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1.0 શિક્ષકો અને વાલીઓ માટે સામાન્ય માહિતી

1.1 પૃષ્ઠભૂમિ
ધી ઇલિનોઇ એસેસમેન્ટ ઓફ રેડીનેસ (IAR) અંગ્રેજી ભાષા આર્ટસ અને ગણિતમાં ઇલિનોઇ લર્નિંગ સ્ટાન્ડર્ડસને 
ધ્યાનમાં રાખીને 3-8 ગ્રેડના વિદ્યાર્થીઓની પ્રગતિનું આકલન કરે છે. 

1.2 IAR આકારણી
IAR નો પ્રાથમિક હેતુ વિદ્યાર્થીઓને ગણિત અને અંગ્રેજી ભાષા આર્ટસમાં તેઓ શું જાણે છે અને શું કરી શકે છે તે 
દર્શાવવાનો છે; વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણને ટેકો આપવા માટે શિક્ષકોને સહાય; આકારણીમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ; 
તમામ સ્તરે અગ્રીમ ઉત્તરદાયિત્વ; અને વિદ્યાર્થીઓ માટે કૉલેજ અને કારકિર્દીની તૈયારીનું માપ પ્રદાન કરવાનો છે.

વસંત 2022 ઇલિનોઇ એસેસમેન્ટ ઓફ રેડીનેસ કમ્પ્યુટર આધારિત અથવા કાગળ આધારિત ફોર્મેટમાં સંચાલિત કરવામાં 
આવ્યું હતું. લખાણનું વિશ્લેષણ કરતી વખતે અંગ્રેજી ભાષા આર્ટ્સ/ સાક્ષરતા (ELA/L) આકારણીઓ અસરકારક 
રીતે લખવા પર કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે. ગણિતનું મૂલ્યાંકન કુશળતા અને વિભાવનાઓને લાગુ કરવા, અમૂર્ત તર્કની 
જરૂર હોય તેવા બહુ-પગલાની સમસ્યાઓને સમજવા અને ચોકસાઇ, દ્રઢતા અને સાધનોના વ્યૂહાત્મક ઉપયોગ સાથે 
વાસ્તવિક-વિશ્વની સમસ્યાઓનું મોડેલિંગ કરવા પર કેન્દ્રિત છે. બંને વિષયવસ્તુ ક્ષેત્રોમાં, વિદ્યાર્થીઓએ કેટલીક-
પ્રતિસાદ વસ્તુઓનો જવાબ આપીને અને ખાલી વસ્તુઓને ભરીને તેમના હસ્તગત કૌશલ્ય અને જ્ઞાનનું પ્રદર્શન 
પણ કર્યું.

1.3 પરિણામોના અહેવાલની ગોપનીયતા
IAR પર વ્યક્તિગત વિદ્યાર્થીની કામગીરી અંગેના પરિણામો ગુપ્ત હોય છે અને ફક્ત કૌટુંબિક શૈક્ષણિક અધિકારો અને 
ગોપનીયતા અધિનિયમ 1974 (20 U.S.C.  કલમ 1232g) અનુસાર જ પ્રકાશિત કરી શકાય છે. એકંદર વિદ્યાર્થી 
કામગીરી ડેટા જાહેરમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે અને તેમાં વ્યક્તિગત વિદ્યાર્થીઓ અથવા શિક્ષકોના નામ શામેલ 
હોતા નથી.

1.4 આ માર્ગદર્શિકાનો હેતુ
આ માર્ગદર્શિકા વ્યક્તિગત વિદ્યાર્થીના અહેવાલો, શાળાના અહેવાલો અને IAR પરિણામ માટે પ્રદાન કરેલા જિલ્લા 
અહેવાલો પર માહિતી પ્રદાન કરે છે. વિભાગ 2.0, જે વ્યક્તિગત વિદ્યાર્થી અહેવાલના તત્વોની રૂપરેખા દર્શાવે છે 
અને સમજાવે છે, તે માતાપિતા સાથે શેર કરી શકાય છે. આ વિભાગ માતાપિતાને તેમના બાળકની પરીક્ષાના પરિણામો 
સમજવામાં મદદ કરશે. વિભાગ 3.0 શાળા અને જિલ્લાના અહેવાલોના તત્વોની રૂપરેખા દર્શાવે છે અને સમજૂતી આપે 
છે. જવાબદારીના અહેવાલ માટેની વ્યક્તિગત રાજ્ય નીતિઓ અને ગણતરીઓ આકારણી અહેવાલ માટે ઉપયોગમાં 
લેવામાં આવતી નીતિઓ અને ગણતરીઓથી અલગ હોઈ શકે છે. 

આ માર્ગદર્શિકામાં દર્શાવવામાં આવેલ નમૂનાના અહેવાલો ફક્ત ઉદાહરણના હેતુ માટે છે. તેઓ અહેવાલોના મૂળભૂત 
ગોઠવણી અને તેઓ દર્શાવે છે તે માહિતી બતાવવા માટે પ્રદાન કરવામાં આવ્યા છે. નમૂનાના અહેવાલોમાં કોઈપણ 
પરીક્ષણ સંચાલનનો વાસ્તવિક ડેટા શામેલ નથી.
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2.0 ઇલિનોઇ એસેસમેન્ટ ઓફ રેડીનેસ (ISR) વ્યક્તિગત વિદ્યાર્થી અહેવાલને સમજવું
2.1 IAR વ્યક્તિગત વિદ્યાર્થી અહેવાલમાં સ્કોર્સના પ્રકાર
IAR પર વિદ્યાર્થીઓના પ્રદર્શનનું વર્ણન સ્કેલ સ્કોર્સ, પ્રદર્શન સ્તર અને સબક્લેમ પ્રદર્શન સૂચકાંકના ઉપયોગથી 
વ્યક્તિગત વિદ્યાર્થી અહેવાલમાં કરવામાં આવ્યું છે. માતા-પિતાને તેમના બાળકોની કામગીરી અન્ય વિદ્યાર્થીઓની 
તુલનામા કેવી છે તે સમજાવવા માટે અહેવાલના સંબંધિત વિભાગોમાં રાજ્યના સરેરાશ પરિણામો શામેલ છે.  

2.1.1 સ્કેલ સ્કોર
સ્કેલ સ્કોર એ એક આંકડાકીય મૂલ્ય છે જે વિદ્યાર્થીઓના પ્રદર્શનનો સારાંશ આપે છે. બધા વિદ્યાર્થીઓ કસોટી 
સામગ્રીના સમાન સમૂહનો પ્રતિભાવ આપતા નથી, તેથી કસોટીના વિવિધ સ્વરૂપો અને સંચાલન વચ્ચે મુશ્કેલીના અમુક 
તફાવત માટે દરેક વિદ્યાર્થીનો કાચો સ્કોર (કસોટી સામગ્રીમાં પ્રાપ્ત કરેલ વાસ્તવિક પોઇન્ટ) સમાયોજિત કરવામાં 
આવે છે. પરિણામી સ્કેલ સ્કોર એ એક ગ્રેડ અથવા કોર્સ અને સામગ્રી ક્ષેત્ર પૈકીનાં કસોટી સ્વરૂપો અને સંચાલન 
વર્ષોમાં ચોક્કસ તુલના કરવાની મંજૂરી આપે છે. IAR અહેવાલ અંગ્રેજી ભાષા કળા/સાક્ષરતા અને ગણિત માટે એકંદર 
સ્કેલ સ્કોર્સ પ્રદાન કરે છે, જે વિદ્યાર્થીના પ્રદર્શનનું સ્તર નક્કી કરે છે. તમામ પરીક્ષણો માટે IAR સ્કેલ સ્કોરની 
શ્રેણી 650 થી 850 સુધીની છે. વધુમાં, IAR અંગ્રેજી ભાષા કળા/સાક્ષરતા અહેવાલો વાંચન અને લેખન બંને માટે 
અલગ સ્કેલ સ્કોર પ્રદાન કરે છે. IAR વાંચન સ્કેલ સ્કોર્સ 10 થી 90 સુધી હોય છે, અને IAR લેખન સ્કેલ સ્કોર્સ 
10 થી 60 સુધી હોય છે.

ઉદાહરણ તરીકે, જે વિદ્યાર્થી ગ્રેડ 8 ગણિતના મૂલ્યાંકનના એક ફોર્મ પર 800 નો એકંદર સ્કેલ સ્કોર મેળવે છે તેની 
પાસેથી ગ્રેડ 8 ના ગણિતના મૂલ્યાંકનના અન્ય કોઈપણ સ્વરૂપ પર 800 નો એકંદર સ્કેલ મેળવવાની અપેક્ષા રાખવામાં 
આવશે. આ ઉપરાંત, વિદ્યાર્થીનો એકંદર સ્કેલ અને વિભાવનાઓ અને કુશળતામાં નિપુણતાનું સ્તર, જે વિદ્યાર્થીએ 
ગત વર્ષે અથવા એ પછીના વર્ષે સમાન આકારણી લીધી છે તેની સાથે તુલના કરવામાં આવશે. 

2.1.2 પ્રદર્શન સ્તર
દરેક પ્રદર્શનનું સ્તર એ એક વ્યાપક, વર્ગીય સ્તર છે જે વિદ્યાર્થીના એકંદર સ્કેલ સ્કોર દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવામાં 
આવે છે અને વિદ્યાર્થીઓ તેમના ગ્રેડ સ્તર/કોર્સ માટેની અપેક્ષાઓ કેવી સારી રીતે પૂર્ણ કરે છે તેનું વર્ણન કરીને 
એકંદરે વિદ્યાર્થીઓના પ્રદર્શનની જાણ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. પ્રત્યેક પ્રદર્શન સ્તર આકારણી માટેના 
એકંદર સ્કેલ સ્કોરની શ્રેણી દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. ઇલિનોઇ એસેસમેન્ટ ઓફ રેડીનેસ માટેના પાંચ 
પ્રદર્શન સ્તર છે:

	• સ્તર 5: અપેક્ષાઓથી વધારે
	• સ્તર 4: અપેક્ષિત
	• સ્તર 3: અપેક્ષાઓ નજીક
	• સ્તર 2: આંશિક રીતે અપેક્ષાઓ પૂરી થઈ
	• સ્તર 1: હજી સુધી કોઈ અપેક્ષાઓ પૂર્ણ નથી

સ્તર 4 અને 5 પર પ્રદર્શન કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓએ અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરી છે અથવા તો તેને ઓળંગી છે, તેઓએ 
આગલા ગ્રેડ લેવલ/કોર્સ માટે તૈયારી દર્શાવી છે અને છેવટે, કોલેજ અને કારકિર્દી માટે ટ્રેક પર હોવાની શક્યતા છે. 
કસોટી પ્રદર્શન સ્તરને લગતી વધારાની માહિતી પરિશિષ્ટ A માં મળી શકે છે.

પર્ફોર્મન્સ લેવલ ડિસ્ક્રીપ્ટર્સ (PLDs) વિદ્યાર્થીઓના જ્ઞાન, કુશળતા અને કામગીરીનું 
વર્ણન કરે છે જે વિદ્યાર્થીઓ દરેક પ્રદર્શન સ્તરે દરેક વિષયવસ્તુ (ELA / L અને ગણિત) માં 
અને દરેક ગ્રેડ સ્તર/અભ્યાસક્રમમાં જાણવા અને દર્શાવવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ. PLDs  
https://il.mypearsonsupport.com/reporting/ પર ઉપલબ્ધ છે.

2.1.3 સબક્લેમ પ્રદર્શન સૂચકાંકો
IAR માટેના સબક્લેમ પ્રદર્શન સૂચકાંકોનો અહેવાલ ગ્રાફિકલ રજૂઆતોનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે જે દર્શાવે 
છે કે વિદ્યાર્થીએ વિષયવસ્તુ ક્ષેત્રની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરી હોય અથવા લગભગ અપેક્ષાઓ સુધી પહોંચ્યા હોય તેવા 
વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી પ્રદર્શનના સાપેક્ષમાં કેવું પ્રદર્શન કર્યું હતું.  

https://il.mypearsonsupport.com
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સબક્લેમ પ્રદર્શન એ સ્કેલ સ્કોર્સ અથવા પ્રદર્શન સ્તરોને બદલે શ્રેણીઓનો ઉપયોગ કરીને રજૂ કરવામાં આવે છે.  

	• ઉચ્ચ સ્તરની તત્પરતા - H અક્ષર દ્વારા રજૂઆત
	• મધ્યમ સ્તરની તત્પરતા - M અક્ષર દ્વારા રજૂઆત
	• નીચલા સ્તરની તત્પરતા - L અક્ષર દ્વારા રજૂઆત

2.2 નમૂના ISR (ELA/L)

M

H

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: 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 કૉ્રેજ 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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પષૃ્ઠ 2 માથંી 2

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

વવદ્ાથથીની વવકાસ ટકાવારી
વવદ્ાથથીની વવકાસ ટકાવારી એ તમારા બાળકની શકૈ્ષણરક વદૃ્ધિને તે જ સમયાતંરે અનય ઈણલનોઈના ંવવદ્ાથથીઓની વદૃ્ધિ સાથે 
સરખાવે છે. 50 ની વવકાસ ટકાવારી એ સરેરાશ છે. 50 થી ઉપરની વવકાસ ટકાવારીઓ સરેરાશ કરતા ંવધ ુપ્ગવત ર્શાણાવે છે. 50 
થી નીચેની વવકાસ ટકાવારી સરેરાશ કરતા ંઓછી પ્ગવત ર્શાણાવે છે.

આ વષષે તમારા બાળકનો સકોર 55 ટકા ઈણલનોઈના ંવવદ્ાથથીઓ જેઓને પાછલા વષણા(ષયો)ની આકારરીમા ંતમારા બાળકને જેટલો 
સકોર મળયો હતો તેના જેટલો અથવા તેના કરતા વધ ુસારો છે.

અતયતં વવકવસત વાચંન પ્ાવીણય અતયતં વવકવસત લેખન પ્ાવીણય

ઓછ ં વવકવસત વાચંન પ્ાવીણય ઓછ ં વવકવસત લેખન પ્ાવીણય
* તમારા બાળકનો સકોર 10 થી 90ના મા્પદંડ ્પર 55 િતો * તમારા બાળકનો સકોર 10 થી 60 ના મા્પદંડ ્પર 25  િતો

તમારા 
બાળક*નો સકોર

તમારા 
બાળક*નો સકોર

H

H

L

M

M

રાજયવયાપી સરેરાશ રાજયવયાપી સરેરાશ

K

L

M

H

I

J
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2.3 નમૂના ISR (ગણિત)

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 કૉ્રેજ 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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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

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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2.4 વ્યક્તિગત વિદ્યાર્થી અહેવાલોનું વર્ણન

2.4.1 સામાન્ય માહિતી

A.  ઓળખ વિષેની માહિતી
વિદ્યાર્થીના વ્યક્તિગત અહેવાલમાં વિદ્યાર્થીનું નામ, જન્મ તારીખ, વિદ્યાર્થીની રાજ્ય ID, આકારણી કરવામાં 
આવ્યું હોય ત્યારનું ગ્રેડ સ્તર, જિલ્લાનું નામ, શાળાનું નામ અને રાજ્યનું નામ સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવે છે. અહેવાલની 
ડાબી બાજુના બોક્સમાં પણ આકારણી કરવામાં આવી હોય ત્યારેનું ગ્રેડ સ્તર દર્શવવામાં આવે છે.

B. અહેવાલનું વર્ણન
અહેવાલનું વર્ણન આકારણીનું ગ્રેડ સ્તર, આકારણી કરવામાં આવેલ સામગ્રી ક્ષેત્ર (અંગ્રેજી ભાષા કળા/સાક્ષરતા 
અથવા ગણિત), અને આકારણી વર્ષ પ્રદાન કરે છે. તે આકારણી અને સ્કોર અહેવાલની સામાન્ય ઝાંખી પણ પૂરી પાડે 
છે. 

C. પેરન્ટ પોર્ટલ
વ્યક્તિગત વિદ્યાર્થી અહેવાલોમાં માતા-પિતા માટે વિદ્યાર્થી અહેવાલો મેળવવા અને અહેવાલ સમજૂતી વિડિઓ 
ની જાણ IL પેરન્ટ પોર્ટલ દ્વારા કરવા માટેની માહિતી શામેલ છે. પેરન્ટ પોર્ટલ પર પ્રવેશ કરી શકાય છે  
https://il-results.pearsonaccessnext.com.  ISR પેરન્ટ પોર્ટલ વિભાગમાં સાઇટમાં પ્રવેશ કરવા માટે 
જરૂરી એક્સેસ કોડ શામેલ છે. 

D. અહેવાલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો
આ વિભાગ માતાપિતા તેમના બાળકના શિક્ષક (કો) સાથે ચર્ચા શરૂ કરવા માટે અહેવાલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકે 
છે તે માટેનું માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. વિદ્યાર્થીઓ ટ્રેક પર રહેવા માટે આવશ્યક કૌશલ્ય શીખી રહ્યાં છે તે સુનિશ્ચિત 
કરવા માટે માતા-પિતાએ અને શિક્ષકોએ નિયમિત રીતે ચેક-ઇન કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. આ માહિતી બાળકની શક્તિઓ 
અને પડકારોને ઓળખવામાં પણ મદદ કરી શકે છે જેથી માતાપિતા અને શિક્ષકો વિદ્યાર્થીની શૈક્ષણિક પ્રગતિને ટેકો 
આપવા માટે કામ કરી શકે. 

2.4.2 એકંદરે આકારણી સ્કોર્સ

E. એકંદર પ્રદર્શનની ગ્રાફિક સાથે રજૂઆત: એકંદરે સ્કેલ સ્કોર અને પ્રદર્શન સ્તર
આ ગ્રાફિક પાંચ પ્રદર્શનના સ્તરનું અને જ્યાં વિદ્યાર્થીનો એકંદર સ્કેલ સ્કોર પ્રદર્શન સ્કેલ સાથે સ્થિત થયેલ છે 
તેનું ચિત્ર પૂરું પાડે છે. વિદ્યાર્થીનો સ્કોર કાળા રંગના ત્રિકોણ દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે જે એકંદર સ્કેલ સ્કોર્સની 
શ્રેણી સાથે સ્થિત હોય છે જે દરેક પ્રદર્શન સ્તરને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. એકંદર સ્કેલ સ્કોર્સની શ્રેણીઓ ગ્રાફિકની 
નીચે દર્શાવવામાં આવી છે. પ્રદર્શન સ્તર 2 સુધી પહોંચવા માટે જરૂરી સ્કેલ સ્કોર 700 છે, પ્રદર્શન સ્તર 3 માટે તે 
725 છે, અને પ્રદર્શન સ્તર 4 માટે તે ELA/L અને ગણિત બંનેમાં તમામ ગ્રેડ સ્તરો માટે 750 છે. પ્રદર્શન સ્તર 5 
સુધી પહોંચવા માટે જરૂરી સ્કેલ સ્કોર બદલાતો હોય છે. દરેક પ્રદર્શન સ્તર માટેના સ્કેલ સ્કોર શ્રેણીની સંપૂર્ણ સૂચિ 
માટે પરિશિષ્ટ A નો સંદર્ભ લો. આ વિભાગમાં રાજ્ય માટે સરેરાશ એકંદર સ્કેલ સ્કોર અને રાજ્ય પ્રદર્શન સ્તરની 
ટકાવારી સામેલ છે. 

F. તમારા બાળકનો સ્કોર
અહેવાલનો આ વિભાગ તમારા બાળકના એકંદર સ્કેલ સ્કોરથી સંબંધિત માહિતી તેમજ જો તેની/તેણીની વારંવાર કસોટી 
લેવામાં આવે તો તે સ્કોરમાં અપેક્ષિત ફેરફારોનો અંદાજ પૂરો પાડે છે.

G. લેકસાઇલ અને ક્વોન્ટાઇલ માપ

લેકસાઇલ માપ વિદ્યાર્થીની વાંચન ક્ષમતા અને ટેક્સ્ટની મુશ્કેલી, જેમ કે પુસ્તક અથવા મેગેઝિન લેખ બંનેનું પ્રતિનિધિત્વ 
કરે છે. જ્યારે એકસાથે ઉપયોગ થાય છે, ત્યારે લેકસાઇલ રીડર અને લેકસાઇલ ટેક્સ્ટ માપદંડો માતા-પિતા અને શિક્ષકોને 
પુસ્તકો, લેખો અને અન્ય સામગ્રી પસંદ કરવામાં મદદ કરે છે જે વિદ્યાર્થીઓની અનન્ય વાંચન ક્ષમતા સાથે મેળ 
ખાય છે.  જ્યારે કોઈ વિદ્યાર્થી તેની અથવા તેણીની લેકસાઇલ શ્રેણીમાં ટેક્સ્ટ વાંચે છે, ત્યારે તે અથવા તેણી ટેક્સ્ટને 
સમજવા માટે જરૂર પૂરતું ગ્રહણ શકે છે, જ્યારે રસ અને ભણતર જાળવી રાખવું એ હજુ એક પડકાર છે.

વધુ માહિતી માટે મુલાકાત લો: www.Lexile.com

https://il-results.pearsonaccessnext.com
www.Lexile.com
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ક્વોન્ટાઇલ માપ વિદ્યાર્થીની ગાણિતિક સિદ્ધિ અને ગાણિતિક કૌશલ્ય અથવા ખ્યાલની મુશ્કેલી બંનેનું પ્રતિનિધિત્વ 
કરે છે.  ક્વોન્ટાઇલ પગલાં શિક્ષકોને યોગ્ય ગણિત અથવા સંસાધનો ઓળખવામાં મદદ કરે છે જે તેમના વિદ્યાર્થીઓની 
ક્ષમતાઓ સાથે મેળ ખાય છે સૂચનાને લક્ષ્યાંકિત કરવા અને વિદ્યાર્થીઓની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે.

વધુ માહિતી માટે મુલાકાત લો: www.quantiles.com

H. વિદ્યાર્થીની વૃદ્ધિની ટકાવારી (SGP)

વિદ્યાર્થીની વૃદ્ધિની ટકાવારી એક વર્ષથી લઈને બીજા વર્ષ સુધીના વિદ્યાર્થીના સ્કોર્સને ટ્રેક કરીને વિદ્યાર્થીની 
વ્યક્તિગત પ્રગતિનો અંદાજ લગાવે છે. 1 થી 99 ની શ્રેણી સાથે, ઉચ્ચ સંખ્યા એ ઉચ્ચ વૃદ્ધિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે 
છે અને નિમ્ન સંખ્યા ઓછી વૃદ્ધિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ માહિતી પ્રદર્શન સ્તર ઉપરાંત, વિદ્યાર્થી, શિક્ષકો, 
અને સંભાળ રાખનારને વિદ્યાર્થીના શિક્ષણને વધુ સારી રીતે સમજવામાં સહાય કરવા માટે આપવામાં આવે છે. SGP 
અને વિદ્યાર્થીના વર્તમાન સ્કોર બંનેને જોતાં એ વિદ્યાર્થીએ એક વર્ષથી બીજા વર્ષ સુધીમાં શું શીખેલ છે તેનું વધુ 
વ્યાપક ચિત્ર પ્રદાન કરે છે.

વિદ્યાર્થીની વૃદ્ધિની ટકાવારી એ કોઈપણ વિદ્યાર્થીના પ્રદર્શનની તુલના રાજ્યના તેના અથવા તેણીના શૈક્ષણિક 
સહભાગીઓની સાથે કરે છે. "શૈક્ષણિક સહભાગીઓ" નો અર્થ એ રાજ્યના એવા વિદ્યાર્થીઓ છે જેમની અગાઉના 
વર્ષ (વર્ષો) માં આ વિદ્યાર્થી જેવી સમાન આકારણી કરવામાં આવી હતી અને સમાન સ્કોર હાંસલ કર્યો હતો. 
વિદ્યાર્થીની વૃદ્ધિની ટકાવારી એ શૈક્ષણિક સહભાગીઓની ટકાવારી સૂચવે છે કે જેની સમકક્ષ અથવા તેનાથી વધુ 
વિદ્યાર્થીએ વધુ સ્કોર મેળવ્યો હોય. 

મોટાભાગના બાળ ચિકિત્સકોની ઓફિસની દિવાલ પર, ઊંચાઈ અને વજન માટેના વૃદ્ધિ ચાર્ટ હોય છે. તે આ બાળક 
અન્ય બાળકોની તુલનામાં કેવું છે તે સમજવામાં મદદ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જે બાળકની ઊંચાઈ 45 મી ટકાવારીમાં 
આવે છે તે આ ઉંમરે 45% કરતા વધારે બાળકો જેટલા ઊંચા અથવા તેનાથી વધુ છે. વિદ્યાર્થીની વૃદ્ધિની ટકાવારીનું 
સમાન રીતે અર્થઘટન કરવામાં આવે છે, પરંતુ માપ એ વૃદ્ધિ દ્રષ્ટિએ લેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીનો કસોટી સ્કોર 
પોઇન્ટ્સમાં "અપેક્ષિત" કરતા નીચે હોઇ શકે છે, પરંતુ તે વિદ્યાર્થી તેના અથવા તેણીના શૈક્ષણિક સહભાગીઓની 
તુલનામાં ઉચ્ચ વૃદ્ધિ (સ્કોરમાં સુધારો) ધરાવતા હોઈ શકે છે. તેનાથી વિપરીત, ઉચ્ચ કસોટી સ્કોર ધરાવતા વિદ્યાર્થીમાં 
વિદ્યાર્થીની વૃદ્ધિની ટકાવારી ઉચ્ચ ન હોઈ શકે જો વિદ્યાર્થીએ તેના અથવા તેણીના શૈક્ષણિક સહભાગીઓની 
તુલનામાં સમય જતાં એટલો સુધારો દર્શાવ્યો ન હોય.

વિદ્યાર્થીની વૃદ્ધિની ટકાવારી વર્ષે દર વર્ષે વિદ્યાર્થી કેવી રીતે પ્રદર્શન કરે છે તે નિર્ધારિત કરવા માટે ઉપયોગી બને 
છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો વિદ્યાર્થીનો ગણિતનો કુલ સ્કોર છેલ્લા વર્ષ કરતાં બદલાય છે, તો શું તે અર્થપૂર્ણ છે કે 
નહીં? જો વિદ્યાર્થીની વૃદ્ધિની ટકાવારી 50 હોય, તો આ વિદ્યાર્થી લાક્ષણિક વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. વિદ્યાર્થીની વૃદ્ધિની 
ટકાવારી 50 હોય તેનો અર્થ આ વિદ્યાર્થી 50 મી ટકાવારીમાં છે: 50% વિદ્યાર્થીઓએ સમય જતાં સ્કોર્સમાં ઓછો 
વધારો મેળવ્યો હતો, અને 50% એ સમય જતાં સ્કોર્સમાં વધારે કે કોઈપણ વધારો મેળવ્યો ન હતો. 

વિદ્યાર્થીની વૃદ્ધિની ટકાવારીનો શક્ય તેટલા ડેટાનો ઉપયોગ કરીને ગણતરી કરવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીની વૃદ્ધિ સમાન 
સ્કોર્સવાળા શૈક્ષણિક સહભાગીઓની તુલનામાં માપવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ગ્રેડ 3 ગણિત અને 4 ગ્રેડ 
ગણિતના વર્ગમાં "અપેક્ષિત" સ્કોર ધરાવતા વિદ્યાર્થી પાસે આ વર્ષના ગ્રેડ 5 ની ગણિતના આકારણી માટે ટકાવારી 
શ્રેણી હશે જે 3 અને 4 ગ્રેડના ગણિત આકારણી પર સમાન (અપેક્ષિત) વૃદ્ધિ કરનારા સહભાગીઓની સરખામણીમાં 
તેમની વૃદ્ધિ પર આધારિત છે. જો આ વિદ્યાર્થી પાસે ગ્રેડ 3 ના ગણિત માટે સ્કોર નથી, તો વિદ્યાર્થીની વૃદ્ધિની 
ટકાવારી એક અગાઉના વર્ષના સ્કોર પર આધારિત હશે. જો કોઈ વિદ્યાર્થીએ પ્રથમ વાર આ આકારણીમાં ભાગ લીધો 
હોય, તો વિદ્યાર્થીની વૃદ્ધિની ટકાવારીની ગણતરી શક્ય નથી. 

ગ્રેડ 3 ના વિદ્યાર્થીઓ માટેના વિદ્યાર્થીના વ્યક્તિગત અહેવાલોમાં વિદ્યાર્થીની વૃદ્ધિની ટકાવારી શામેલ હશે નહીં, 
કારણ કે આ વિદ્યાર્થીઓએ અગાઉના વર્ષોમાં સમાન આકારણીમાં ભાગ લીધો ન હતો.  
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2.4.3 સબક્લેમ શ્રેણી દ્વારા પ્રદર્શન

I. સબક્લેમ શ્રેણી
અંગ્રેજી ભાષા કળા/સાક્ષરતા માટેની દરેક અહેવાલ શ્રેણીમાં વિશિષ્ટ કુશળતા સમૂહ (સબક્લેમ્સ) હોય છે જે 
વિદ્યાર્થીઓ IAR પર દર્શાવે છે. સબક્લેમ્સ ગણિત માટે પ્રદાન કરવામાં આવે છે પરંતુ અંગ્રેજી ભાષા કળા/
સાક્ષરતાની જેમ તે અહેવાલ શ્રેણીમાં સૂચિબદ્ધ નથી. દરેક સબક્લેમ શ્રેણીમાં સબક્લેમ ઓળખવા માટેનું શીર્ષક, 
વિદ્યાર્થીના પ્રદર્શનની રજૂઆત કરતું સ્પષ્ટતા ચિહ્ન, અને વિદ્યાર્થી સબક્લેમની અપેક્ષાઓને પૂર્ણ કરે છે કે કેમ 
તે અંગેની સમજૂતી શામેલ છે. 

J. સબક્લેમ પ્રદર્શન સૂચકાંકો
વિદ્યાર્થીની સબક્લેમ શ્રેણી એ દર્શાવે છે કે વિદ્યાર્થીએ સબક્લેમમાં કેટલું સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. એકંદર અને 
અહેવાલ શ્રેણીના સ્કોર્સની જેમ, દરેક સબક્લેમ માટે વિદ્યાર્થીઓની નિપુણતાના માપનો અંદાજ સામાન્ય, અંતર્ગત 
માપનના ધોરણો મુજબ કરવામાં આવે છે. તે સ્કેલના 1-2 સ્તરના પ્રદર્શનને “ નીચલા સ્તરની તત્પરતાન”ે તરીકે 
વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે. સ્તર 3 ની શ્રેણીમાં પ્રદર્શનને “ મધ્યમ સ્તરની તત્પરતાને ” તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં 
આવ્યું છે અને સ્તર 4–5 શ્રેણીમાં પ્રદર્શનને “ ઉચ્ચ કક્ષાની તત્પરતા ” તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું છે. 

સબક્લેમ પ્રદર્શન એ સ્કેલ સ્કોર્સ અથવા પ્રદર્શન સ્તરોને બદલે શ્રેણીઓનો ઉપયોગ કરીને રજૂ કરવામાં આવે છે. 

	• ઉચ્ચ સ્તરની તત્પરતા - H અક્ષર દ્વારા રજૂઆત  
	• મધ્યમ સ્તરની તત્પરતા - M અક્ષર દ્વારા રજૂઆત 
	• નીચલા સ્તરની તત્પરતાને L દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે

K. સબક્લેમ પ્રદર્શન સૂચક ગ્રાફિક્સનું વર્ણન
દરેક સબક્લેમ માટે વિદ્યાર્થીનું પ્રદર્શન સબક્લેમ પ્રદર્શન સૂચક સાથે ચિહ્નિત થયેલ હોય છે.

	• ઉલ્લેખિત સબકલેમ માટે H અક્ષર એ સૂચવે છે કે વિદ્યાર્થીએ "ઉચ્ચ સ્તરની તત્પરતા દર્શાવી છે", 
જેનો અર્થ એ થાય છે કે વિદ્યાર્થીનું સબક્લેમ પ્રદર્શન એ પ્રદર્શન સ્તર 4 અથવા 5 સાથે સુસંગતતાની 
નિપુણતાના સ્તરને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ સબક્લેમ શ્રેણીના વિદ્યાર્થીઓ સંભવત સબક્લેમ 
વિષયવસ્તુના ક્ષેત્રમાં ભવિષ્યના અભ્યાસમાં સફળતાપૂર્વક જોડાવા માટે શૈક્ષણિક રીતે સારી રીતે તૈયાર 
છે અને તેઓને સૂચનાત્મક સમૃદ્ધિની જરૂર પડી શકે છે. 

	•  ઉલ્લેખિત સબક્લેમ માટેનો M અક્ષર એ સૂચવે છે કે વિદ્યાર્થીએ "મધ્યમ સ્તરની તત્પરતા દર્શાવી છે" 
તેનો અર્થ એ થયો કે વિદ્યાર્થીનું સબક્લેમ પ્રદર્શન, એ પ્રદર્શન સ્તર 3 સાથે સુસંગતતાની નિપુણતાના 
સ્તરને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ સબક્લેમ શ્રેણીના વિદ્યાર્થીઓને સંભવત સબક્લેમ વિષયવસ્તુના 
ક્ષેત્રમાં ભવિષ્યના અભ્યાસમાં સફળતાપૂર્વક જોડાવા માટે વધુ શૈક્ષણિક સમર્થનની જરૂર છે. 

	• ઉલ્લેખિત સબકલેમ માટે L અક્ષર એ સૂચવે છે કે વિદ્યાર્થીએ "નિમ્ન સ્તરની તત્પરતા દર્શાવી છે", 
જેનો અર્થ એ થાય છે કે વિદ્યાર્થીનું સબક્લેમ પ્રદર્શન એ પ્રદર્શન સ્તર 1 અથવા 2 સાથે સુસંગતતાની 
નિપુણતાના સ્તરને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ સબક્લેમ શ્રેણીના વિદ્યાર્થીઓ સંભવત વિષયવસ્તુના 
ક્ષેત્રમાં ભવિષ્યના અભ્યાસમાં સફળતાપૂર્વક જોડાવા માટે શૈક્ષણિક રીતે સારી રીતે તૈયાર નથી. આવા 
વિદ્યાર્થીઓને સબક્લેમ વિષયવસ્તુના ક્ષેત્રમાં સિદ્ધિ વધારવા માટે સૂચનાત્મક હસ્તક્ષેપોની જરૂર હોય 
છે.
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2.4.4 અહેવાલ શ્રેણી દ્વારા કામગીરી
 
નોંધ: ગણિત માટે, અહેવાલ શ્રેણીઓ શામેલ નથી. આ કારણોસર, નમૂના ગણિત ISR પર L અને M માટે કોઈ માર્કર 
નથી.

L. અહેવાલ શ્રેણી
અંગ્રેજી ભાષા કળા/સાક્ષરતા માટે, ત્યાં બે અહેવાલ શ્રેણીઓ છે, વાંચન અને લેખન, જે બોલ્ડ શીર્ષક દ્વારા 
દર્શાવવામાં આવેલ છે.

M. શ્રેણી સ્કેલ સ્કોરની જાણ કરીને પ્રદર્શન
અંગ્રેજી ભાષા કળા/સાક્ષરતાના વિદ્યાર્થીના વ્યક્તિગત અહેવાલો માટે, દરેક અહેવાલ શ્રેણી માટે વિદ્યાર્થી 
પ્રદર્શનને એકંદર સ્કેલના સ્કોરથી અલગ સ્કેલ પર સ્કેલ સ્કોર (વિભાગ 2.1.1 નો સંદર્ભ લો) તરીકે પ્રદાન કરવામાં 
આવે છે. આ કારણોસર, દરેક અહેવાલ શ્રેણી માટેના સ્કેલ સ્કોર્સનો સરવાળો એકંદર સ્કેલના સ્કોરને સમાન નહીં 
હોય. સંદર્ભ માટે, આ વિભાગમાં દરેક અહેવાલ શ્રેણીના સ્કેલ સ્કોર્સ (એટલે કે, વાંચન માટે 10-90 અને લેખન માટે 
10-60) શામેલ છે. 

એકંદરે (અથવા “સારાત્મક”) સ્કેલ સ્કોર્સની જેમ, દરેક અહેવાલ શ્રેણીમાં વિદ્યાર્થીઓની નિપુણતાના માપનો અંદાજ 
એક સામાન્ય, અંતર્ગત માપન સ્કેલ મુજબ કરવામાં આવે છે. વાંચવા માટે, સ્તર 4 નું પ્રદર્શન ધોરણ 50 ના સ્કેલ 
સ્કોર પર સેટ કરવામાં આવ્યું છે.  લેખન માટે, સ્તર 4 નું પ્રદર્શન ધોરણ 35 ના સ્કેલ સ્કોર પર સેટ કરવામાં આવ્યું 
છે. આ રીતે, વિદ્યાર્થી વાંચનમાં 50 અથવા લેખનમાં 35 પ્રાપ્ત કરીને ક્લેઇમની અપેક્ષાઓને પહોંચી વળે છે તેવું 
ગણવામાં આવશે. 
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