્કોર 10 થી 90 ના માપદં ડ પર 38 હતો

પ ૃષ્ઠ 2 માંથી 2

ઓછું વિકસિત લેખન પ્રાવીણ્ય

તમારા
બાળક*નો સ્કોર

* તમારા બાળકનો સ્કોર 10 થી 60 ના માપદં ડ પર 25 હતો

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
જન્મ તારીખ: 03/30/2009 આઈડી: EL04040033 ગ્રેડ: 4
નમ ૂનાનુ ં જીલ્લાનુ ં નામ
નમ ૂનાનુ ં શાળા એકનુ ં નામ
ઈલિનોઈ

ગ્રેડ 4 ELA

SPRING 2022

અંગ્રેજી ભાષા કળા/સાક્ષરતા મ ૂલ્યાંકનનો અહેવાલ, 2021–2022
ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ હાઇસ્કૂલ પછી કૉલેજ અને કારકિર્દીની તૈયારી માટે યોગ્ય ટ્રેક પર રહેવા માટે દરે ક ગ્રેડ સ્તરની
આવશ્યક કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક વિચારશીલતા ક્ષમતાઓનુ ં વર્ણન કરે છે. ઈલિનોઈ એસેસમેન્ટ ઓફ રે ડીનેસ
(IAR) અંદાજ આપે છે કે ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ સાથે પ્રથમનામ કે વી રીતે સફળતાપ ૂર્વક ગતિશીલ રહેશે.

4

IL Parent Portal ની મુલાકાત લો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર અને તમારા બાળકની કામગીરીના પરિણામો
ઓનલાઇન જોવા માટે નીચેના કોડનો ઉપયોગ કરો. zrgP84FXD5nr

હું આ અહેવાલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકું ?
વર્તમાન શિક્ષણનુ ં વર્ણન કરવા માટે રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડે IAR સ્કોર્સને પાંચ પ્રવીણતા સ્તરોમાં વિભાજિત કર્યા છે :
તમારા શિક્ષકોને પ ૂછો:
• ગ્રેડ 4 ની ભાષા કળા/સાક્ષરતામાં વિવિધ પ્રાવીણ્ય સ્તરોની લાક્ષણિકતા છે તેવા કૌશલ્યો અને વિવેચનાત્મક વિચાર
ક્ષમતાઓના ઉદાહરણો માટે અથવા વધુ માહિતી માટે , મુલાકાત લો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહેવાલ તમારા બાળકની વર્તમાન શક્તિઓ અને પડકારો વિશે શુ ં કહે છે .
• તેઓ આ વર્ષે શુ ં કરશે અને તમારા બાળકની પ્રગતિમાં મદદ કરવા ઘરે શુ ં કરી શકાય?

તમારા બાળકનો સ્કોર

સ્કોરની
શ્રેણી
850
790

750

725

700

650

વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી
દરે ક સ્તરે

સ્તર 5

7%

સ્તર 4

33%

સ્તર 3

30%

સ્તર 2

20%

સ્તર 1

11%

બાળકનો
સ્કોર

746

પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR માં 746નો 4થો ગ્રેડ સ્કોર
પ્રાપ્ત કર્યો. આ સ્કોર શૈક્ષણિક કુશળતા અને જ્ઞાનના
વર્તમાન સ્તરો અને નવા શૈક્ષણિક કાર્યો શીખવા માટે
લાગુ અરજી કરવા માટે વર્તમાન ક્ષમતાનો અંદાજ આપે
છે . સામાન્ય રીતે ઉચ્ચ સ્કોર ભાષા કળા/સાક્ષરતાના
જ્ઞાનની એક સબળ શ્રેણી અને આ જ્ઞાનને વધુ જટિલ
શૈક્ષણિક કાર્યો અને સમસ્યાઓ માટે લાગુ કરવાની વધુ
ક્ષમતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે .
એ યાદ રાખવું અગત્યનુ ં છે કે તમારા બાળકનો IAR સ્કોર
તેના વર્તમાન શિક્ષણનો અંદાજ છે . તમારા બાળકનો
સ્કોર 11.3 પોઇન્ટ જેટલો ઊંચો અથવા નીચો હોઈ શકે
છે . જો તે/તેણીએ અનેકવાર ટે સ્ટ આપી હશે તો આ
તમારા બાળકના સ્કોરમાં અપેક્ષિત ફેરફારના અંકો છે .
સ્કોર્સમાં ઓછા તફાવતનુ ં વધુ અર્થઘટન ન કરવું જોઈએ.
એ યાદ રાખવું મહત્વપ ૂર્ણ છે કે ભ ૂતકાળનુ ં પ્રદર્શન ભાવિ
શૈક્ષણિક વિકાસ અને સફળતા નિર્ધારિત કરત ું નથી. ઉચ્ચ
ગુણવત્તા સાથેન ુ ં શિક્ષણ અને વિદ્યાર્થીના પ્રયત્નો અને
સંલગ્નતા ભવિષ્યના પ્રદર્શનને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ
કરે છે .

રાજ્યની સરે રાશ 741

અનુમાનિત Lexile® માપ: 835L અને રે ન્જ: 735L- 940L
તમારા વિદ્યાર્થીના વાંચન કૌશલ્યને તેમના સ્તર માટે યોગ્ય પુસ્તકો સાથે મેળ કરવા માટે www.lexile.com પર અનુમાનિત
Lexile રે ન્જ દાખલ કરો.
2 માંથી પ ૃષ્ઠ 1

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી

વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી એ તમારા બાળકની શૈક્ષણિક વ ૃદ્ધિને તે જ સમયાંતરે અન્ય ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓની વ ૃદ્ધિ સાથે
સરખાવે છે . 50 ની વિકાસ ટકાવારી એ સરે રાશ છે . 50 થી ઉપરની વિકાસ ટકાવારીઓ સરે રાશ કરતાં વધુ પ્રગતિ દર્શાવે છે . 50
થી નીચેની વિકાસ ટકાવારી સરે રાશ કરતાં ઓછી પ્રગતિ દર્શાવે છે .
આ વર્ષે તમારા બાળકનો સ્કોર 52 ટકા ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓ જેઓને પાછલા વર્ષ(ર્ષો)ની આકારણીમાં તમારા બાળકને જેટલો
સ્કોર મળ્યો હતો તેના જેટલો અથવા તેના કરતા વધુ સારો છે .

વાંચન અને લેખનની તત્પરતાના પાંચ વિસ્તારોમાં બારીકાઇભરું ્ય અવલોકન
કૉલેજ અને કારકિર્દીની યોગ્ય તૈયારી કરવા માટે , વિદ્યાર્થીઓએ કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક-વિચારશીલતાઓની
વિશાળ શ્રેણીને દરે ક ગ્રેડ સ્તરે શીખવાની જરૂર છે . ઘણીવાર, તે અલગ-અલગ દરે વિકસિત થાય છે કારણકે તેમાં વ્યક્તિગત
શિક્ષકો અને શાળાઓના અભ્યાસક્રમની પ્રાથમિકતામાં તફાવત, વિદ્યાર્થીઓના રસ-રૂચી અને શાળા બહારના અનુભવોમાં તફાવત
તેમજ અન્ય ઘણા પરિબળો અસર કરે છે .
દરે ક ક્ષેત્રની શ્રેણીઓના H-ઉચ્ચ, M-મધ્યમ, અથવા L-નીચલા સ્તરે તમારા બાળકની કામગીરી મુકીને IAR વાંચન અને લેખનના
પાંચ ક્ષેત્રોમાં વિધાર્થીની તૈયારીનુ ં વર્ણન કરે છે . નિર્ણાયક સામગ્રીના કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા બાળકની કામગીરીને જાણવાથી તમને
તમારા બાળકના ભવિષ્યના શૈક્ષણિક વિકાસને સમર્થન આપવા માટે તેના શિક્ષકો સાથે વધુ અસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ
બનાવે છે .

H

ઉચ્ચ સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે ે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે કેવી રીતે તમારા બાળકને શાળા અને ઘર
બંનેમાં વધુ મજબ ૂતાઇ પ્રાપ્ત કરવા માટે પડકારી શકાય.

M

મધ્યમ સ્તરની તત્પરતાના અંદાજ માટે , તમારા શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે શાળામાં કામ દ્વારા અને ઘરની પ્રવ ૃત્તિઓ દ્વારા
તમારા બાળકને આ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવામાં કેવી રીતે મદદ કરી શકાય.

L

નીચલા સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને વધારાના સમર્થન માટે કહો અને તમારા બાળકને
શાળામાં ગ્રેડ-સ્તરની અપેક્ષાઓ પ ૂરી કરવા અને તમારા બાળકને ટે કો આપવા માટે ઘરે સહાય કરવા માટે કયા સ્રોતો
ઉપલબ્ધ છે તે અંગે પણ પ ૂછો.

આ પાંચ ક્ષેત્રોમાં તૈયાર થયેલા વિદ્યાર્થીઓ સફળતાપ ૂર્વક કરે છે :

H
L
M

H

સાહિત્યિક લખાણ
કાલ્પનિક કથાઓ, નાટક અને કવિતાનુ ં વાંચન અને
વિશ્લેષણ

લેખિત અભિવ્યક્તિ
વિદ્યાર્થીઓએ જે વાંચ્યું છે તેમાંથી સારી રીતે વિકસિત લખાણ
તૈયાર કરવું

M

માહિતીપ્રદ લખાણ
બિન-કાલ્પનિક લખાણ, ઈતિહાસ, વિજ્ઞાન અને કલાઓનુ ં
વાંચન અને વિશ્લેષણ

ભાષાની પરં પરા અને પ્રથાઓનું જ્ઞાન અને ઉપયોગ
માનક અંગ્રેજીના નિયમોનો ઉપયોગ કરીને લખાણ તૈયાર કરવું

શબ્દાવલી
શબ્દોનો શું અર્થ થાય છે તે નિર્ધારિત કરવા માટે
અનુભવ, સંદર્ભ અને વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કરવો

એકં દરે લેખન

એકં દરે વાંચન
અત્યંત વિકસિત વાંચન પ્રાવીણ્ય

અત્યંત વિકસિત લેખન પ્રાવીણ્ય

તમારા
બાળક*નો સ્કોર
રાજ્યવ્યાપી સરે રાશ

રાજ્યવ્યાપી સરે રાશ

ઓછું વિકસિત વાંચન પ્રાવીણ્ય

* તમારા બાળકનો સ્કોર 10 થી 90ના માપદં ડ પર 55 હતો
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ઓછું વિકસિત લેખન પ્રાવીણ્ય

તમારા
બાળક*નો સ્કોર

* તમારા બાળકનો સ્કોર 10 થી 60 ના માપદં ડ પર 25 હતો

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
જન્મ તારીખ: 10/22/2008 આઈડી: EL05040013 ગ્રેડ: 5
નમ ૂનાનુ ં જીલ્લાનુ ં નામ
નમ ૂનાનુ ં શાળા એકનુ ં નામ
ઈલિનોઈ

ગ્રેડ 5 ELA

SPRING 2022

અંગ્રેજી ભાષા કળા/સાક્ષરતા મ ૂલ્યાંકનનો અહેવાલ, 2021–2022
ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ હાઇસ્કૂલ પછી કૉલેજ અને કારકિર્દીની તૈયારી માટે યોગ્ય ટ્રેક પર રહેવા માટે દરે ક ગ્રેડ સ્તરની
આવશ્યક કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક વિચારશીલતા ક્ષમતાઓનુ ં વર્ણન કરે છે. ઈલિનોઈ એસેસમેન્ટ ઓફ રે ડીનેસ
(IAR) અંદાજ આપે છે કે ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ સાથે પ્રથમનામ કે વી રીતે સફળતાપ ૂર્વક ગતિશીલ રહેશે.
IL Parent Portal ની મુલાકાત લો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અને તમારા બાળકની કામગીરીના પરિણામો
ઓનલાઇન જોવા માટે નીચેના કોડનો ઉપયોગ કરો. 4wdmR5FPW4h6

હું આ અહેવાલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકું ?
5

વર્તમાન શિક્ષણનુ ં વર્ણન કરવા માટે રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડે IAR સ્કોર્સને પાંચ પ્રવીણતા સ્તરોમાં વિભાજિત કર્યા છે :
તમારા શિક્ષકોને પ ૂછો:
• ગ્રેડ 5 ની ભાષા કળા/સાક્ષરતામાં વિવિધ પ્રાવીણ્ય સ્તરોની લાક્ષણિકતા છે તેવા કૌશલ્યો અને વિવેચનાત્મક વિચાર
ક્ષમતાઓના ઉદાહરણો માટે અથવા વધુ માહિતી માટે , મુલાકાત લો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહેવાલ તમારા બાળકની વર્તમાન શક્તિઓ અને પડકારો વિશે શુ ં કહે છે .
• તેઓ આ વર્ષે શુ ં કરશે અને તમારા બાળકની પ્રગતિમાં મદદ કરવા ઘરે શુ ં કરી શકાય?

તમારા બાળકનો સ્કોર

સ્કોરની
શ્રેણી
850
799

750

725

700

650

વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી
દરે ક સ્તરે

સ્તર 5

3%

સ્તર 4

36%

સ્તર 3

29%

સ્તર 2

21%

સ્તર 1

11%

બાળકનો
સ્કોર

789

પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR માં 789 નો 5મો ગ્રેડ સ્કોર
પ્રાપ્ત કર્યો. આ સ્કોર શૈક્ષણિક કુશળતા અને જ્ઞાનના
વર્તમાન સ્તરો અને નવા શૈક્ષણિક કાર્યો શીખવા માટે
લાગુ અરજી કરવા માટે વર્તમાન ક્ષમતાનો અંદાજ આપે
છે . સામાન્ય રીતે ઉચ્ચ સ્કોર ભાષા કળા/સાક્ષરતાના
જ્ઞાનની એક સબળ શ્રેણી અને આ જ્ઞાનને વધુ જટિલ
શૈક્ષણિક કાર્યો અને સમસ્યાઓ માટે લાગુ કરવાની વધુ
ક્ષમતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે .
એ યાદ રાખવું અગત્યનુ ં છે કે તમારા બાળકનો IAR સ્કોર
તેના વર્તમાન શિક્ષણનો અંદાજ છે . તમારા બાળકનો
સ્કોર 9.3 પોઇન્ટ જેટલો વધારે અથવા ઓછો હોઈ શકે છે .
જો તે/તેણીએ અનેકવાર ટે સ્ટ આપી હશે તો આ તમારા
બાળકના સ્કોરમાં અપેક્ષિત ફેરફારના અંકો છે . સ્કોર્સમાં
ઓછા તફાવતનુ ં વધુ અર્થઘટન ન કરવું જોઈએ.
એ યાદ રાખવું મહત્વપ ૂર્ણ છે કે ભ ૂતકાળનુ ં પ્રદર્શન ભાવિ
શૈક્ષણિક વિકાસ અને સફળતા નિર્ધારિત કરત ું નથી. ઉચ્ચ
ગુણવત્તા સાથેન ુ ં શિક્ષણ અને વિદ્યાર્થીના પ્રયત્નો અને
સંલગ્નતા ભવિષ્યના પ્રદર્શનને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ
કરે છે .

રાજ્યની સરે રાશ 740

અનુમાનિત Lexile® માપ: 835L અને રે ન્જ: 735L- 940L
તમારા વિદ્યાર્થીના વાંચન કૌશલ્યને તેમના સ્તર માટે યોગ્ય પુસ્તકો સાથે મેળ કરવા માટે www.lexile.com પર અનુમાનિત
Lexile રે ન્જ દાખલ કરો.
2 માંથી પ ૃષ્ઠ 1

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી

વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી એ તમારા બાળકની શૈક્ષણિક વ ૃદ્ધિને તે જ સમયાંતરે અન્ય ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓની વ ૃદ્ધિ સાથે
સરખાવે છે . 50 ની વિકાસ ટકાવારી એ સરે રાશ છે . 50 થી ઉપરની વિકાસ ટકાવારીઓ સરે રાશ કરતાં વધુ પ્રગતિ દર્શાવે છે . 50
થી નીચેની વિકાસ ટકાવારી સરે રાશ કરતાં ઓછી પ્રગતિ દર્શાવે છે .
આ વર્ષે તમારા બાળકનો સ્કોર 53 ટકા ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓ જેઓને પાછલા વર્ષ(ર્ષો)ની આકારણીમાં તમારા બાળકને જેટલો
સ્કોર મળ્યો હતો તેના જેટલો અથવા તેના કરતા વધુ સારો છે .

વાંચન અને લેખનની તત્પરતાના પાંચ વિસ્તારોમાં બારીકાઇભરું ્ય અવલોકન
કૉલેજ અને કારકિર્દીની યોગ્ય તૈયારી કરવા માટે , વિદ્યાર્થીઓએ કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક-વિચારશીલતાઓની
વિશાળ શ્રેણીને દરે ક ગ્રેડ સ્તરે શીખવાની જરૂર છે . ઘણીવાર, તે અલગ-અલગ દરે વિકસિત થાય છે કારણકે તેમાં વ્યક્તિગત
શિક્ષકો અને શાળાઓના અભ્યાસક્રમની પ્રાથમિકતામાં તફાવત, વિદ્યાર્થીઓના રસ-રૂચી અને શાળા બહારના અનુભવોમાં તફાવત
તેમજ અન્ય ઘણા પરિબળો અસર કરે છે .
દરે ક ક્ષેત્રની શ્રેણીઓના H-ઉચ્ચ, M-મધ્યમ, અથવા L-નીચલા સ્તરે તમારા બાળકની કામગીરી મુકીને IAR વાંચન અને લેખનના
પાંચ ક્ષેત્રોમાં વિધાર્થીની તૈયારીનુ ં વર્ણન કરે છે . નિર્ણાયક સામગ્રીના કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા બાળકની કામગીરીને જાણવાથી તમને
તમારા બાળકના ભવિષ્યના શૈક્ષણિક વિકાસને સમર્થન આપવા માટે તેના શિક્ષકો સાથે વધુ અસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ
બનાવે છે .

H

ઉચ્ચ સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે ે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે કેવી રીતે તમારા બાળકને શાળા અને ઘર
બંનેમાં વધુ મજબ ૂતાઇ પ્રાપ્ત કરવા માટે પડકારી શકાય.

M

મધ્યમ સ્તરની તત્પરતાના અંદાજ માટે , તમારા શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે શાળામાં કામ દ્વારા અને ઘરની પ્રવ ૃત્તિઓ દ્વારા
તમારા બાળકને આ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવામાં કેવી રીતે મદદ કરી શકાય.

L

નીચલા સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને વધારાના સમર્થન માટે કહો અને તમારા બાળકને
શાળામાં ગ્રેડ-સ્તરની અપેક્ષાઓ પ ૂરી કરવા અને તમારા બાળકને ટે કો આપવા માટે ઘરે સહાય કરવા માટે કયા સ્રોતો
ઉપલબ્ધ છે તે અંગે પણ પ ૂછો.

આ પાંચ ક્ષેત્રોમાં તૈયાર થયેલા વિદ્યાર્થીઓ સફળતાપ ૂર્વક કરે છે :

M

H

સાહિત્યિક લખાણ
કાલ્પનિક કથાઓ, નાટક અને કવિતાનુ ં વાંચન અને
વિશ્લેષણ

H
L

લેખિત અભિવ્યક્તિ
વિદ્યાર્થીઓએ જે વાંચ્યું છે તેમાંથી સારી રીતે વિકસિત લખાણ
તૈયાર કરવું

L

માહિતીપ્રદ લખાણ
બિન-કાલ્પનિક લખાણ, ઈતિહાસ, વિજ્ઞાન અને કલાઓનુ ં
વાંચન અને વિશ્લેષણ

ભાષાની પરં પરા અને પ્રથાઓનું જ્ઞાન અને ઉપયોગ
માનક અંગ્રેજીના નિયમોનો ઉપયોગ કરીને લખાણ તૈયાર કરવું

શબ્દાવલી
શબ્દોનો શું અર્થ થાય છે તે નિર્ધારિત કરવા માટે
અનુભવ, સંદર્ભ અને વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કરવો

એકં દરે લેખન

એકં દરે વાંચન
અત્યંત વિકસિત વાંચન પ્રાવીણ્ય

રાજ્યવ્યાપી સરે રાશ

અત્યંત વિકસિત લેખન પ્રાવીણ્ય

તમારા
બાળક*નો સ્કોર

રાજ્યવ્યાપી સરે રાશ

ઓછું વિકસિત વાંચન પ્રાવીણ્ય

* તમારા બાળકનો સ્કોર 10 થી 90 ના માપદં ડ પર 50 હતો

પ ૃષ્ઠ 2 માંથી 2

ઓછું વિકસિત લેખન પ્રાવીણ્ય

તમારા
બાળક*નો સ્કોર

* તમારા બાળકનો સ્કોર 10 થી 60 ના માપદં ડ પર 35 હતો

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
જન્મ તારીખ: 10/09/2007 આઈડી: EL06040003 ગ્રેડ: 6
નમ ૂનાનુ ં જીલ્લાનુ ં નામ
નમ ૂનાનુ ં શાળા એકનુ ં નામ
ઈલિનોઈ

ગ્રેડ 6 ELA

SPRING 2022

અંગ્રેજી ભાષા કળા/સાક્ષરતા મ ૂલ્યાંકનનો અહેવાલ, 2021–2022
ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ હાઇસ્કૂલ પછી કૉલેજ અને કારકિર્દીની તૈયારી માટે યોગ્ય ટ્રેક પર રહેવા માટે દરે ક ગ્રેડ સ્તરની
આવશ્યક કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક વિચારશીલતા ક્ષમતાઓનુ ં વર્ણન કરે છે. ઈલિનોઈ એસેસમેન્ટ ઓફ રે ડીનેસ
(IAR) અંદાજ આપે છે કે ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ સાથે પ્રથમનામ કે વી રીતે સફળતાપ ૂર્વક ગતિશીલ રહેશે.
IL Parent Portal ની મુલાકાત લોhttps://il-results.pearsonaccessnext.comપર, અને તમારા બાળકની કામગીરીના પરિણામો
ઓનલાઇન જોવા માટે નીચેના કોડનો ઉપયોગ કરો.
Rz8Nppysqw7T

હું આ અહેવાલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકું ?
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વર્તમાન શિક્ષણનુ ં વર્ણન કરવા માટે રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડે IAR સ્કોર્સને પાંચ પ્રવીણતા સ્તરોમાં વિભાજિત કર્યા છે :
તમારા શિક્ષકોને પ ૂછો:
• ગ્રેડ 6 ની ભાષા કળા/સાક્ષરતામાં વિવિધ પ્રાવીણ્ય સ્તરોની લાક્ષણિકતા છે તેવા કૌશલ્યો અને વિવેચનાત્મક વિચાર
ક્ષમતાઓના ઉદાહરણો માટે અથવા વધુ માહિતી માટે , મુલાકાત લો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહેવાલ તમારા બાળકની વર્તમાન શક્તિઓ અને પડકારો વિશે શુ ં કહે છે .
• તેઓ આ વર્ષે શુ ં કરશે અને તમારા બાળકની પ્રગતિમાં મદદ કરવા ઘરે શુ ં કરી શકાય?

તમારા બાળકનો સ્કોર

સ્કોરની
શ્રેણી
850
790

750

725

700

650

વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી
દરે ક સ્તરે

સ્તર 5

4%

સ્તર 4

31%

સ્તર 3

32%

સ્તર 2

22%

સ્તર 1

11%

બાળકનો
સ્કોર

પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR માં 701 નો 6ઠો ગ્રેડ સ્કોર
પ્રાપ્ત કર્યો. આ સ્કોર શૈક્ષણિક કુશળતા અને જ્ઞાનના
વર્તમાન સ્તરો અને નવા શૈક્ષણિક કાર્યો શીખવા માટે
લાગુ અરજી કરવા માટે વર્તમાન ક્ષમતાનો અંદાજ આપે
છે . સામાન્ય રીતે ઉચ્ચ સ્કોર ભાષા કળા/સાક્ષરતાના
જ્ઞાનની એક સબળ શ્રેણી અને આ જ્ઞાનને વધુ જટિલ
શૈક્ષણિક કાર્યો અને સમસ્યાઓ માટે લાગુ કરવાની વધુ
ક્ષમતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે .
એ યાદ રાખવું અગત્યનુ ં છે કે તમારા બાળકનો IAR સ્કોર
તેના વર્તમાન શિક્ષણનો અંદાજ છે . તમારા બાળકનો
સ્કોર 13.3 પોઇન્ટ જેટલો વધારે અથવા ઓછો હોઈ શકે
છે . જો તે/તેણીએ અનેકવાર ટેસ્ટ આપી હશે તો આ
તમારા બાળકના સ્કોરમાં અપેક્ષિત ફેરફારના અંકો છે .
સ્કોર્સમાં ઓછા તફાવતનુ ં વધુ અર્થઘટન ન કરવું જોઈએ.

701

રાજ્યની સરે રાશ 738

એ યાદ રાખવું મહત્વપ ૂર્ણ છે કે ભ ૂતકાળનુ ં પ્રદર્શન ભાવિ
શૈક્ષણિક વિકાસ અને સફળતા નિર્ધારિત કરત ું નથી. ઉચ્ચ
ગુણવત્તા સાથેન ુ ં શિક્ષણ અને વિદ્યાર્થીના પ્રયત્નો અને
સંલગ્નતા ભવિષ્યના પ્રદર્શનને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ
કરે છે .

અનુમાનિત Lexile® માપ: 835L અને રે ન્જ: 735L- 940L
તમારા વિદ્યાર્થીના વાંચન કૌશલ્યને તેમના સ્તર માટે યોગ્ય પુસ્તકો સાથે મેળ કરવા માટે www.lexile.com પર અનુમાનિત
Lexile રે ન્જ દાખલ કરો.
2 માંથી પ ૃષ્ઠ 1

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી

વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી એ તમારા બાળકની શૈક્ષણિક વ ૃદ્ધિને તે જ સમયાંતરે અન્ય ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓની વ ૃદ્ધિ સાથે
સરખાવે છે . 50 ની વિકાસ ટકાવારી એ સરે રાશ છે . 50 થી ઉપરની વિકાસ ટકાવારીઓ સરે રાશ કરતાં વધુ પ્રગતિ દર્શાવે છે . 50
થી નીચેની વિકાસ ટકાવારી સરે રાશ કરતાં ઓછી પ્રગતિ દર્શાવે છે .
આ વર્ષે તમારા બાળકનો સ્કોર 54 ટકા ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓ જેઓને પાછલા વર્ષ(ર્ષો)ની આકારણીમાં તમારા બાળકને જેટલો
સ્કોર મળ્યો હતો તેના જેટલો અથવા તેના કરતા વધુ સારો છે .

વાંચન અને લેખનની તત્પરતાના પાંચ વિસ્તારોમાં બારીકાઇભરું ્ય અવલોકન
કૉલેજ અને કારકિર્દીની યોગ્ય તૈયારી કરવા માટે , વિદ્યાર્થીઓએ કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક-વિચારશીલતાઓની
વિશાળ શ્રેણીને દરે ક ગ્રેડ સ્તરે શીખવાની જરૂર છે . ઘણીવાર, તે અલગ-અલગ દરે વિકસિત થાય છે કારણકે તેમાં વ્યક્તિગત
શિક્ષકો અને શાળાઓના અભ્યાસક્રમની પ્રાથમિકતામાં તફાવત, વિદ્યાર્થીઓના રસ-રૂચી અને શાળા બહારના અનુભવોમાં તફાવત
તેમજ અન્ય ઘણા પરિબળો અસર કરે છે .
દરે ક ક્ષેત્રની શ્રેણીઓના H-ઉચ્ચ, M-મધ્યમ, અથવા L-નીચલા સ્તરે તમારા બાળકની કામગીરી મુકીને IAR વાંચન અને લેખનના
પાંચ ક્ષેત્રોમાં વિધાર્થીની તૈયારીનુ ં વર્ણન કરે છે . નિર્ણાયક સામગ્રીના કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા બાળકની કામગીરીને જાણવાથી તમને
તમારા બાળકના ભવિષ્યના શૈક્ષણિક વિકાસને સમર્થન આપવા માટે તેના શિક્ષકો સાથે વધુ અસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ
બનાવે છે .

H

ઉચ્ચ સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે ે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે કેવી રીતે તમારા બાળકને શાળા અને ઘર
બંનેમાં વધુ મજબ ૂતાઇ પ્રાપ્ત કરવા માટે પડકારી શકાય.

M

મધ્યમ સ્તરની તત્પરતાના અંદાજ માટે , તમારા શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે શાળામાં કામ દ્વારા અને ઘરની પ્રવ ૃત્તિઓ દ્વારા
તમારા બાળકને આ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવામાં કેવી રીતે મદદ કરી શકાય.

L

નીચલા સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને વધારાના સમર્થન માટે કહો અને તમારા બાળકને
શાળામાં ગ્રેડ-સ્તરની અપેક્ષાઓ પ ૂરી કરવા અને તમારા બાળકને ટે કો આપવા માટે ઘરે સહાય કરવા માટે કયા સ્રોતો
ઉપલબ્ધ છે તે અંગે પણ પ ૂછો.

આ પાંચ ક્ષેત્રોમાં તૈયાર થયેલા વિદ્યાર્થીઓ સફળતાપ ૂર્વક કરે છે :

L

L

સાહિત્યિક લખાણ
કાલ્પનિક કથાઓ, નાટક અને કવિતાનુ ં વાંચન અને
વિશ્લેષણ

M
H

લેખિત અભિવ્યક્તિ
વિદ્યાર્થીઓએ જે વાંચ્યું છે તેમાંથી સારી રીતે વિકસિત લખાણ
તૈયાર કરવું

H

માહિતીપ્રદ લખાણ
બિન-કાલ્પનિક લખાણ, ઈતિહાસ, વિજ્ઞાન અને કલાઓનુ ં
વાંચન અને વિશ્લેષણ

ભાષાની પરં પરા અને પ્રથાઓનું જ્ઞાન અને ઉપયોગ
માનક અંગ્રેજીના નિયમોનો ઉપયોગ કરીને લખાણ તૈયાર કરવું

શબ્દાવલી
શબ્દોનો શું અર્થ થાય છે તે નિર્ધારિત કરવા માટે
અનુભવ, સંદર્ભ અને વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કરવો

એકં દરે લેખન

એકં દરે વાંચન
અત્યંત વિકસિત વાંચન પ્રાવીણ્ય

રાજ્યવ્યાપી સરે રાશ

અત્યંત વિકસિત લેખન પ્રાવીણ્ય

તમારા
બાળક*નો સ્કોર

ઓછું વિકસિત વાંચન પ્રાવીણ્ય

* તમારા બાળકનો સ્કોર 10 થી 90 ના માપદં ડ પર 38 હતો

પ ૃષ્ઠ 2 માંથી 2

રાજ્યવ્યાપી સરે રાશ

ઓછું વિકસિત લેખન પ્રાવીણ્ય

તમારા
બાળક*નો સ્કોર

* તમારા બાળકનો સ્કોર 10 થી 60 ના માપદં ડ પર 25 હતો

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
જન્મ તારીખ: 03/30/2006 આઈડી: EL07040033 ગ્રેડ: 7
નમ ૂનાનુ ં જીલ્લાનુ ં નામ
નમ ૂનાનુ ં શાળા એકનુ ં નામ
ઈલિનોઈ

ગ્રેડ 7 ELA

SPRING 2022

અંગ્રેજી ભાષા કળા/સાક્ષરતા મ ૂલ્યાંકનનો અહેવાલ, 2021–2022
ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ હાઇસ્કૂલ પછી કૉલેજ અને કારકિર્દીની તૈયારી માટે યોગ્ય ટ્રેક પર રહેવા માટે દરે ક ગ્રેડ સ્તરની
આવશ્યક કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક વિચારશીલતા ક્ષમતાઓનુ ં વર્ણન કરે છે. ઈલિનોઈ એસેસમેન્ટ ઓફ રે ડીનેસ
(IAR) અંદાજ આપે છે કે ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ સાથે પ્રથમનામ કે વી રીતે સફળતાપ ૂર્વક ગતિશીલ રહેશે.
IL Parent Portal ની મુલાકાત લો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અને તમારા બાળકની કામગીરીના પરિણામો
ઓનલાઇન જોવા માટે નીચેના કોડનો ઉપયોગ કરો. jbTHBGrT4sTV

હું આ અહેવાલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકું ?
વર્તમાન શિક્ષણનુ ં વર્ણન કરવા માટે રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડે IAR સ્કોર્સને પાંચ પ્રવીણતા સ્તરોમાં વિભાજિત કર્યા છે :
તમારા શિક્ષકોને પ ૂછો:
• ગ્રેડ 7 ની ભાષા કળા/સાક્ષરતામાં વિવિધ પ્રાવીણ્ય સ્તરોની લાક્ષણિકતા છે તેવા કૌશલ્યો અને વિવેચનાત્મક વિચાર
ક્ષમતાઓના ઉદાહરણો માટે અથવા વધુ માહિતી માટે , મુલાકાત લો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહેવાલ તમારા બાળકની વર્તમાન શક્તિઓ અને પડકારો વિશે શુ ં કહે છે .
• તેઓ આ વર્ષે શુ ં કરશે અને તમારા બાળકની પ્રગતિમાં મદદ કરવા ઘરે શુ ં કરી શકાય?

તમારા બાળકનો સ્કોર

7
સ્કોરની
શ્રેણી
850
810

750

725

700

650

વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી
દરે ક સ્તરે

સ્તર 5

9%

સ્તર 4

30%

સ્તર 3

27%

સ્તર 2

19%

સ્તર 1

14%

બાળકનો
સ્કોર

746

પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR માં 746 નો 7મો ગ્રેડ સ્કોર
પ્રાપ્ત કર્યો. આ સ્કોર શૈક્ષણિક કુશળતા અને જ્ઞાનના
વર્તમાન સ્તરો અને નવા શૈક્ષણિક કાર્યો શીખવા માટે
લાગુ અરજી કરવા માટે વર્તમાન ક્ષમતાનો અંદાજ આપે
છે . સામાન્ય રીતે ઉચ્ચ સ્કોર ભાષા કળા/સાક્ષરતાના
જ્ઞાનની એક સબળ શ્રેણી અને આ જ્ઞાનને વધુ જટિલ
શૈક્ષણિક કાર્યો અને સમસ્યાઓ માટે લાગુ કરવાની વધુ
ક્ષમતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે .
એ યાદ રાખવું અગત્યનુ ં છે કે તમારા બાળકનો IAR સ્કોર
તેના વર્તમાન શિક્ષણનો અંદાજ છે . તમારા બાળકનો
સ્કોર 12.3 પોઇન્ટ જેટલો વધારે અથવા ઓછો હોઈ શકે
છે . જો તે/તેણીએ અનેકવાર ટેસ્ટ આપી હશે તો આ
તમારા બાળકના સ્કોરમાં અપેક્ષિત ફેરફારના અંકો છે .
સ્કોર્સમાં ઓછા તફાવતનુ ં વધુ અર્થઘટન ન કરવું જોઈએ.
એ યાદ રાખવું મહત્વપ ૂર્ણ છે કે ભ ૂતકાળનુ ં પ્રદર્શન ભાવિ
શૈક્ષણિક વિકાસ અને સફળતા નિર્ધારિત કરત ું નથી. ઉચ્ચ
ગુણવત્તા સાથેન ુ ં શિક્ષણ અને વિદ્યાર્થીના પ્રયત્નો અને
સંલગ્નતા ભવિષ્યના પ્રદર્શનને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ
કરે છે .

રાજ્ય સરે રાશ 739

અનુમાનિત Lexile® માપ: 835L અને રે ન્જ: 735L- 940L
તમારા વિદ્યાર્થીના વાંચન કૌશલ્યને તેમના સ્તર માટે યોગ્ય પુસ્તકો સાથે મેળ કરવા માટે www.lexile.com પર અનુમાનિત
Lexile રે ન્જ દાખલ કરો.
2 માંથી પ ૃષ્ઠ 1

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી

વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી એ તમારા બાળકની શૈક્ષણિક વ ૃદ્ધિને તે જ સમયાંતરે અન્ય ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓની વ ૃદ્ધિ સાથે
સરખાવે છે . 50 ની વિકાસ ટકાવારી એ સરે રાશ છે . 50 થી ઉપરની વિકાસ ટકાવારીઓ સરે રાશ કરતાં વધુ પ્રગતિ દર્શાવે છે . 50
થી નીચેની વિકાસ ટકાવારી સરે રાશ કરતાં ઓછી પ્રગતિ દર્શાવે છે .
આ વર્ષે તમારા બાળકનો સ્કોર 55 ટકા ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓ જેઓને પાછલા વર્ષ(ર્ષો)ની આકારણીમાં તમારા બાળકને જેટલો
સ્કોર મળ્યો હતો તેના જેટલો અથવા તેના કરતા વધુ સારો છે .

વાંચન અને લેખનની તત્પરતાના પાંચ વિસ્તારોમાં બારીકાઇભરું ્ય અવલોકન
કૉલેજ અને કારકિર્દીની યોગ્ય તૈયારી કરવા માટે , વિદ્યાર્થીઓએ કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક-વિચારશીલતાઓની
વિશાળ શ્રેણીને દરે ક ગ્રેડ સ્તરે શીખવાની જરૂર છે . ઘણીવાર, તે અલગ-અલગ દરે વિકસિત થાય છે કારણકે તેમાં વ્યક્તિગત
શિક્ષકો અને શાળાઓના અભ્યાસક્રમની પ્રાથમિકતામાં તફાવત, વિદ્યાર્થીઓના રસ-રૂચી અને શાળા બહારના અનુભવોમાં તફાવત
તેમજ અન્ય ઘણા પરિબળો અસર કરે છે .
દરે ક ક્ષેત્રની શ્રેણીઓના H-ઉચ્ચ, M-મધ્યમ, અથવા L-નીચલા સ્તરે તમારા બાળકની કામગીરી મુકીને IAR વાંચન અને લેખનના
પાંચ ક્ષેત્રોમાં વિધાર્થીની તૈયારીનુ ં વર્ણન કરે છે . નિર્ણાયક સામગ્રીના કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા બાળકની કામગીરીને જાણવાથી તમને
તમારા બાળકના ભવિષ્યના શૈક્ષણિક વિકાસને સમર્થન આપવા માટે તેના શિક્ષકો સાથે વધુ અસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ
બનાવે છે .

H

ઉચ્ચ સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે ે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે કેવી રીતે તમારા બાળકને શાળા અને ઘર
બંનેમાં વધુ મજબ ૂતાઇ પ્રાપ્ત કરવા માટે પડકારી શકાય.

M

મધ્યમ સ્તરની તત્પરતાના અંદાજ માટે , તમારા શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે શાળામાં કામ દ્વારા અને ઘરની પ્રવ ૃત્તિઓ દ્વારા
તમારા બાળકને આ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવામાં કેવી રીતે મદદ કરી શકાય.

L

નીચલા સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને વધારાના સમર્થન માટે કહો અને તમારા બાળકને
શાળામાં ગ્રેડ-સ્તરની અપેક્ષાઓ પ ૂરી કરવા અને તમારા બાળકને ટે કો આપવા માટે ઘરે સહાય કરવા માટે કયા સ્રોતો
ઉપલબ્ધ છે તે અંગે પણ પ ૂછો.

આ પાંચ ક્ષેત્રોમાં તૈયાર થયેલા વિદ્યાર્થીઓ સફળતાપ ૂર્વક કરે છે :

H

M

સાહિત્યિક લખાણ
કાલ્પનિક કથાઓ, નાટક અને કવિતાનુ ં વાંચન અને
વિશ્લેષણ

L
H

લેખિત અભિવ્યક્તિ
વિદ્યાર્થીઓએ જે વાંચ્યું છે તેમાંથી સારી રીતે વિકસિત લખાણ
તૈયાર કરવું

M

માહિતીપ્રદ લખાણ
બિન-કાલ્પનિક લખાણ, ઈતિહાસ, વિજ્ઞાન અને કલાઓનુ ં
વાંચન અને વિશ્લેષણ

ભાષાની પરં પરા અને પ્રથાઓનું જ્ઞાન અને ઉપયોગ
માનક અંગ્રેજીના નિયમોનો ઉપયોગ કરીને લખાણ તૈયાર કરવું

શબ્દાવલી
શબ્દોનો શું અર્થ થાય છે તે નિર્ધારિત કરવા માટે
અનુભવ, સંદર્ભ અને વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કરવો

એકં દરે લેખન

એકં દરે વાંચન
અત્યંત વિકસિત વાંચન પ્રાવીણ્ય

રાજ્યવ્યાપી સરે રાશ

અત્યંત વિકસિત લેખન પ્રાવીણ્ય

તમારા
બાળક*નો સ્કોર

ઓછું વિકસિત વાંચન પ્રાવીણ્ય

* તમારા બાળકનો સ્કોર 10 થી 90ના માપદં ડ પર 55 હતો

પ ૃષ્ઠ 2 માંથી 2

રાજ્યવ્યાપી સરે રાશ

ઓછું વિકસિત લેખન પ્રાવીણ્ય

તમારા
બાળક*નો સ્કોર

* તમારા બાળકનો સ્કોર 10 થી 60 ના માપદં ડ પર 25 હતો

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
જન્મ તારીખ: 10/22/2005 આઈડી: EL08040013 ગ્રેડ: 8
નમ ૂનાનુ ં જીલ્લાનુ ં નામ
નમ ૂનાનુ ં શાળા એકનુ ં નામ
ઈલિનોઈ

ગ્રેડ 8 ELA
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અંગ્રેજી ભાષા કળા/સાક્ષરતા મ ૂલ્યાંકનનો અહેવાલ, 2021–2022
ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ હાઇસ્કૂલ પછી કૉલેજ અને કારકિર્દીની તૈયારી માટે યોગ્ય ટ્રેક પર રહેવા માટે દરે ક ગ્રેડ સ્તરની
આવશ્યક કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક વિચારશીલતા ક્ષમતાઓનુ ં વર્ણન કરે છે. ઈલિનોઈ એસેસમેન્ટ ઓફ રે ડીનેસ
(IAR) અંદાજ આપે છે કે ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ સાથે પ્રથમનામ કે વી રીતે સફળતાપ ૂર્વક ગતિશીલ રહેશે.
IL Parent Portal ની મુલાકાત લો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અને તમારા બાળકની કામગીરીના પરિણામો
ઓનલાઇન જોવા માટે નીચેના કોડનો ઉપયોગ કરો.
DYPW6vVYVsng

હું આ અહેવાલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકું ?
વર્તમાન શિક્ષણનુ ં વર્ણન કરવા માટે રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડે IAR સ્કોર્સને પાંચ પ્રવીણતા સ્તરોમાં વિભાજિત કર્યા છે :
તમારા શિક્ષકોને પ ૂછો:
• ગ્રેડ 8 ની ભાષા કળા/સાક્ષરતામાં વિવિધ પ્રાવીણ્ય સ્તરોની લાક્ષણિકતા છે તેવા કૌશલ્યો અને વિવેચનાત્મક વિચાર
ક્ષમતાઓના ઉદાહરણો માટે અથવા વધુ માહિતી માટે , મુલાકાત લો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહેવાલ તમારા બાળકની વર્તમાન શક્તિઓ અને પડકારો વિશે શુ ં કહે છે .
• તેઓ આ વર્ષે શુ ં કરશે અને તમારા બાળકની પ્રગતિમાં મદદ કરવા ઘરે શુ ં કરી શકાય?

તમારા બાળકનો સ્કોર
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સ્કોરની
શ્રેણી
850
810

750

725

700

650

વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી
દરે ક સ્તરે

સ્તર 5

બાળકનો
સ્કોર

6%

સ્તર 4

34%

સ્તર 3

27%

સ્તર 2

19%

સ્તર 1

14%

789

પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR માં 789 નો 8મો ગ્રેડ સ્કોર
પ્રાપ્ત કર્યો. આ સ્કોર શૈક્ષણિક કુશળતા અને જ્ઞાનના
વર્તમાન સ્તરો અને નવા શૈક્ષણિક કાર્યો શીખવા માટે
લાગુ અરજી કરવા માટે વર્તમાન ક્ષમતાનો અંદાજ આપે
છે . સામાન્ય રીતે ઉચ્ચ સ્કોર ભાષા કળા/સાક્ષરતાના
જ્ઞાનની એક સબળ શ્રેણી અને આ જ્ઞાનને વધુ જટિલ
શૈક્ષણિક કાર્યો અને સમસ્યાઓ માટે લાગુ કરવાની વધુ
ક્ષમતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે .
એ યાદ રાખવું અગત્યનુ ં છે કે તમારા બાળકનો IAR સ્કોર
તેના વર્તમાન શિક્ષણનો અંદાજ છે . તમારા બાળકનો
સ્કોર 7.3 પોઇન્ટ જેટલો વધારે અથવા ઓછો હોઈ શકે છે .
જો તે/તેણીએ અનેકવાર ટે સ્ટ આપી હશે તો આ તમારા
બાળકના સ્કોરમાં અપેક્ષિત ફેરફારના અંકો છે . સ્કોર્સમાં
ઓછા તફાવતનુ ં વધુ અર્થઘટન ન કરવું જોઈએ.
એ યાદ રાખવું મહત્વપ ૂર્ણ છે કે ભ ૂતકાળનુ ં પ્રદર્શન ભાવિ
શૈક્ષણિક વિકાસ અને સફળતા નિર્ધારિત કરત ું નથી. ઉચ્ચ
ગુણવત્તા સાથેન ુ ં શિક્ષણ અને વિદ્યાર્થીના પ્રયત્નો અને
સંલગ્નતા ભવિષ્યના પ્રદર્શનને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ
કરે છે .

રાજ્યની સરે રાશ 740

અનુમાનિત Lexile® માપ: 835L અને રે ન્જ: 735L- 940L
તમારા વિદ્યાર્થીના વાંચન કૌશલ્યને તેમના સ્તર માટે યોગ્ય પુસ્તકો સાથે મેળ કરવા માટે www.lexile.com પર અનુમાનિત
Lexile રે ન્જ દાખલ કરો.
2 માંથી પ ૃષ્ઠ 1

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી

વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી એ તમારા બાળકની શૈક્ષણિક વ ૃદ્ધિને તે જ સમયાંતરે અન્ય ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓની વ ૃદ્ધિ સાથે
સરખાવે છે . 50 ની વિકાસ ટકાવારી એ સરે રાશ છે . 50 થી ઉપરની વિકાસ ટકાવારીઓ સરે રાશ કરતાં વધુ પ્રગતિ દર્શાવે છે . 50
થી નીચેની વિકાસ ટકાવારી સરે રાશ કરતાં ઓછી પ્રગતિ દર્શાવે છે .
તમારા બાળકનો સ્કોર આ વર્ષે 56 ટકા ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓ જેઓને પાછલા વર્ષ(ર્ષો)ની આકારણીમાં તમારા બાળકને જેટલો
સ્કોર મળ્યો હતો તેના જેટલો અથવા તેના કરતા વધુ સારો છે .

વાંચન અને લેખનની તત્પરતાના પાંચ વિસ્તારોમાં બારીકાઇભરું ્ય અવલોકન
કૉલેજ અને કારકિર્દીની યોગ્ય તૈયારી કરવા માટે , વિદ્યાર્થીઓએ કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક-વિચારશીલતાઓની
વિશાળ શ્રેણીને દરે ક ગ્રેડ સ્તરે શીખવાની જરૂર છે . ઘણીવાર, તે અલગ-અલગ દરે વિકસિત થાય છે કારણકે તેમાં વ્યક્તિગત
શિક્ષકો અને શાળાઓના અભ્યાસક્રમની પ્રાથમિકતામાં તફાવત, વિદ્યાર્થીઓના રસ-રૂચી અને શાળા બહારના અનુભવોમાં તફાવત
તેમજ અન્ય ઘણા પરિબળો અસર કરે છે .
દરે ક ક્ષેત્રની શ્રેણીઓના H-ઉચ્ચ, M-મધ્યમ, અથવા L-નીચલા સ્તરે તમારા બાળકની કામગીરી મુકીને IAR વાંચન અને લેખનના
પાંચ ક્ષેત્રોમાં વિધાર્થીની તૈયારીનુ ં વર્ણન કરે છે . નિર્ણાયક સામગ્રીના કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા બાળકની કામગીરીને જાણવાથી તમને
તમારા બાળકના ભવિષ્યના શૈક્ષણિક વિકાસને સમર્થન આપવા માટે તેના શિક્ષકો સાથે વધુ અસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ
બનાવે છે .

H

ઉચ્ચ સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે ે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે કેવી રીતે તમારા બાળકને શાળા અને ઘર
બંનેમાં વધુ મજબ ૂતાઇ પ્રાપ્ત કરવા માટે પડકારી શકાય.

M

મધ્યમ સ્તરની તત્પરતાના અંદાજ માટે , તમારા શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે શાળામાં કામ દ્વારા અને ઘરની પ્રવ ૃત્તિઓ દ્વારા
તમારા બાળકને આ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવામાં કેવી રીતે મદદ કરી શકાય.

L

નીચલા સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને વધારાના સમર્થન માટે કહો અને તમારા બાળકને
શાળામાં ગ્રેડ-સ્તરની અપેક્ષાઓ પ ૂરી કરવા અને તમારા બાળકને ટે કો આપવા માટે ઘરે સહાય કરવા માટે કયા સ્રોતો
ઉપલબ્ધ છે તે અંગે પણ પ ૂછો.

આ પાંચ ક્ષેત્રોમાં તૈયાર થયેલા વિદ્યાર્થીઓ સફળતાપ ૂર્વક કરે છે :

H

M

સાહિત્યિક લખાણ
કાલ્પનિક કથાઓ, નાટક અને કવિતાનુ ં વાંચન અને
વિશ્લેષણ

M
L

લેખિત અભિવ્યક્તિ
વિદ્યાર્થીઓએ જે વાંચ્યું છે તેમાંથી સારી રીતે વિકસિત લખાણ
તૈયાર કરવું

L

માહિતીપ્રદ લખાણ
બિન-કાલ્પનિક લખાણ, ઈતિહાસ, વિજ્ઞાન અને કલાઓનુ ં
વાંચન અને વિશ્લેષણ

ભાષાની પરં પરા અને પ્રથાઓનું જ્ઞાન અને ઉપયોગ
માનક અંગ્રેજીના નિયમોનો ઉપયોગ કરીને લખાણ તૈયાર કરવું

શબ્દાવલી
શબ્દોનો શું અર્થ થાય છે તે નિર્ધારિત કરવા માટે
અનુભવ, સંદર્ભ અને વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કરવો

એકં દરે લેખન

એકં દરે વાંચન
અત્યંત વિકસિત વાંચન પ્રાવીણ્ય

અત્યંત વિકસિત લેખન પ્રાવીણ્ય
તમારા
બાળક*નો સ્કોર

રાજ્યવ્યાપી સરે રાશ

રાજ્યવ્યાપી સરે રાશ

ઓછું વિકસિત વાંચન પ્રાવીણ્ય

* તમારા બાળકનો સ્કોર 10 થી 90 ના માપદં ડ પર 65 હતો

પ ૃષ્ઠ 2 માંથી 2

ઓછું વિકસિત લેખન પ્રાવીણ્ય

તમારા
બાળક*નો સ્કોર

* તમારા બાળકનો સ્કોર 10 થી 60 ના માપદં ડ પર 25 હતો

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
જન્મ તારીખ: 12/31/2010 આઈડી: MA04040042 ગ્રેડ: 3
નમ ૂનાનુ ં જીલ્લાનુ ં નામ
નમ ૂનાનુ ં શાળા એકનુ ં નામ
ઈલિનોઈ

ગ્રેડ 3 ગણિત	

SPRING 2022

ગણિત મ ૂલ્યાંકનનો અહેવાલ, 2021-2022
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ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ હાઇસ્કૂલ પછી કૉલેજ અને કારકિર્દીની તૈયારી માટે યોગ્ય ટ્રેક પર રહેવા માટે દરે ક ગ્રેડ સ્તરની
આવશ્યક કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક વિચારશીલતા ક્ષમતાઓનુ ં વર્ણન કરે છે. ઈલિનોઈ એસેસમેન્ટ ઓફ રે ડીનેસ
(IAR) અંદાજ આપે છે કે ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ સાથે પ્રથમનામ કે વી રીતે સફળતાપ ૂર્વક ગતિશીલ રહેશે.
IL Parent Portal ની મુલાકાત લો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અને તમારા બાળકની કામગીરીના પરિણામો
ઓનલાઇન જોવા માટે નીચેના કોડનો ઉપયોગ કરો.
x8ZpHbGzDkwr

હું આ અહેવાલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકું ?
વર્તમાન શિક્ષણનુ ં વર્ણન કરવા માટે રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડે IAR સ્કોર્સને પાંચ પ્રવીણતા સ્તરોમાં વિભાજિત કર્યા છે :
તમારા શિક્ષકોને પ ૂછો:
• ગ્રેડ 3 ના ગણિતમાં વિવિધ પ્રાવીણ્ય સ્તરોની લાક્ષણિકતા છે તેવા કૌશલ્યો અને વિવેચનાત્મક વિચાર ક્ષમતાઓના ઉદાહરણો
માટે અથવા વધુ માહિતી માટે , મુલાકાત લો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહેવાલ તમારા બાળકની વર્તમાન શક્તિઓ અને પડકારો વિશે શુ ં કહે છે .
• તેઓ આ વર્ષે શુ ં કરશે અને તમારા બાળકની પ્રગતિમાં મદદ કરવા ઘરે શુ ં કરી શકાય?

તમારા બાળકનો સ્કોર

સ્કોરની
શ્રેણી
850
790

750

725

700

650

વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી
દરે ક સ્તરે

સ્તર 5

5%

સ્તર 4

29%

સ્તર 3

28%

બાળકનો
સ્કોર

722
સ્તર 2

24%

સ્તર 1

14%

પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR માં 722 નો 3જો ગ્રેડ સ્કોર
પ્રાપ્ત કર્યો. આ સ્કોર શૈક્ષણિક કુશળતા અને જ્ઞાનના
વર્તમાન સ્તરો અને નવા શૈક્ષણિક કાર્યો શીખવા માટે
લાગુ અરજી કરવા માટે વર્તમાન ક્ષમતાનો અંદાજ આપે
છે . ઉચ્ચ સ્કોર્સ સામાન્ય રીતે ગણિતના જ્ઞાનની વધુ
મજબ ૂત શ્રેણીઓને તથા તે જ્ઞાનને વધુ જટિલ શૈક્ષણિક
કાર્યો અને સમસ્યાઓ પર લાગુ કરવાની ઉંચી ક્ષમતાને
પ્રતિબિંબિત કરે છે .
એ યાદ રાખવું અગત્યનુ ં છે કે તમારા બાળકનો IAR સ્કોર
તેના વર્તમાન શિક્ષણનો અંદાજ છે . તમારા બાળકનો
સ્કોર 10.1 પોઇન્ટ જેટલો વધારે અથવા ઓછો હોઈ શકે
છે . જો તે/તેણીએ અનેકવાર ટેસ્ટ આપી હશે તો આ
તમારા બાળકના સ્કોરમાં અપેક્ષિત ફેરફારના અંકો છે .
સ્કોર્સમાં ઓછા તફાવતનુ ં વધુ અર્થઘટન ન કરવું જોઈએ.
એ યાદ રાખવું મહત્વપ ૂર્ણ છે કે ભ ૂતકાળનુ ં પ્રદર્શન ભાવિ
શૈક્ષણિક વિકાસ અને સફળતા નિર્ધારિત કરત ું નથી. ઉચ્ચ
ગુણવત્તા સાથેન ુ ં શિક્ષણ અને વિદ્યાર્થીના પ્રયત્નો અને
સંલગ્નતા ભવિષ્યના પ્રદર્શનને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ
કરે છે .

રાજ્યની સરે રાશ 736

અનુમાનિત ક્વોન્ટાઇલ® માપ: 1275Q અને રે ન્જ: 1225Q- 1325Q
તમારા વિદ્યાર્થીને ગાણિતિક કૌશલ્યો અને વિભાવનાઓમાં તેમની ક્ષમતા માટે યોગ્ય સામગ્રી સાથે મેળ કરવા માટે
www.quantiles.com પર અનુમાનિત ક્વોન્ટાઇલ રે ન્જ દાખલ કરો.
2 માંથી પ ૃષ્ઠ 1

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
વિદ્યાર્થી વ ૃદ્ધિ ટકાવારી

આ વર્ષે વિદ્યાર્થી વ ૃદ્ધિ ટકાવારી ગણતરી કરવા માટે તમારા બાળક અથવા તેના અથવા તેણીના શૈક્ષણિક સાથીદારો વિશે અપ ૂરતી
માહિતી હતી. પ્રથમ વર્ષ ઈલિનોઈમાં વિદ્યાર્થી પરીક્ષણ કરે છે તે તેન ુ ં બેઝલાઇન વર્ષ છે .

ગણિતની તત્પરતાના ચાર વિસ્તારોમાં બારીકાઇભરું ્ય અવલોકન
કૉલેજ અને કારકિર્દીની યોગ્ય તૈયારી કરવા માટે , વિદ્યાર્થીઓએ કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક-વિચારશીલતાઓની
વિશાળ શ્રેણીને દરે ક ગ્રેડ સ્તરે શીખવાની જરૂર છે . ઘણીવાર, તે અલગ-અલગ દરે વિકસિત થાય છે કારણકે તેમાં વ્યક્તિગત
શિક્ષકો અને શાળાઓના અભ્યાસક્રમની પ્રાથમિકતામાં તફાવત, વિદ્યાર્થીઓના રસ-રૂચી અને શાળા બહારના અનુભવોમાં તફાવત
તેમજ અન્ય ઘણા પરિબળો અસર કરે છે .
IAR વાંચન અને લેખનના ચાર ક્ષેત્રોમાં દરે ક ક્ષેત્રની શ્રેણીઓનાં H-ઉચ્ચ, M-મધ્યમ, અથવા L-નીચલા સ્તરે તમારા બાળકની
કામગીરી મુકીને તેની તૈયારીનુ ં વર્ણન કરે છે . નિર્ણાયક સામગ્રીના કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા બાળકની કામગીરીને જાણવાથી તમને
તમારા બાળકના ભવિષ્યના શૈક્ષણિક વિકાસને સમર્થન આપવા માટે તેના શિક્ષકો સાથે વધુ અસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ
બનાવે છે .

H

ઉચ્ચ સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે ે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે કેવી રીતે તમારા બાળકને શાળા અને ઘર
બંનેમાં વધુ મજબ ૂતાઇ પ્રાપ્ત કરવા માટે પડકારી શકાય.

M

મધ્યમ સ્તરની તત્પરતાના અંદાજ માટે , તમારા શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે શાળામાં કામ દ્વારા અને ઘરની પ્રવ ૃત્તિઓ દ્વારા
તમારા બાળકને આ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવામાં કેવી રીતે મદદ કરી શકાય.

L

નીચલા સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને વધારાના સમર્થન માટે કહો અને તમારા બાળકને
શાળામાં ગ્રેડ-સ્તરની અપેક્ષાઓ પ ૂરી કરવા અને તમારા બાળકને ટે કો આપવા માટે ઘરે સહાય કરવા માટે કયા સ્રોતો
ઉપલબ્ધ છે તે અંગે પણ પ ૂછો.

આ ચાર ક્ષેત્રોમાં તૈયાર થયેલા વિદ્યાર્થીઓ નીચેન ંુ સફળતાપ ૂર્વક કરે છે :

L

મુખ્ય સામગ્રી

M

ગુણાકાર અને વિભાજન, ક્ષેત્રફળ, માપન, અને પાયાની
અપ ૂર્ણાંકની સમજણ સાથેના કોયડાઓને ઉકેલવા

H

વધારાની અને સહાયક સામગ્રી

ગાણિતિક તર્ક ની અભિવ્યક્તિ
તાર્કિક-ગાણિતિક ઉકેલો બનાવવા અને સચોટ બનાવવા અને
અન્યોના તર્કનુ ં વિશ્લેષણ કરવું અને સુધારવું

L

પરિમિતિ, સ્થાનકિંમત, ભૌમિતિક આકારો અને માહિતીની
રજૂઆત સાથેના કોયડાઓને ઉકેલવા

મોડેલીંગ અને એપ્લિકેશન
વાસ્તવિક-વિશ્વની સમસ્યાઓનુ ં નિરાકરણ, પ્રતીકોની સાથે
સમસ્યાનુ ં પ્રતિનિધિત્વ અને નિરાકરણ, જથ્થાત્મક રીતે તર્ક,
અને વ્ યૂહાત્મક રીતે યોગ્ય સાધનોનો ઉપયોગ કરવો

પ ૃષ્ઠ 2 માંથી 2

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
જન્મ તારીખ: 12/31/2009 આઈડી : MA05040042 ગ્રેડ: 4
નમ ૂનાનુ ં જીલ્લાનુ ં નામ
નમ ૂનાનુ ં શાળા એકનુ ં નામ
ઈલિનોઈ

ગ્રેડ 4 ગણિત	

SPRING 2022

ગણિત મ ૂલ્યાંકનનો અહેવાલ, 2021-2022
ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ હાઇસ્કૂલ પછી કૉલેજ અને કારકિર્દીની તૈયારી માટે યોગ્ય ટ્રેક પર રહેવા માટે દરે ક ગ્રેડ સ્તરની
આવશ્યક કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક વિચારશીલતા ક્ષમતાઓનુ ં વર્ણન કરે છે. ઈલિનોઈ એસેસમેન્ટ ઓફ રે ડીનેસ
(IAR) અંદાજ આપે છે કે ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ સાથે પ્રથમનામ કે વી રીતે સફળતાપ ૂર્વક ગતિશીલ રહેશે.

4

IL Parent Portal ની મુલાકાત લો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અને તમારા બાળકની કામગીરીના પરિણામો
ઓનલાઇન જોવા માટે નીચેના કોડનો ઉપયોગ કરો.
BNZrYpRX23ZD

હું આ અહેવાલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકું ?
વર્તમાન શિક્ષણનુ ં વર્ણન કરવા માટે રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડે IAR સ્કોર્સને પાંચ પ્રવીણતા સ્તરોમાં વિભાજિત કર્યા છે :
તમારા શિક્ષકોને પ ૂછો:
• ગ્રેડ 4 ના ગણિતમાં વિવિધ પ્રાવીણ્ય સ્તરોની લાક્ષણિકતા છે તેવા કૌશલ્યો અને વિવેચનાત્મક વિચાર ક્ષમતાઓના ઉદાહરણો
માટે અથવા વધુ માહિતી માટે , મુલાકાત લો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહેવાલ તમારા બાળકની વર્તમાન શક્તિઓ અને પડકારો વિશે શુ ં કહે છે .
• તેઓ આ વર્ષે શુ ં કરશે અને તમારા બાળકની પ્રગતિમાં મદદ કરવા ઘરે શુ ં કરી શકાય?

તમારા બાળકનો સ્કોર
સ્કોરની
શ્રેણી
850
796

750

725

700

650

વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી
દરે ક સ્તરે

સ્તર 5

3%

સ્તર 4

25%

સ્તર 3

29%

બાળકનો
સ્કોર

722
સ્તર 2

29%

સ્તર 1

14%

પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR માં 722નો 4થો ગ્રેડ સ્કોર
પ્રાપ્ત કર્યો. આ સ્કોર શૈક્ષણિક કુશળતા અને જ્ઞાનના
વર્તમાન સ્તરો અને નવા શૈક્ષણિક કાર્યો શીખવા માટે
લાગુ અરજી કરવા માટે વર્તમાન ક્ષમતાનો અંદાજ આપે
છે . ઉચ્ચ સ્કોર્સ સામાન્ય રીતે ગણિતના જ્ઞાનની વધુ
મજબ ૂત શ્રેણીઓને તથા તે જ્ઞાનને વધુ જટિલ શૈક્ષણિક
કાર્યો અને સમસ્યાઓ પર લાગુ કરવાની ઉંચી ક્ષમતાને
પ્રતિબિંબિત કરે છે .
એ યાદ રાખવું અગત્યનુ ં છે કે તમારા બાળકનો IAR સ્કોર
તેના વર્તમાન શિક્ષણનો અંદાજ છે . તમારા બાળકનો
સ્કોર 11.1 પોઇન્ટ જેટલો વધારે અથવા ઓછો હોઈ શકે
છે . જો તે/તેણીએ અનેકવાર ટેસ્ટ આપી હશે તો આ
તમારા બાળકના સ્કોરમાં અપેક્ષિત ફેરફારના અંકો છે .
સ્કોર્સમાં ઓછા તફાવતનુ ં વધુ અર્થઘટન ન કરવું જોઈએ.
એ યાદ રાખવું મહત્વપ ૂર્ણ છે કે ભ ૂતકાળનુ ં પ્રદર્શન ભાવિ
શૈક્ષણિક વિકાસ અને સફળતા નિર્ધારિત કરત ું નથી. ઉચ્ચ
ગુણવત્તા સાથેન ુ ં શિક્ષણ અને વિદ્યાર્થીના પ્રયત્નો અને
સંલગ્નતા ભવિષ્યના પ્રદર્શનને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ
કરે છે .
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અનુમાનિત ક્વોન્ટાઇલ® માપ: 1275Q અને રે ન્જ: 1225Q- 1325Q
તમારા વિદ્યાર્થીને ગાણિતિક કૌશલ્યો અને વિભાવનાઓમાં તેમની ક્ષમતા માટે યોગ્ય સામગ્રી સાથે મેળ કરવા માટે
www.quantiles.com પર અનુમાનિત ક્વોન્ટાઇલ રે ન્જ દાખલ કરો.
2 માંથી પ ૃષ્ઠ 1

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી

વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી એ તમારા બાળકની શૈક્ષણિક વ ૃદ્ધિને તે જ સમયાંતરે અન્ય ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓની વ ૃદ્ધિ સાથે
સરખાવે છે . 50 ની વિકાસ ટકાવારી એ સરે રાશ છે . 50 થી ઉપરની વિકાસ ટકાવારીઓ સરે રાશ કરતાં વધુ પ્રગતિ દર્શાવે છે . 50
થી નીચેની વિકાસ ટકાવારી સરે રાશ કરતાં ઓછી પ્રગતિ દર્શાવે છે .
આ વર્ષે તમારા બાળકનો સ્કોર 62 ટકા ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓ જેઓને પાછલા વર્ષ(ર્ષો)ની આકારણીમાં તમારા બાળકને જેટલો
સ્કોર મળ્યો હતો તેના જેટલો અથવા તેના કરતા વધુ સારો છે .

ગણિતની તત્પરતાના ચાર વિસ્તારોમાં બારીકાઇભરું ્ય અવલોકન
કૉલેજ અને કારકિર્દીની યોગ્ય તૈયારી કરવા માટે , વિદ્યાર્થીઓએ કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક-વિચારશીલતાઓની
વિશાળ શ્રેણીને દરે ક ગ્રેડ સ્તરે શીખવાની જરૂર છે . ઘણીવાર, તે અલગ-અલગ દરે વિકસિત થાય છે કારણકે તેમાં વ્યક્તિગત
શિક્ષકો અને શાળાઓના અભ્યાસક્રમની પ્રાથમિકતામાં તફાવત, વિદ્યાર્થીઓના રસ-રૂચી અને શાળા બહારના અનુભવોમાં તફાવત
તેમજ અન્ય ઘણા પરિબળો અસર કરે છે .
IAR વાંચન અને લેખનના ચાર ક્ષેત્રોમાં દરે ક ક્ષેત્રની શ્રેણીઓનાં H-ઉચ્ચ, M-મધ્યમ, અથવા L-નીચલા સ્તરે તમારા બાળકની
કામગીરી મુકીને તેની તૈયારીનુ ં વર્ણન કરે છે . નિર્ણાયક સામગ્રીના કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા બાળકની કામગીરીને જાણવાથી તમને
તમારા બાળકના ભવિષ્યના શૈક્ષણિક વિકાસને સમર્થન આપવા માટે તેના શિક્ષકો સાથે વધુ અસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ
બનાવે છે .

H

ઉચ્ચ સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે ે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે કેવી રીતે તમારા બાળકને શાળા અને ઘર
બંનેમાં વધુ મજબ ૂતાઇ પ્રાપ્ત કરવા માટે પડકારી શકાય.

M

મધ્યમ સ્તરની તત્પરતાના અંદાજ માટે , તમારા શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે શાળામાં કામ દ્વારા અને ઘરની પ્રવ ૃત્તિઓ દ્વારા
તમારા બાળકને આ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવામાં કેવી રીતે મદદ કરી શકાય.

L

નીચલા સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને વધારાના સમર્થન માટે કહો અને તમારા બાળકને
શાળામાં ગ્રેડ-સ્તરની અપેક્ષાઓ પ ૂરી કરવા અને તમારા બાળકને ટે કો આપવા માટે ઘરે સહાય કરવા માટે કયા સ્રોતો
ઉપલબ્ધ છે તે અંગે પણ પ ૂછો.

આ ચાર ક્ષેત્રોમાં તૈયાર થયેલા વિદ્યાર્થીઓ નીચેન ંુ સફળતાપ ૂર્વક કરે છે :

M

L

મુખ્ય સામગ્રી
ગુણાકાર અને વિભાજન, સ્થાનકિંમત, અપ ૂર્ણાંકની સરખામણી
અન અપ ૂર્ણાંકનાં તેજ ભાજક સાથેના સરવાળો અને બાદબાકી
સાથેના કોયડાઓને ઉકેલવા

M

વધારાની અને સહાયક સામગ્રી
આંકડા અને આકારનુ ં માળખુ,ં સામાન્ય વિસ્તારનુ ં રૂપાંતર,
ખ ૂણાનાં માપ, ભૌમિતિક આકારોનુ ં વર્ગીકરણ, અને માહિતીની
રજૂઆત સાથેના કોયડાઓને ઉકેલવા

ગાણિતિક તર્ક ની અભિવ્યક્તિ
તાર્કિક-ગાણિતિક ઉકેલો બનાવવા અને સચોટ બનાવવા અને
અન્યોના તર્કનુ ં વિશ્લેષણ કરવું અને સુધારવું

H
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મોડેલીંગ અને એપ્લિકેશન
વાસ્તવિક-વિશ્વની સમસ્યાઓનુ ં નિરાકરણ, પ્રતીકોની સાથે
સમસ્યાનુ ં પ્રતિનિધિત્વ અને નિરાકરણ, જથ્થાત્મક રીતે તર્ક,
અને વ્ યૂહાત્મક રીતે યોગ્ય સાધનોનો ઉપયોગ કરવો

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
જન્મ તારીખ: 12/31/2009 આઈડી : MA05040042 ગ્રેડ: 4
નમ ૂનાનુ ં જીલ્લાનુ ં નામ
નમ ૂનાનુ ં શાળા એકનુ ં નામ
ઈલિનોઈ

ગ્રેડ 4 ગણિત	

SPRING 2022

ગણિત મ ૂલ્યાંકનનો અહેવાલ, 2021-2022
ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ હાઇસ્કૂલ પછી કૉલેજ અને કારકિર્દીની તૈયારી માટે યોગ્ય ટ્રેક પર રહેવા માટે દરે ક ગ્રેડ સ્તરની
આવશ્યક કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક વિચારશીલતા ક્ષમતાઓનુ ં વર્ણન કરે છે. ઈલિનોઈ એસેસમેન્ટ ઓફ રે ડીનેસ
(IAR) અંદાજ આપે છે કે ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ સાથે પ્રથમનામ કે વી રીતે સફળતાપ ૂર્વક ગતિશીલ રહેશે.

4

IL Parent Portal ની મુલાકાત લો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અને તમારા બાળકની કામગીરીના પરિણામો
ઓનલાઇન જોવા માટે નીચેના કોડનો ઉપયોગ કરો.
BNZrYpRX23ZD

હું આ અહેવાલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકું ?
વર્તમાન શિક્ષણનુ ં વર્ણન કરવા માટે રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડે IAR સ્કોર્સને પાંચ પ્રવીણતા સ્તરોમાં વિભાજિત કર્યા છે :
તમારા શિક્ષકોને પ ૂછો:
• ગ્રેડ 4 ના ગણિતમાં વિવિધ પ્રાવીણ્ય સ્તરોની લાક્ષણિકતા છે તેવા કૌશલ્યો અને વિવેચનાત્મક વિચાર ક્ષમતાઓના ઉદાહરણો
માટે અથવા વધુ માહિતી માટે , મુલાકાત લો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહેવાલ તમારા બાળકની વર્તમાન શક્તિઓ અને પડકારો વિશે શુ ં કહે છે .
• તેઓ આ વર્ષે શુ ં કરશે અને તમારા બાળકની પ્રગતિમાં મદદ કરવા ઘરે શુ ં કરી શકાય?

તમારા બાળકનો સ્કોર
સ્કોરની
શ્રેણી
850
796

750

725

700

650

વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી
દરે ક સ્તરે

સ્તર 5

3%

સ્તર 4

25%

સ્તર 3

29%

બાળકનો
સ્કોર

722
સ્તર 2

29%

સ્તર 1

14%

પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR માં 722નો 4થો ગ્રેડ સ્કોર
પ્રાપ્ત કર્યો. આ સ્કોર શૈક્ષણિક કુશળતા અને જ્ઞાનના
વર્તમાન સ્તરો અને નવા શૈક્ષણિક કાર્યો શીખવા માટે
લાગુ અરજી કરવા માટે વર્તમાન ક્ષમતાનો અંદાજ આપે
છે . ઉચ્ચ સ્કોર્સ સામાન્ય રીતે ગણિતના જ્ઞાનની વધુ
મજબ ૂત શ્રેણીઓને તથા તે જ્ઞાનને વધુ જટિલ શૈક્ષણિક
કાર્યો અને સમસ્યાઓ પર લાગુ કરવાની ઉંચી ક્ષમતાને
પ્રતિબિંબિત કરે છે .
એ યાદ રાખવું અગત્યનુ ં છે કે તમારા બાળકનો IAR સ્કોર
તેના વર્તમાન શિક્ષણનો અંદાજ છે . તમારા બાળકનો
સ્કોર 11.1 પોઇન્ટ જેટલો વધારે અથવા ઓછો હોઈ શકે
છે . જો તે/તેણીએ અનેકવાર ટેસ્ટ આપી હશે તો આ
તમારા બાળકના સ્કોરમાં અપેક્ષિત ફેરફારના અંકો છે .
સ્કોર્સમાં ઓછા તફાવતનુ ં વધુ અર્થઘટન ન કરવું જોઈએ.
એ યાદ રાખવું મહત્વપ ૂર્ણ છે કે ભ ૂતકાળનુ ં પ્રદર્શન ભાવિ
શૈક્ષણિક વિકાસ અને સફળતા નિર્ધારિત કરત ું નથી. ઉચ્ચ
ગુણવત્તા સાથેન ુ ં શિક્ષણ અને વિદ્યાર્થીના પ્રયત્નો અને
સંલગ્નતા ભવિષ્યના પ્રદર્શનને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ
કરે છે .
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અનુમાનિત ક્વોન્ટાઇલ® માપ: 1275Q અને રે ન્જ: 1225Q- 1325Q
તમારા વિદ્યાર્થીને ગાણિતિક કૌશલ્યો અને વિભાવનાઓમાં તેમની ક્ષમતા માટે યોગ્ય સામગ્રી સાથે મેળ કરવા માટે
www.quantiles.com પર અનુમાનિત ક્વોન્ટાઇલ રે ન્જ દાખલ કરો.
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પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી

વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી એ તમારા બાળકની શૈક્ષણિક વ ૃદ્ધિને તે જ સમયાંતરે અન્ય ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓની વ ૃદ્ધિ સાથે
સરખાવે છે . 50 ની વિકાસ ટકાવારી એ સરે રાશ છે . 50 થી ઉપરની વિકાસ ટકાવારીઓ સરે રાશ કરતાં વધુ પ્રગતિ દર્શાવે છે . 50
થી નીચેની વિકાસ ટકાવારી સરે રાશ કરતાં ઓછી પ્રગતિ દર્શાવે છે .
આ વર્ષે તમારા બાળકનો સ્કોર 62 ટકા ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓ જેઓને પાછલા વર્ષ(ર્ષો)ની આકારણીમાં તમારા બાળકને જેટલો
સ્કોર મળ્યો હતો તેના જેટલો અથવા તેના કરતા વધુ સારો છે .

ગણિતની તત્પરતાના ચાર વિસ્તારોમાં બારીકાઇભરું ્ય અવલોકન
કૉલેજ અને કારકિર્દીની યોગ્ય તૈયારી કરવા માટે , વિદ્યાર્થીઓએ કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક-વિચારશીલતાઓની
વિશાળ શ્રેણીને દરે ક ગ્રેડ સ્તરે શીખવાની જરૂર છે . ઘણીવાર, તે અલગ-અલગ દરે વિકસિત થાય છે કારણકે તેમાં વ્યક્તિગત
શિક્ષકો અને શાળાઓના અભ્યાસક્રમની પ્રાથમિકતામાં તફાવત, વિદ્યાર્થીઓના રસ-રૂચી અને શાળા બહારના અનુભવોમાં તફાવત
તેમજ અન્ય ઘણા પરિબળો અસર કરે છે .
IAR વાંચન અને લેખનના ચાર ક્ષેત્રોમાં દરે ક ક્ષેત્રની શ્રેણીઓનાં H-ઉચ્ચ, M-મધ્યમ, અથવા L-નીચલા સ્તરે તમારા બાળકની
કામગીરી મુકીને તેની તૈયારીનુ ં વર્ણન કરે છે . નિર્ણાયક સામગ્રીના કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા બાળકની કામગીરીને જાણવાથી તમને
તમારા બાળકના ભવિષ્યના શૈક્ષણિક વિકાસને સમર્થન આપવા માટે તેના શિક્ષકો સાથે વધુ અસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ
બનાવે છે .

H

ઉચ્ચ સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે ે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે કેવી રીતે તમારા બાળકને શાળા અને ઘર
બંનેમાં વધુ મજબ ૂતાઇ પ્રાપ્ત કરવા માટે પડકારી શકાય.

M

મધ્યમ સ્તરની તત્પરતાના અંદાજ માટે , તમારા શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે શાળામાં કામ દ્વારા અને ઘરની પ્રવ ૃત્તિઓ દ્વારા
તમારા બાળકને આ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવામાં કેવી રીતે મદદ કરી શકાય.

L

નીચલા સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને વધારાના સમર્થન માટે કહો અને તમારા બાળકને
શાળામાં ગ્રેડ-સ્તરની અપેક્ષાઓ પ ૂરી કરવા અને તમારા બાળકને ટે કો આપવા માટે ઘરે સહાય કરવા માટે કયા સ્રોતો
ઉપલબ્ધ છે તે અંગે પણ પ ૂછો.

આ ચાર ક્ષેત્રોમાં તૈયાર થયેલા વિદ્યાર્થીઓ નીચેન ંુ સફળતાપ ૂર્વક કરે છે :

M

L

મુખ્ય સામગ્રી
ગુણાકાર અને વિભાજન, સ્થાનકિંમત, અપ ૂર્ણાંકની સરખામણી
અન અપ ૂર્ણાંકનાં તેજ ભાજક સાથેના સરવાળો અને બાદબાકી
સાથેના કોયડાઓને ઉકેલવા

M

વધારાની અને સહાયક સામગ્રી
આંકડા અને આકારનુ ં માળખુ,ં સામાન્ય વિસ્તારનુ ં રૂપાંતર,
ખ ૂણાનાં માપ, ભૌમિતિક આકારોનુ ં વર્ગીકરણ, અને માહિતીની
રજૂઆત સાથેના કોયડાઓને ઉકેલવા

ગાણિતિક તર્ક ની અભિવ્યક્તિ
તાર્કિક-ગાણિતિક ઉકેલો બનાવવા અને સચોટ બનાવવા અને
અન્યોના તર્કનુ ં વિશ્લેષણ કરવું અને સુધારવું

H
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મોડેલીંગ અને એપ્લિકેશન
વાસ્તવિક-વિશ્વની સમસ્યાઓનુ ં નિરાકરણ, પ્રતીકોની સાથે
સમસ્યાનુ ં પ્રતિનિધિત્વ અને નિરાકરણ, જથ્થાત્મક રીતે તર્ક,
અને વ્ યૂહાત્મક રીતે યોગ્ય સાધનોનો ઉપયોગ કરવો

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
જન્મ તારીખ: 05/20/2008 આઈડી: MA06040032 ગ્રેડ: 5
નમ ૂનાનુ ં જીલ્લાનુ ં નામ
નમ ૂનાનુ ં શાળા એકનુ ં નામ
ઈલિનોઈ

ગ્રેડ 5 ગણિત	

SPRING 2022

ગણિત મ ૂલ્યાંકનનો અહેવાલ, 2021-2022
ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ હાઇસ્કૂલ પછી કૉલેજ અને કારકિર્દીની તૈયારી માટે યોગ્ય ટ્રેક પર રહેવા માટે દરે ક ગ્રેડ સ્તરની
આવશ્યક કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક વિચારશીલતા ક્ષમતાઓનુ ં વર્ણન કરે છે. ઈલિનોઈ એસેસમેન્ટ ઓફ રે ડીનેસ
(IAR) અંદાજ આપે છે કે ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ સાથે પ્રથમનામ કે વી રીતે સફળતાપ ૂર્વક ગતિશીલ રહેશે.
IL Parent Portal ની મુલાકાત લો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અને તમારા બાળકની કામગીરીના પરિણામો
ઓનલાઇન જોવા માટે નીચેના કોડનો ઉપયોગ કરો. yzZ7ppDNW4mp

હું આ અહેવાલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકું ?
5

વર્તમાન શિક્ષણનુ ં વર્ણન કરવા માટે રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડે IAR સ્કોર્સને પાંચ પ્રવીણતા સ્તરોમાં વિભાજિત કર્યા છે :
તમારા શિક્ષકોને પ ૂછો:
• ગ્રેડ 5 ના ગણિતમાં વિવિધ પ્રાવીણ્ય સ્તરોની લાક્ષણિકતા છે તેવા કૌશલ્યો અને વિવેચનાત્મક વિચાર ક્ષમતાઓના ઉદાહરણો
માટે અથવા વધુ માહિતી માટે , મુલાકાત લો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહેવાલ તમારા બાળકની વર્તમાન શક્તિઓ અને પડકારો વિશે શુ ં કહે છે .
• તેઓ આ વર્ષે શુ ં કરશે અને તમારા બાળકની પ્રગતિમાં મદદ કરવા ઘરે શુ ં કરી શકાય?

તમારા બાળકનો સ્કોર
સ્કોરની
શ્રેણી
850
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વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી
દરે ક સ્તરે

સ્તર 5

3%

સ્તર 4

24%

સ્તર 3

30%

સ્તર 2

30%

સ્તર 1

13%

બાળકનો
સ્કોર

745

પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR માં 745 નો 5મો ગ્રેડ સ્કોર
પ્રાપ્ત કર્યો. આ સ્કોર શૈક્ષણિક કુશળતા અને જ્ઞાનના
વર્તમાન સ્તરો અને નવા શૈક્ષણિક કાર્યો શીખવા માટે
લાગુ અરજી કરવા માટે વર્તમાન ક્ષમતાનો અંદાજ આપે
છે . ઉચ્ચ સ્કોર્સ સામાન્ય રીતે ગણિતના જ્ઞાનની વધુ
મજબ ૂત શ્રેણીઓને તથા તે જ્ઞાનને વધુ જટિલ શૈક્ષણિક
કાર્યો અને સમસ્યાઓ પર લાગુ કરવાની ઉંચી ક્ષમતાને
પ્રતિબિંબિત કરે છે .
એ યાદ રાખવું અગત્યનુ ં છે કે તમારા બાળકનો IAR સ્કોર
તેના વર્તમાન શિક્ષણનો અંદાજ છે . તમારા બાળકનો
સ્કોર 2.4 પોઇન્ટ જેટલો વધારે અથવા ઓછો હોઈ શકે છે .
જો તે/તેણીએ અનેકવાર ટે સ્ટ આપી હશે તો આ તમારા
બાળકના સ્કોરમાં અપેક્ષિત ફેરફારના અંકો છે . સ્કોર્સમાં
ઓછા તફાવતનુ ં વધુ અર્થઘટન ન કરવું જોઈએ.
એ યાદ રાખવું મહત્વપ ૂર્ણ છે કે ભ ૂતકાળનુ ં પ્રદર્શન ભાવિ
શૈક્ષણિક વિકાસ અને સફળતા નિર્ધારિત કરત ું નથી. ઉચ્ચ
ગુણવત્તા સાથેન ુ ં શિક્ષણ અને વિદ્યાર્થીના પ્રયત્નો અને
સંલગ્નતા ભવિષ્યના પ્રદર્શનને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ
કરે છે .

રાજ્યની સરે રાશ 732

અનુમાનિત ક્વોન્ટાઇલ® માપ: 1275Q અને રે ન્જ: 1225Q- 1325Q
તમારા વિદ્યાર્થીને ગાણિતિક કૌશલ્યો અને વિભાવનાઓમાં તેમની ક્ષમતા માટે યોગ્ય સામગ્રી સાથે મેળ કરવા માટે
www.quantiles.com પર અનુમાનિત ક્વોન્ટાઇલ રે ન્જ દાખલ કરો.
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પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી

વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી એ તમારા બાળકની શૈક્ષણિક વ ૃદ્ધિને તે જ સમયાંતરે અન્ય ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓની વ ૃદ્ધિ સાથે
સરખાવે છે . 50 ની વિકાસ ટકાવારી એ સરે રાશ છે . 50 થી ઉપરની વિકાસ ટકાવારીઓ સરે રાશ કરતાં વધુ પ્રગતિ દર્શાવે છે . 50
થી નીચેની વિકાસ ટકાવારી સરે રાશ કરતાં ઓછી પ્રગતિ દર્શાવે છે .
આ વર્ષે તમારા બાળકનો સ્કોર 63 ટકા ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓ જેઓને પાછલા વર્ષ(ર્ષો)ની આકારણીમાં તમારા બાળકને જેટલો
સ્કોર મળ્યો હતો તેના જેટલો અથવા તેના કરતા વધુ સારો છે .

ગણિતની તત્પરતાના ચાર વિસ્તારોમાં બારીકાઇભરું ્ય અવલોકન
કૉલેજ અને કારકિર્દીની યોગ્ય તૈયારી કરવા માટે , વિદ્યાર્થીઓએ કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક-વિચારશીલતાઓની
વિશાળ શ્રેણીને દરે ક ગ્રેડ સ્તરે શીખવાની જરૂર છે . ઘણીવાર, તે અલગ-અલગ દરે વિકસિત થાય છે કારણકે તેમાં વ્યક્તિગત
શિક્ષકો અને શાળાઓના અભ્યાસક્રમની પ્રાથમિકતામાં તફાવત, વિદ્યાર્થીઓના રસ-રૂચી અને શાળા બહારના અનુભવોમાં તફાવત
તેમજ અન્ય ઘણા પરિબળો અસર કરે છે .
IAR વાંચન અને લેખનના ચાર ક્ષેત્રોમાં દરે ક ક્ષેત્રની શ્રેણીઓનાં H-ઉચ્ચ, M-મધ્યમ, અથવા L-નીચલા સ્તરે તમારા બાળકની
કામગીરી મુકીને તેની તૈયારીનુ ં વર્ણન કરે છે . નિર્ણાયક સામગ્રીના કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા બાળકની કામગીરીને જાણવાથી તમને
તમારા બાળકના ભવિષ્યના શૈક્ષણિક વિકાસને સમર્થન આપવા માટે તેના શિક્ષકો સાથે વધુ અસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ
બનાવે છે .

H

ઉચ્ચ સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે ે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે કેવી રીતે તમારા બાળકને શાળા અને ઘર
બંનેમાં વધુ મજબ ૂતાઇ પ્રાપ્ત કરવા માટે પડકારી શકાય.

M

મધ્યમ સ્તરની તત્પરતાના અંદાજ માટે , તમારા શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે શાળામાં કામ દ્વારા અને ઘરની પ્રવ ૃત્તિઓ દ્વારા
તમારા બાળકને આ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવામાં કેવી રીતે મદદ કરી શકાય.

L

નીચલા સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને વધારાના સમર્થન માટે કહો અને તમારા બાળકને
શાળામાં ગ્રેડ-સ્તરની અપેક્ષાઓ પ ૂરી કરવા અને તમારા બાળકને ટે કો આપવા માટે ઘરે સહાય કરવા માટે કયા સ્રોતો
ઉપલબ્ધ છે તે અંગે પણ પ ૂછો.

આ ચાર ક્ષેત્રોમાં તૈયાર થયેલા વિદ્યાર્થીઓ નીચેન ંુ સફળતાપ ૂર્વક કરે છે :

H

H

મુખ્ય સામગ્રી
ત્રિપાર્શ્વ કાચની ઘનતા, ઘણાં અંકો વાળાં આંકડા, દશાંક, અને
અપ ૂર્ણાંક સાથે સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર અને વિભાજન
સાથેના કોયડાઓને ઉકેલવા

L

તાર્કિક-ગાણિતિક ઉકેલો બનાવવા અને સચોટ બનાવવા અને
અન્યોના તર્કનુ ં વિશ્લેષણ કરવું અને સુધારવું

M

વધારાની અને સહાયક સામગ્રી

ગાણિતિક તર્ક ની અભિવ્યક્તિ

સંખ્યાત્મક અભિવ્યક્તિઓને લખવી અને અર્થધટન કરવુ,ં
માપનુ ં રૂપાંતર કરવુ,ં બિન્દુ ઓનુ ં આલેખન કરવુ,ં ભૌમિતિક
આકારોનુ ં વર્ગીકરણ કરવુ,ં અને માહિતીની રજુ આત સાથેના
કોયડાઓને ઉકેલવા
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મોડેલીંગ અને એપ્લિકેશન
વાસ્તવિક-વિશ્વની સમસ્યાઓનુ ં નિરાકરણ, પ્રતીકોની સાથે
સમસ્યાનુ ં પ્રતિનિધિત્વ અને નિરાકરણ, જથ્થાત્મક રીતે તર્ક,
અને વ્ યૂહાત્મક રીતે યોગ્ય સાધનોનો ઉપયોગ કરવો

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
જન્મ તારીખ: 05/20/2007 આઈડી: MA07040032 ગ્રેડ: 6
નમ ૂનાનુ ં જીલ્લાનુ ં નામ
નમ ૂનાનુ ં શાળા એકનુ ં નામ
ઈલિનોઈ

ગ્રેડ 6 ગણિત	

SPRING 2022

ગણિત મ ૂલ્યાંકનનો અહેવાલ, 2021-2022
ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ હાઇસ્કૂલ પછી કૉલેજ અને કારકિર્દીની તૈયારી માટે યોગ્ય ટ્રેક પર રહેવા માટે દરે ક ગ્રેડ સ્તરની
આવશ્યક કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક વિચારશીલતા ક્ષમતાઓનુ ં વર્ણન કરે છે. ઈલિનોઈ એસેસમેન્ટ ઓફ રે ડીનેસ
(IAR) અંદાજ આપે છે કે ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ સાથે પ્રથમનામ કે વી રીતે સફળતાપ ૂર્વક ગતિશીલ રહેશે.
IL Parent Portal ની મુલાકાત લો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અને તમારા બાળકની કામગીરીના પરિણામો
ઓનલાઇન જોવા માટે નીચેના કોડનો ઉપયોગ કરો.
LJ7gMXc3ms2y

હું આ અહેવાલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકું ?

6

વર્તમાન શિક્ષણનુ ં વર્ણન કરવા માટે રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડે IAR સ્કોર્સને પાંચ પ્રવીણતા સ્તરોમાં વિભાજિત કર્યા છે :
તમારા શિક્ષકોને પ ૂછો:
• ગ્રેડ 6 ના ગણિતમાં વિવિધ પ્રાવીણ્ય સ્તરોની લાક્ષણિકતા છે તેવા કૌશલ્યો અને વિવેચનાત્મક વિચાર ક્ષમતાઓના ઉદાહરણો
માટે અથવા વધુ માહિતી માટે , મુલાકાત લો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહેવાલ તમારા બાળકની વર્તમાન શક્તિઓ અને પડકારો વિશે શુ ં કહે છે .
• તેઓ આ વર્ષે શુ ં કરશે અને તમારા બાળકની પ્રગતિમાં મદદ કરવા ઘરે શુ ં કરી શકાય?

તમારા બાળકનો સ્કોર

સ્કોરની
શ્રેણી
850
788

750

725

700

650

વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી
દરે ક સ્તરે

સ્તર 5

3%

સ્તર 4

24%

સ્તર 3

30%

સ્તર 2

30%

સ્તર 1

13%

બાળકનો
સ્કોર

745

પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR માં 745 નો 6ઠો ગ્રેડ સ્કોર
પ્રાપ્ત કર્યો. આ સ્કોર શૈક્ષણિક કુશળતા અને જ્ઞાનના
વર્તમાન સ્તરો અને નવા શૈક્ષણિક કાર્યો શીખવા માટે
લાગુ અરજી કરવા માટે વર્તમાન ક્ષમતાનો અંદાજ આપે
છે . ઉચ્ચ સ્કોર્સ સામાન્ય રીતે ગણિતના જ્ઞાનની વધુ
મજબ ૂત શ્રેણીઓને તથા તે જ્ઞાનને વધુ જટિલ શૈક્ષણિક
કાર્યો અને સમસ્યાઓ પર લાગુ કરવાની ઉંચી ક્ષમતાને
પ્રતિબિંબિત કરે છે .
એ યાદ રાખવું અગત્યનુ ં છે કે તમારા બાળકનો IAR સ્કોર
તેના વર્તમાન શિક્ષણનો અંદાજ છે . તમારા બાળકનો
સ્કોર10.4 પોઇન્ટ જેટલો વધારે અથવા ઓછો હોઈ શકે
છે . જો તે/તેણીએ અનેકવાર ટેસ્ટ આપી હશે તો આ
તમારા બાળકના સ્કોરમાં અપેક્ષિત ફેરફારના અંકો છે .
સ્કોર્સમાં ઓછા તફાવતનુ ં વધુ અર્થઘટન ન કરવું જોઈએ.
એ યાદ રાખવું મહત્વપ ૂર્ણ છે કે ભ ૂતકાળનુ ં પ્રદર્શન ભાવિ
શૈક્ષણિક વિકાસ અને સફળતા નિર્ધારિત કરત ું નથી. ઉચ્ચ
ગુણવત્તા સાથેન ુ ં શિક્ષણ અને વિદ્યાર્થીના પ્રયત્નો અને
સંલગ્નતા ભવિષ્યના પ્રદર્શનને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ
કરે છે .

રાજ્યની સરે રાશ 732

અનુમાનિત ક્વોન્ટાઇલ® માપ: 1275Q અને રે ન્જ: 1225Q- 1325Q
તમારા વિદ્યાર્થીને ગાણિતિક કૌશલ્યો અને વિભાવનાઓમાં તેમની ક્ષમતા માટે યોગ્ય સામગ્રી સાથે મેળ કરવા માટે www.
quantiles.com પર અનુમાનિત ક્વોન્ટાઇલ રે ન્જ દાખલ કરો.
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પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી

વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી એ તમારા બાળકની શૈક્ષણિક વ ૃદ્ધિને તે જ સમયાંતરે અન્ય ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓની વ ૃદ્ધિ સાથે
સરખાવે છે . 50 ની વિકાસ ટકાવારી એ સરે રાશ છે . 50 થી ઉપરની વિકાસ ટકાવારીઓ સરે રાશ કરતાં વધુ પ્રગતિ દર્શાવે છે . 50
થી નીચેની વિકાસ ટકાવારી સરે રાશ કરતાં ઓછી પ્રગતિ દર્શાવે છે .
આ વર્ષે તમારા બાળકનો સ્કોર 64 ટકા ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓ જેઓને પાછલા વર્ષ(ર્ષો)ની આકારણીમાં તમારા બાળકને જેટલો
સ્કોર મળ્યો હતો તેના જેટલો અથવા તેના કરતા વધુ સારો છે .

ગણિતની તત્પરતાના ચાર વિસ્તારોમાં બારીકાઇભરું ્ય અવલોકન
કૉલેજ અને કારકિર્દીની યોગ્ય તૈયારી કરવા માટે , વિદ્યાર્થીઓએ કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક-વિચારશીલતાઓની
વિશાળ શ્રેણીને દરે ક ગ્રેડ સ્તરે શીખવાની જરૂર છે . ઘણીવાર, તે અલગ-અલગ દરે વિકસિત થાય છે કારણકે તેમાં વ્યક્તિગત
શિક્ષકો અને શાળાઓના અભ્યાસક્રમની પ્રાથમિકતામાં તફાવત, વિદ્યાર્થીઓના રસ-રૂચી અને શાળા બહારના અનુભવોમાં તફાવત
તેમજ અન્ય ઘણા પરિબળો અસર કરે છે .
IAR વાંચન અને લેખનના ચાર ક્ષેત્રોમાં દરે ક ક્ષેત્રની શ્રેણીઓનાં H-ઉચ્ચ, M-મધ્યમ, અથવા L-નીચલા સ્તરે તમારા બાળકની
કામગીરી મુકીને તેની તૈયારીનુ ં વર્ણન કરે છે . નિર્ણાયક સામગ્રીના કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા બાળકની કામગીરીને જાણવાથી તમને
તમારા બાળકના ભવિષ્યના શૈક્ષણિક વિકાસને સમર્થન આપવા માટે તેના શિક્ષકો સાથે વધુ અસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ
બનાવે છે .

H

ઉચ્ચ સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે ે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે કેવી રીતે તમારા બાળકને શાળા અને ઘર
બંનેમાં વધુ મજબ ૂતાઇ પ્રાપ્ત કરવા માટે પડકારી શકાય.

M

મધ્યમ સ્તરની તત્પરતાના અંદાજ માટે , તમારા શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે શાળામાં કામ દ્વારા અને ઘરની પ્રવ ૃત્તિઓ દ્વારા
તમારા બાળકને આ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવામાં કેવી રીતે મદદ કરી શકાય.

L

નીચલા સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને વધારાના સમર્થન માટે કહો અને તમારા બાળકને
શાળામાં ગ્રેડ-સ્તરની અપેક્ષાઓ પ ૂરી કરવા અને તમારા બાળકને ટે કો આપવા માટે ઘરે સહાય કરવા માટે કયા સ્રોતો
ઉપલબ્ધ છે તે અંગે પણ પ ૂછો.

આ ચાર ક્ષેત્રોમાં તૈયાર થયેલા વિદ્યાર્થીઓ નીચેન ંુ સફળતાપ ૂર્વક કરે છે :

L

M

મુખ્ય સામગ્રી
ગુણોત્તર, દર, ટકાવારી, વિરોધી અંકો, બિંદુનુ ં આલેખન, સાદુ ં
રૈખિક ફળ, રૈખિક પદાવલિ, અને રૈખિક સમીકરણ સાથેના
કોયડાઓને ઉકેલવા

H

વધારાની અને સહાયક સામગ્રી
ક્ષેત્રફળ, ઘનતા, અને આંકડા સાથેના કોયડાઓને ઉકેલવા

ગાણિતિક તર્ક ની અભિવ્યક્તિ
તાર્કિક-ગાણિતિક ઉકેલો બનાવવા અને સચોટ બનાવવા અને
અન્યોના તર્કનુ ં વિશ્લેષણ કરવું અને સુધારવું

L
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મોડેલીંગ અને એપ્લિકેશન
વાસ્તવિક-વિશ્વની સમસ્યાઓનુ ં નિરાકરણ, પ્રતીકોની સાથે
સમસ્યાનુ ં પ્રતિનિધિત્વ અને નિરાકરણ, જથ્થાત્મક રીતે તર્ક,
અને વ્ યૂહાત્મક રીતે યોગ્ય સાધનોનો ઉપયોગ કરવો

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
જન્મ તારીખ: 12/31/2006 આઈડી : MA08040042 ગ્રેડ: 7
નમ ૂનાનુ ં જીલ્લાનુ ં નામ
નમ ૂનાનુ ં શાળા એકનુ ં નામ
ઈલિનોઈ

ગ્રેડ 7 ગણિત	

SPRING 2022

ગણિત મ ૂલ્યાંકનનો અહેવાલ, 2021-2022
ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ હાઇસ્કૂલ પછી કૉલેજ અને કારકિર્દીની તૈયારી માટે યોગ્ય ટ્રેક પર રહેવા માટે દરે ક ગ્રેડ સ્તરની
આવશ્યક કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક વિચારશીલતા ક્ષમતાઓનુ ં વર્ણન કરે છે. ઈલિનોઈ એસેસમેન્ટ ઓફ રે ડીનેસ
(IAR) અંદાજ આપે છે કે ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ સાથે પ્રથમનામ કે વી રીતે સફળતાપ ૂર્વક ગતિશીલ રહેશે.
IL Parent Portal ની મુલાકાત લો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અને તમારા બાળકની કામગીરીના પરિણામો
ઓનલાઇન જોવા માટે નીચેના કોડનો ઉપયોગ કરો.
C7BnWq2HcLYr

હું આ અહેવાલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકું ?
વર્તમાન શિક્ષણનુ ં વર્ણન કરવા માટે રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડે IAR સ્કોર્સને પાંચ પ્રવીણતા સ્તરોમાં વિભાજિત કર્યા છે :
તમારા શિક્ષકોને પ ૂછો:
• ગ્રેડ 7 ના ગણિતમાં વિવિધ પ્રાવીણ્ય સ્તરોની લાક્ષણિકતા છે તેવા કૌશલ્યો અને વિવેચનાત્મક વિચાર ક્ષમતાઓના ઉદાહરણો
માટે અથવા વધુ માહિતી માટે , મુલાકાત લો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહેવાલ તમારા બાળકની વર્તમાન શક્તિઓ અને પડકારો વિશે શુ ં કહે છે .
• તેઓ આ વર્ષે શુ ં કરશે અને તમારા બાળકની પ્રગતિમાં મદદ કરવા ઘરે શુ ં કરી શકાય?

તમારા બાળકનો સ્કોર

7
સ્કોરની
શ્રેણી
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વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી
દરે ક સ્તરે

સ્તર 5

3%

સ્તર 4

25%

સ્તર 3

34%

બાળકનો
સ્કોર

722
સ્તર 2

28%

સ્તર 1

10%

પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR માં 722 નો 7મો ગ્રેડ સ્કોર
પ્રાપ્ત કર્યો. આ સ્કોર શૈક્ષણિક કુશળતા અને જ્ઞાનના
વર્તમાન સ્તરો અને નવા શૈક્ષણિક કાર્યો શીખવા માટે
લાગુ અરજી કરવા માટે વર્તમાન ક્ષમતાનો અંદાજ આપે
છે . ઉચ્ચ સ્કોર્સ સામાન્ય રીતે ગણિતના જ્ઞાનની વધુ
મજબ ૂત શ્રેણીઓને તથા તે જ્ઞાનને વધુ જટિલ શૈક્ષણિક
કાર્યો અને સમસ્યાઓ પર લાગુ કરવાની ઉંચી ક્ષમતાને
પ્રતિબિંબિત કરે છે .
એ યાદ રાખવું અગત્યનુ ં છે કે તમારા બાળકનો IAR સ્કોર
તેના વર્તમાન શિક્ષણનો અંદાજ છે . તમારા બાળકનો
સ્કોર 9.1પોઇન્ટ જેટલો વધારે અથવા ઓછો હોઈ શકે છે .
જો તે/તેણીએ અનેકવાર ટે સ્ટ આપી હશે તો આ તમારા
બાળકના સ્કોરમાં અપેક્ષિત ફેરફારના અંકો છે . સ્કોર્સમાં
ઓછા તફાવતનુ ં વધુ અર્થઘટન ન કરવું જોઈએ.
એ યાદ રાખવું મહત્વપ ૂર્ણ છે કે ભ ૂતકાળનુ ં પ્રદર્શન ભાવિ
શૈક્ષણિક વિકાસ અને સફળતા નિર્ધારિત કરત ું નથી. ઉચ્ચ
ગુણવત્તા સાથેન ુ ં શિક્ષણ અને વિદ્યાર્થીના પ્રયત્નો અને
સંલગ્નતા ભવિષ્યના પ્રદર્શનને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ
કરે છે .

રાજ્યની સરે રાશ 733

અનુમાનિત ક્વોન્ટાઇલ® માપ: 1275Q અને રે ન્જ: 1225Q- 1325Q
તમારા વિદ્યાર્થીને ગાણિતિક કૌશલ્યો અને વિભાવનાઓમાં તેમની ક્ષમતા માટે યોગ્ય સામગ્રી સાથે મેળ કરવા માટે
www.quantiles.com પર અનુમાનિત ક્વોન્ટાઇલ રે ન્જ દાખલ કરો.
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પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી

વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી એ તમારા બાળકની શૈક્ષણિક વ ૃદ્ધિને તે જ સમયાંતરે અન્ય ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓની વ ૃદ્ધિ સાથે
સરખાવે છે . 50 ની વિકાસ ટકાવારી એ સરે રાશ છે . 50 થી ઉપરની વિકાસ ટકાવારીઓ સરે રાશ કરતાં વધુ પ્રગતિ દર્શાવે છે . 50
થી નીચેની વિકાસ ટકાવારી સરે રાશ કરતાં ઓછી પ્રગતિ દર્શાવે છે .
આ વર્ષે તમારા બાળકનો સ્કોર 65 ટકા ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓ જેઓને પાછલા વર્ષ(ર્ષો)ની આકારણીમાં તમારા બાળકને જેટલો
સ્કોર મળ્યો હતો તેના જેટલો અથવા તેના કરતા વધુ સારો છે .

ગણિતની તત્પરતાના ચાર વિસ્તારોમાં બારીકાઇભરું ્ય અવલોકન
કૉલેજ અને કારકિર્દીની યોગ્ય તૈયારી કરવા માટે , વિદ્યાર્થીઓએ કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક-વિચારશીલતાઓની
વિશાળ શ્રેણીને દરે ક ગ્રેડ સ્તરે શીખવાની જરૂર છે . ઘણીવાર, તે અલગ-અલગ દરે વિકસિત થાય છે કારણકે તેમાં વ્યક્તિગત
શિક્ષકો અને શાળાઓના અભ્યાસક્રમની પ્રાથમિકતામાં તફાવત, વિદ્યાર્થીઓના રસ-રૂચી અને શાળા બહારના અનુભવોમાં તફાવત
તેમજ અન્ય ઘણા પરિબળો અસર કરે છે .
IAR વાંચન અને લેખનના ચાર ક્ષેત્રોમાં દરે ક ક્ષેત્રની શ્રેણીઓનાં H-ઉચ્ચ, M-મધ્યમ, અથવા L-નીચલા સ્તરે તમારા બાળકની
કામગીરી મુકીને તેની તૈયારીનુ ં વર્ણન કરે છે . નિર્ણાયક સામગ્રીના કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા બાળકની કામગીરીને જાણવાથી તમને
તમારા બાળકના ભવિષ્યના શૈક્ષણિક વિકાસને સમર્થન આપવા માટે તેના શિક્ષકો સાથે વધુ અસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ
બનાવે છે .

H

ઉચ્ચ સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે ે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે કેવી રીતે તમારા બાળકને શાળા અને ઘર
બંનેમાં વધુ મજબ ૂતાઇ પ્રાપ્ત કરવા માટે પડકારી શકાય.

M

મધ્યમ સ્તરની તત્પરતાના અંદાજ માટે , તમારા શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે શાળામાં કામ દ્વારા અને ઘરની પ્રવ ૃત્તિઓ દ્વારા
તમારા બાળકને આ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવામાં કેવી રીતે મદદ કરી શકાય.

L

નીચલા સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને વધારાના સમર્થન માટે કહો અને તમારા બાળકને
શાળામાં ગ્રેડ-સ્તરની અપેક્ષાઓ પ ૂરી કરવા અને તમારા બાળકને ટે કો આપવા માટે ઘરે સહાય કરવા માટે કયા સ્રોતો
ઉપલબ્ધ છે તે અંગે પણ પ ૂછો.

આ ચાર ક્ષેત્રોમાં તૈયાર થયેલા વિદ્યાર્થીઓ નીચેન ંુ સફળતાપ ૂર્વક કરે છે :

M

L

મુખ્ય સામગ્રી
સપ્રમાણ સંબધ
ં ો, તર્કસંગત નંબરો સાથે સરવાળો, બાદબાકી,
ગુણાકાર અને વિભાજન, અને રે ખીય અભિવ્યક્તિઓ, સમીકરણો
અને અસમાનતાઓ સાથેના કોયડાઓને ઉકેલવા

M

વધારાની અને સહાયક સામગ્રી
પરિઘ, ક્ષેત્રફળ, સપાટીનુ ં ક્ષેત્રફળ, ઘનતા, આંકડા અને
સંભાવનાને સમાવતા કોયડાઓને ઉકેલવા

ગાણિતિક તર્ક ની અભિવ્યક્તિ
તાર્કિક-ગાણિતિક ઉકેલો બનાવવા અને સચોટ બનાવવા અને
અન્યોના તર્કનુ ં વિશ્લેષણ કરવું અને સુધારવું

H

મોડેલીંગ અને એપ્લિકેશન
વાસ્તવિક-વિશ્વની સમસ્યાઓનુ ં નિરાકરણ, પ્રતીકોની સાથે
સમસ્યાનુ ં પ્રતિનિધિત્વ અને નિરાકરણ, જથ્થાત્મક રીતે તર્ક,
અને વ્ યૂહાત્મક રીતે યોગ્ય સાધનોનો ઉપયોગ કરવો
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પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
જન્મ તારીખ: 12/31/2005 આઈડી: MA06040042 ગ્રેડ: 8
નમ ૂનાનુ ં જીલ્લાનુ ં નામ
નમ ૂનાનુ ં શાળા એકનુ ં નામ
ઈલિનોઈ

ગ્રેડ 8 ગણિત	

SPRING 2022

ગણિત મ ૂલ્યાંકનનો અહેવાલ, 2021-2022
ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ હાઇસ્કૂલ પછી કૉલેજ અને કારકિર્દીની તૈયારી માટે યોગ્ય ટ્રેક પર રહેવા માટે દરે ક ગ્રેડ સ્તરની
આવશ્યક કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક વિચારશીલતા ક્ષમતાઓનુ ં વર્ણન કરે છે. ઈલિનોઈ એસેસમેન્ટ ઓફ રે ડીનેસ
(IAR) અંદાજ આપે છે કે ઈલિનોઈ લર્નિંગ સ્ટૈ ન્ડર્ડ સ સાથે પ્રથમનામ કે વી રીતે સફળતાપ ૂર્વક ગતિશીલ રહેશે.
IL Parent Portal ની મુલાકાત લો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અને તમારા બાળકની કામગીરીના પરિણામો
ઓનલાઇન જોવા માટે નીચેના કોડનો ઉપયોગ કરો.
DYPW6vVYVsng

હું આ અહેવાલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકું ?
વર્તમાન શિક્ષણનુ ં વર્ણન કરવા માટે રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડે IAR સ્કોર્સને પાંચ પ્રવીણતા સ્તરોમાં વિભાજિત કર્યા છે :
તમારા શિક્ષકોને પ ૂછો:
• ગ્રેડ 8 ના ગણિતમાં વિવિધ પ્રાવીણ્ય સ્તરોની લાક્ષણિકતા છે તેવા કૌશલ્યો અને વિવેચનાત્મક વિચાર ક્ષમતાઓના ઉદાહરણો
માટે અથવા વધુ માહિતી માટે , મુલાકાત લો https://il.mypearsonsupport.com/reporting પર.
• આ અહેવાલ તમારા બાળકની વર્તમાન શક્તિઓ અને પડકારો વિશે શુ ં કહે છે .
• તેઓ આ વર્ષે શુ ં કરશે અને તમારા બાળકની પ્રગતિમાં મદદ કરવા ઘરે શુ ં કરી શકાય?

તમારા બાળકનો સ્કોર

8

સ્કોરની
શ્રેણી
850
801

750

725

700

650

વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી
દરે ક સ્તરે

સ્તર 5

4%

સ્તર 4

28%

સ્તર 3

24%

બાળકનો
સ્કોર

722
સ્તર 2

24%

સ્તર 1

20%

પ્રથમનામ એ 2022 ની IAR માં 722 નો 8મો ગ્રેડ સ્કોર
પ્રાપ્ત કર્યો. આ સ્કોર શૈક્ષણિક કુશળતા અને જ્ઞાનના
વર્તમાન સ્તરો અને નવા શૈક્ષણિક કાર્યો શીખવા માટે
લાગુ અરજી કરવા માટે વર્તમાન ક્ષમતાનો અંદાજ આપે
છે . ઉચ્ચ સ્કોર્સ સામાન્ય રીતે ગણિતના જ્ઞાનની વધુ
મજબ ૂત શ્રેણીઓને તથા તે જ્ઞાનને વધુ જટિલ શૈક્ષણિક
કાર્યો અને સમસ્યાઓ પર લાગુ કરવાની ઉંચી ક્ષમતાને
પ્રતિબિંબિત કરે છે .
એ યાદ રાખવું અગત્યનુ ં છે કે તમારા બાળકનો IAR સ્કોર
તેના વર્તમાન શિક્ષણનો અંદાજ છે . તમારા બાળકનો
સ્કોર 13.1 પોઇન્ટ જેટલો વધારે અથવા ઓછો હોઈ શકે
છે . જો તે/તેણીએ અનેકવાર ટેસ્ટ આપી હશે તો આ
તમારા બાળકના સ્કોરમાં અપેક્ષિત ફેરફારના અંકો છે .
સ્કોર્સમાં ઓછા તફાવતનુ ં વધુ અર્થઘટન ન કરવું જોઈએ.
એ યાદ રાખવું મહત્વપ ૂર્ણ છે કે ભ ૂતકાળનુ ં પ્રદર્શન ભાવિ
શૈક્ષણિક વિકાસ અને સફળતા નિર્ધારિત કરત ું નથી. ઉચ્ચ
ગુણવત્તા સાથેન ુ ં શિક્ષણ અને વિદ્યાર્થીના પ્રયત્નો અને
સંલગ્નતા ભવિષ્યના પ્રદર્શનને નિર્ધારિત કરવામાં મદદ
કરે છે .

રાજ્યની સરે રાશ 733

અનુમાનિત ક્વોન્ટાઇલ® માપ: 1275Q અને રે ન્જ: 1225Q- 1325Q
તમારા વિદ્યાર્થીને ગાણિતિક કૌશલ્યો અને વિભાવનાઓમાં તેમની ક્ષમતા માટે યોગ્ય સામગ્રી સાથે મેળ કરવા માટે
www.quantiles.com પર અનુમાનિત ક્વોન્ટાઇલ રે ન્જ દાખલ કરો.
2 માંથી પ ૃષ્ઠ 1

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક
વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી

વિદ્યાર્થીની વિકાસ ટકાવારી એ તમારા બાળકની શૈક્ષણિક વ ૃદ્ધિને તે જ સમયાંતરે અન્ય ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓની વ ૃદ્ધિ સાથે
સરખાવે છે . 50 ની વિકાસ ટકાવારી એ સરે રાશ છે . 50 થી ઉપરની વિકાસ ટકાવારીઓ સરે રાશ કરતાં વધુ પ્રગતિ દર્શાવે છે . 50
થી નીચેની વિકાસ ટકાવારી સરે રાશ કરતાં ઓછી પ્રગતિ દર્શાવે છે .
આ વર્ષે તમારા બાળકનો સ્કોર 66 ટકા ઈલિનોઈનાં વિદ્યાર્થીઓ જેઓને પાછલા વર્ષ(ર્ષો)ની આકારણીમાં તમારા બાળકને જેટલો
સ્કોર મળ્યો હતો તેના જેટલો અથવા તેના કરતા વધુ સારો છે .

ગણિતની તત્પરતાના ચાર વિસ્તારોમાં બારીકાઇભરું ્ય અવલોકન
કૉલેજ અને કારકિર્દીની યોગ્ય તૈયારી કરવા માટે , વિદ્યાર્થીઓએ કુશળતા, સામગ્રીનુ ં જ્ઞાન અને નિર્ણાયક-વિચારશીલતાઓની
વિશાળ શ્રેણીને દરે ક ગ્રેડ સ્તરે શીખવાની જરૂર છે . ઘણીવાર, તે અલગ-અલગ દરે વિકસિત થાય છે કારણકે તેમાં વ્યક્તિગત
શિક્ષકો અને શાળાઓના અભ્યાસક્રમની પ્રાથમિકતામાં તફાવત, વિદ્યાર્થીઓના રસ-રૂચી અને શાળા બહારના અનુભવોમાં તફાવત
તેમજ અન્ય ઘણા પરિબળો અસર કરે છે .
IAR વાંચન અને લેખનના ચાર ક્ષેત્રોમાં દરે ક ક્ષેત્રની શ્રેણીઓનાં H-ઉચ્ચ, M-મધ્યમ, અથવા L-નીચલા સ્તરે તમારા બાળકની
કામગીરી મુકીને તેની તૈયારીનુ ં વર્ણન કરે છે . નિર્ણાયક સામગ્રીના કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા બાળકની કામગીરીને જાણવાથી તમને
તમારા બાળકના ભવિષ્યના શૈક્ષણિક વિકાસને સમર્થન આપવા માટે તેના શિક્ષકો સાથે વધુ અસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ
બનાવે છે .

H

ઉચ્ચ સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે ે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે કેવી રીતે તમારા બાળકને શાળા અને ઘર
બંનેમાં વધુ મજબ ૂતાઇ પ્રાપ્ત કરવા માટે પડકારી શકાય.

M

મધ્યમ સ્તરની તત્પરતાના અંદાજ માટે , તમારા શિક્ષક(કો)ને પ ૂછો કે શાળામાં કામ દ્વારા અને ઘરની પ્રવ ૃત્તિઓ દ્વારા
તમારા બાળકને આ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવામાં કેવી રીતે મદદ કરી શકાય.

L

નીચલા સ્તરની તૈયારીના અંદાજ માટે તમારા બાળકના શિક્ષક(કો)ને વધારાના સમર્થન માટે કહો અને તમારા બાળકને
શાળામાં ગ્રેડ-સ્તરની અપેક્ષાઓ પ ૂરી કરવા અને તમારા બાળકને ટે કો આપવા માટે ઘરે સહાય કરવા માટે કયા સ્રોતો
ઉપલબ્ધ છે તે અંગે પણ પ ૂછો.

આ ચાર ક્ષેત્રોમાં તૈયાર થયેલા વિદ્યાર્થીઓ નીચેન ંુ સફળતાપ ૂર્વક કરે છે :

H

H

મુખ્ય સામગ્રી
ધાત ુ, વર્ગમ ૂળ/ઘનમ ૂળ કે ચલ, ઋણ ઘાતાંક, વૈજ્ઞાનિક
સંકેત, રૈખિક સમીકરણ પધ્ધતિ, રૈખિક અને અરૈખિક ફળ,
પાયથાગોરિયન પ્રમેય અને આકારોને સમતલ પર સંકલન
કરવા સાથેના કોયડાઓને ઉકેલવા

L

વધારાની અને સહાયક સામગ્રી
અતાર્કિક અંકો, ઘનતા, અને વિખરે લા ચોકઠાં સાથેના
કોયડાઓને ઉકેલવા

ગાણિતિક તર્ક ની અભિવ્યક્તિ
તાર્કિક-ગાણિતિક ઉકેલો બનાવવા અને સચોટ બનાવવા અને
અન્યોના તર્કનુ ં વિશ્લેષણ કરવું અને સુધારવું

L

મોડેલીંગ અને એપ્લિકેશન
વાસ્તવિક-વિશ્વની સમસ્યાઓનુ ં નિરાકરણ, પ્રતીકોની સાથે
સમસ્યાનુ ં પ્રતિનિધિત્વ અને નિરાકરણ, જથ્થાત્મક રીતે તર્ક,
અને વ્ યૂહાત્મક રીતે યોગ્ય સાધનોનો ઉપયોગ કરવો
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