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શીષ�ક I

�ોથ ગ�ણત/સા�રતા
(�ડ�જટલ અન ેહોમ �ડ�����શુન) નાઇટ

િમિનટ

��ુી નેવલે એલએમએસ પેર��ટ કોઓ�ડ�નેટર� હોમ પેક�ટ મોક�યા
પેર��ટ લેટર (સહ� પરત કરવા માટ�) અથવા ઇલે��ોિનકલી સહ� કર�લ
િવ�ાથ� ફોમ� સાથ ેફોલ અને િવ�ટર બે�ચમાક� �કોસ�
સવ�

મા�હતી હ��ડઆઉ�સ

ઘરના િવ�ાથ�ઓએ 11 મી ફ��આુર� 2022 ના રોજ ઘર� પેક�ટો લીધા. ���િુત સ�હતની મા�હતીના અ�વુાદો ઘર�
મોકલવામા ંઆ�યા તમામ ELL પેર���સ

QR કો�સ તેમજ GROWTH-BENCHMARKS Smore ��ઝૂલેટરની ટ���ટ �લ�ક ઉપલ�ધ હતી, �મા ંદર�ક �ેડ માટ�
િવ�ડયો, િ��ટ�બલ અને ��ૃ� િવશનેી મા�હતી, i-Ready Math, Reading Plus, માઇલ�ટોન મા�હતી અને વસતં
કો�પે�ટ કો�ફર�સનો સમાવશે થાય છે. -�તર. માચ�મા ંપો�ટ કર�લ ��ઝૂલેટર-LMS FB ��ૃઠ, LMS વબેસાઈટ, શીષ�ક I
વબેસાઈટ અને ટ���ટ એલટ� 2/11/22
માતા-િપતાએ �ંબલી બે�ચમાક� ફોમ� પરત ક�ુ� અથવા કોડને ઇલે��ોિનક ર�તે �ક�ન કર�ને સહ� કર� ક� તેઓએ

મા�હતી, િ��ટ�બલ, િવ�ડયો અને ����ગ કો�પે�ટની સમી�ા કર� છે. પ�રષદ
આ મા�હતી માતા-િપતાને આઇ-ર�ડ� ગ�ણત અને વાચંન વ�ા કાય��મોના મહ�વને �ો�સાહન આપવા માટ� છે.
માતાિપતાને બે�ચમાક� , તેમના િવ�ાથ�/િવ�ાથ�ઓની ��ૃ� અને પર��ણ િવશ ેિશ��ત કરવા.

?

ઉપયોગ કર�ને સમય દરિમયાન િવ�ાથ�ઓની િસ��ઓ�ુ ંમાપન સમાન િવ�ાથ�ઓનો

�યો��યા �ોથ ��લૂ મોડલ �ુ ંછે
�યો��યા �ોથ મૉડલ (GSGM) એ એક પહ�લ છે � િવ�ાથ�ઓ, વાલીઓ અને િશ�કોને િવ�ાથ�ની �ગિત િવશે
મહ�વ�ણૂ� મા�હતી �દાન કરવા માટ� રચાયેલ છે.

શા માટ� િવ�ાથ� ��ૃ� પર �યાન ક����ત કર�ુ?ં

��ૃ� મોડલ િશ�કોને ��થિત-આધા�રત ��ોથી આગળ વધવા માટ� ��ૃ�-સબંિંધત ગભંીર ��ો �છૂવા દ�શ.ે

-��થિત

• ક�ટલા ટકા િવ�ાથ�ઓ રા�યના ધોરણને �ણૂ� કર� છે?

•�ુ ંગયા વષ�ની સરખામણીમા ંઆ વષ� વ� ુિવ�ાથ�ઓ રા�યના ધોરણને �ણૂ� કર� છે?

-��ૃ�

•�ુ ંઆ િવ�ાથ� શ�ૈ�ણક-સમાન િવ�ાથ�ઓ કરતા ંવ� ુક� ઓછો િવકાસ પા�યો છે?

•�ુ ંિવ�ાથ�ઓ વાચંનમા ંગ�ણતમા ંતેટલો જ િવકાસ કર� ર�ા છે?

•�ુ ંિવ�ાથ�ઓ �ાવી�ય �ધુી પહ�ચવા ક� ઓળંગવાના ��ક પર છે?



િવ�ાથ� ��ૃ� ટકાવાર� �ુ ંછે?

િવ�ાથ� ��ૃ� ટકાવાર� (SGP) રા�ય�યાપી અ�ય િવ�ાથ�ઓની �લુનામા ંસમાન અગાઉની િસ��ઓ સાથ ેિવ�ાથ�ની
��ૃ��ુ ંવણ�ન કર� છે -

SGP પર આધા�રત

ક�વી ર�તે �ગિત કર� ર�ા છે તે દશા�વ� ુ ંનથી �ય��તગત િવ�ાથ�ઓ ક�વી ર�તે દશા�વ ેછે તે દશા�વવા માટ� એક��ૃત
પણ કર� શકાય છે િવ�ાથ�ઓના �ૂથો, શાળાઓ, �જ�લાઓઅને રા�ય �ગિત કર� ર�ા

છે �યો��યા ��ુડ�ટ �ોથ મોડલ �ુ ંછે? �યો��યા ��ુડ�ટ �ોથ મૉડલ (GSGM) એ િવ�ાથ�ઓ, વાલીઓ, િશ�કો અને
જનતાને િવ�ાથ�ની �ગિત પર મહ�વ�ણૂ� મા�હતી �દાન કરવા માટ� રચાયેલ એક આકષ�ક પહ�લ છે. શ�ૈ�ણક િસ��ઓ
ફ�ત વાતા�નો એક ભાગ કહ� છે. િવ�ાથ� ��ૃ�નો ઉમેરો િવ�ાથ�ઓના શ�ૈ�ણક �દશ�ન િવશ ેવ� ુસ�ંણૂ� વાતા� કહ� છે.
GSGM એ મહ�વની મા�હતી �રૂ� પાડ� છે ક� બધા િવ�ાથ�ઓ ક�ટલી સાર� ર�તે �ગિત કર� ર�ા છે - પછ� ભલે તેઓ
હાલમા ંશ�ૈ�ણક અપે�ાઓ �રૂ� કર� ર�ા ંહોય ક� ન કરતા.
SGP �ુ ંછે? ��ુડ�ટ �ોથ પસ��ટાઇ�સ (એસ�પી) સમ� રા�યના શ�ૈ�ણક-સમાન િવ�ાથ�ઓની �લુનામા ંિવ�ાથ�એ
દશા�વલે ��ૃ��ુ ં�માણ દશા�વ ેછે. ��ૃ�ની ટકાવાર� 1 થી 99 �ધુીની હોય છે, �મા ંનીચા ટકાવાર� નીચી શ�ૈ�ણક ��ૃ�
દશા�વ ેછે અને ઉ�ચ ટકાવાર� ઉ�ચ શ�ૈ�ણક ��ૃ� દશા�વ ેછે. SGPs સાથ,ે તમામ િવ�ાથ�ઓ - તેમના અગાઉના િસ��
�તરને �યાનમા ંલીધા િવના - તમામ �તરોની ��ૃ� દશા�વવાની તક ધરાવ ેછે.
માર� �ુ ં�ણવાની જ�ર છે? • સમ� �યો��યાના અ�ય િવ�ાથ�ઓ સાથ ેસમાન િસ�� ઇિતહાસ ધરાવતા િવ�ાથ�ઓની

સરખામણી કરવામા ંઆવ ેછે. • ��ૃ�ની ટકાવાર� 1 થી 99 �ધુીની હોય છે, �મા ંનીચા ટકાવાર� નીચી શ�ૈ�ણક ��ૃ�
દશા�વ ેછે અને ઉ�ચ ટકાવાર� ઉ�ચ શ�ૈ�ણક ��ૃ� દશા�વ ેછે. • તમામ િવ�ાથ�ઓ, તેમના અગાઉના િસ�� �તરને
�યાનમા ંલીધા િવના, તેમની પાસે િવકાસના તમામ �તરો દશા�વવાની તક હોય છે. • કૉલેજ અને ક��રયર ર�ડ�
પરફોમ��સ ઈ�ડ��સ (CCRPI) અને િશ�ક અને લીડર ક� ઈફ���ટવનેસ િસ�ટ�સ (TKES અને LKES) મા ંબ�િુવધ
�ચૂકાકંોમાનંા એક તર�ક� SGP નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે.

માઇલ�ટો�સ ટ���ટ�ગ બે�ચમાક� ડ�ટા
માઇલ�ટો�સ ટ���ટ�ગ એિ�લ
6�ી અને 7મી �ેડ - ગ�ણત, ELA, લેખન
8મો �ેડ - ગ�ણત, ELA, િવ�ાન, સામા�જક અ�યાસના
�કોસ� ઉનાળાના

માઇલ�ટો�સમાં

છે �યો��યા માઇલ�ટો�સનો હ�� ુ�ુ ંછે? �યો��યા માઈલ�ટો�સ ��ે� ભાષા આટ�સ, ગ�ણત, િવ�ાન અને સામા�જક
અ�યયનના ��ુય િવષયવ�� ુ�ે�ોમા ંરા�ય �ારા અપનાવવામા ંઆવલે સામ�ી ધોરણોમા ંિવ�ાથ�ઓ ક�ટલી સાર�
ર�તે િન�ણુતા મેળવી ર�ા છે તે િવશનેી મા�હતી �દાન કરવા માટ� રચાયેલ છે. અગ�યની ર�તે, �યો��યા
માઇલ�ટો�સ િવ�ાથ�ઓને તેમની પોતાની િસ��ઓ અને તેમના આગલા �તરના િશ�ણ માટ� તેમની તૈયાર� િવશે
િનણા�યક મા�હતી �દાન કરવા માટ� �ડઝાઇન કરવામા ંઆવી છે - પછ� તે પછ�નો �ેડ હોય, આગળનો અ�યાસ�મ
હોય અથવા પછ�નો �યાસ (કોલેજ અથવા કાર�કદ�) હોય.
�યો��યા માઇલ�ટો�સના ��ૂયાકંન પર િવ�ાથ� કયા �કારના ��ો જોશ?ે �યો��યા માઇલ�ટો�સમાં નીચે વણ�વલે
આઇટમ �કારોનો સમાવશે થાય છે: • ��ે� ભાષાની કળા અને ગ�ણત (તમામ �ેડ અને અ�યાસ�મો) માં
ઓપન-એ�ડ�ડ (િનિમ�ત-�િતસાદ) આઇટ�સ; • ��ે� લ��વજે આ�્�સના ��ૂયાકંનોમા ંદર�ક �ેડ �તર અને અ�યાસ�મ
પર લેખન ઘટક (િવ�ાથ�ઓ �ારા વાચંવામા ંઆવલેા ફકરાઓના જવાબમા)ં; • �યો��યા માપદંડ-સદં�ભ�ત મા�હતીને
�રૂક બનાવવા અને રા���ય સરખામણી �દાન કરવા માટ� તમામ સામ�ી �ે�ો અને અ�યાસ�મોમા ંરા���ય
ધોરણ-સદં�ભ�ત વ��ઓુ; અને • તમામ સામ�ી િવ�તારો અને અ�યાસ�મોમા ંબ�િુવધ-પસદંગીની વ��ઓુ. �યો��યા
માઈલ�ટો�સ �ો�ામ માટ� વહ�વટનો મોડ ઓનલાઈન છે. પેપર/પે��સલ પર��ણ સામ�ીઓ, �મ ક� �ેઇલ ફોમ�,
ઓછ� સ�ંયામા ંિવ�ાથ�ઓ માટ� ઉપલ�ધ છે �ઓ તેમની િવકલાગંતાને કારણે ક���ટુર અથવા ઉપકરણ સાથ ેસપંક�
કર� શકતા નથી.
મારા િવ�ાથ�ને મદદ કરવા �ુ ં�ુ ંકર� શ�ંુ? � િવ�ાથ�ઓ તૈયાર છે, શાતં છે અને આરામ કર� છે તેઓ પર��ણોમાં



વ� ુસા�ંુ �દશ�ન કર� છે. તમારા િવ�ાથ�ને �યો��યા માઇલ�ટો�સને હળવા, સકારા�મક ર�તે સપંક� કરવામા ંમદદ
કરવા માટ�ની ઘણી બધી ર�તો અહ� છે: • તમારા િવ�ાથ�ને સારા અ�યાસ અને પર��ા લેવાની �ુશળતાનો ઉપયોગ
કરવા �ો�સા�હત કરો. આ કૌશ�યોમા ં�દશાઓ�ુ ંકાળ��વૂ�ક પાલન કર�ુ,ં બેદરકાર �લૂો ટાળવી અને કાય�ની સમી�ા
કરવાનો સમાવશે થાય છે. • પર��ણોનો હ�� ુસમ�વો. ��ૂયાકંન િવ�ાથ�ઓને તેઓ શાળામા ં�ુ ંશી�યા છે તે
બતાવવાની તક આપે છે. તેઓ િશ�કોને મા�હતી પણ આપે છે � તેમને �ચૂના�ુ ંઆયોજન કરવામા ંમદદ કર� છે. •
િનદ�શ કરો ક� ક�ટલીક વ��ઓુ અ�ય કરતા ંવ� ુ��ુક�લ હોઈ શક� છે. • ખાતર� કરો ક� તમારા િવ�ાથ�ને ��ુકળ �ઘ
મળે અને ત�ુંર�ત ના�તો અને લચં લે. ઘણા િવ�ાથ�ઓ માટ� પર��ણો લેવા�ુ ંસખત મહ�નત છે અને તેમા ંઘણી
શ��તની જ�ર પડ� શક� છે. • ખાતર� કરો ક� તમારો િવ�ાથ� સમયસર શાળાએ આવ ેછે. ઉતાવળ કરવી અને મો�ુ ંથવા
િવશ ે�ચ�તા કરવાથી પર��ણોના �દશ�નને અસર થઈ શક� છે. • દર�ક �દવસના �તે તમારા િવ�ાથ�ને પર��ણ િવશે
�છૂવા�ુ ંયાદ રાખો ક�

શા માટ� બે�ચમાક� પર��ણ?
�યો��યા ��ુડ�ટ એસેસમે�ટ �ો�ામનો હ�� ુરા�ય �ારા અપનાવવામા ંઆવલે સામ�ી ધોરણોની િવ�ાથ�ની િસ��ને
માપવાનો અને િશ�ણ અને અ�યયનને �ધુારવાના �યાસોની �ણ કરવાનો છે. ��ૂયાકંન કાય��મના પ�રણામોનો
ઉપયોગ સામ�ીમા ંિન�ણુતા હાસંલ કરવામા ંિન�ફળ રહ�લા િવ�ાથ�ઓને ઓળખવા, િશ�કોને �ચૂના�મક �ે��ટસ િવશે
�િતસાદ આપવા અને શ�ૈ�ણક કાય��મોના આયોજનમા ં�ાથિમકતાઓ �થાિપત કરવા માટ� શાળા �જ�લાઓને શ��તઓ
અને નબળાઈઓ ઓળખવામા ંમદદ કરવા માટ� કરવામા ંઆવ ેછે.
�ો�ેસ બે�ચમા�ક�ગ: ઇનસાઇટ�ુ ં�થમ વહ�વટ બેઝલાઇન કામગીર�નાં

પગલા ંઅને �દા�જત ��ૃ�નો માગ� �રૂો પાડ� છે. મ�ય-અવિધ અને �િતમ-સમયના વહ�વટનો
ઉપયોગ વાચંન સમજણ અને શ�દભડંોળ �તરો,
સમજણ-આધા�રત સાયલ�ટ ર��ડ�ગ ર�ટ અને વાચંન �ેરણામા ંફ�રફારને બે�ચમાક� અને દ�તાવજે કરવા માટ� થઈ શક�
છે.

વાચંન �લસ વાચંન �ાવી�યના ચાર ��ુય ઘટકો પર �યાન ક����ત કર� છે: શ�દભડંોળ �ાન,
સમજણ કૌશ�ય, વાચંન કાય��મતા (સમજ-આધા�રત શાતં વાચંન દર), અને
વાચંન �ેરણા. એકવાર �ારં�ભક પાયાના કૌશ�યો �થાિપત થઈ ગયા પછ�,
વાચંન �ાવી�યને ઉ�જેન આપવાનો ��ેઠ અ�ભગમ એ આ ચાર ઘટકોને સકં�લત ર�તે સબંોિધત કરવાનો છે
�થી તેઓ કો�સટ�મા ંિવકાસ પામે.

ર��ડ�ગ �લસ �લેટફોમ� ર��ડ�ગ �લસ હોમ લિન�ગ ગાઈડ ફોર ફ�િમલીઝ
ર��ડ�ગ �લસ એ �ય��તગત કર�લ ઓનલાઈન �ો�ામ છે � િવ�ાથ�ઓને આ�મિવ�ાસ, સ�મ વાચકો અને આ�વન

શીખનારા બનવા માટ� જ�ર� કૌશ�યો િવકસાવવામા ંમદદ કર� છે. ર��ડ�ગ �લસનો ઉપયોગ કર�ને, તમા�ંુ બાળક સાર�
સમજ સાથ ેઅ�ખ�લત દર� વાચંી શકશ.ે

માટ� માઇલ�ટો�સ ��મવક�
વાચંન ધોરણો ��ે� ભાષા કલા (ELA) અ�યાસ�મનો ભાગ છે. �યો��યા �ટા�ડ�્�સ ઑફ એ�સેલ�સ �પ�ટ કર� છે ક�
િવ�ાથ�ઓ દર�ક �ેડ �તર� જ�ટલ ટ���ટ વાચંે અને સમ�. આ કારણોસર, �ેડ 3-8ના િવ�ાથ�ઓ અને નવમા ધોરણના
સા�હ�ય અને રચના અથવા અમે�રકન સા�હ�ય અને રચનામા ંઉ�ચ શાળાના અ�યાસ�મો લેતા િવ�ાથ�ઓ �યો��યા
માઇલ�ટો�સ એસેસમે�ટમાથંી તેમના �ક�લ �કોર ઉપરાતં લે��સલ માપ મેળવ ેછે. The Lexile® Framework for
Reading એ શ�ૈ�ણક સાધન છે � લે��સલે® માપ તર�ક� ઓળખાતા સામા�ય માપનો ઉપયોગ કર�ને િવ�ાથ�ઓને

વાચંન સામ�ી સાથ ેમેળ ખાય છે. લે��સલ ��મવક�મા ં�ય��તની વાચંન �મતા અને તે અથવા તેણીનો સામનો કરતી
સામ�ીની ટ���ટ જ�ટલતા બનંેને માપવા માટ�ના �ક�લનો સમાવશે થાય છે. લે��સલ �ક�લ એ થમ�મીટર ��ુ ંછે,
તાપમાન માપવાને બદલે, લે��સલ ��મવક� ટ���ટની જ�ટલતા અને વાચકની �ુશળતાને માપે છે. �યાર� એકસાથે
ઉપયોગ થાય છે, �યાર� Lexile ર�ડર માપો અને Lexile ટ���ટ માપદંડો માતાિપતાને તેમના બાળકની વાચંન �મતા
સાથ ેમેળ ખાતા ��ુતકો, લેખો અને અ�ય સામ�ી પસદં કરવામા ંમદદ કર� છે.
લે��સલ મેઝસ� િવશ ેતમારા બાળકના વાચંન �તર સાથ ેમેળ ખાતા ��ુતકો વાચંવાથી તેની વાચંન �મતામા ં��ૃ� થઈ
શક� છે! » લે��સલ માપ બાળકની વાચંન �મતા અને ટ���ટની જ�ટલતા, �મ ક� ��ુતક અથવા મેગે�ઝન લેખ બનંે�ું
�િતિનિધ�વ કર� છે. » લે��સલ પગલા ંતમને તમારા બાળકની વાચંન �મતા િવશ ે��ૂયવાન મા�હતી �દાન કર� છે
અને વાચંન ��ૃ�ને ��ેઠ બનાવવામા ંમદદ કર� છે. » “એક ��ુતક શોધો” નો ઉપયોગ કર�ને તમે તમારા બાળકને તેની



અથવા તેણીની લે��સલ �ણેીમા ં(લગભગ 50L ઉપરથી 100L તેના અથવા તેણીના Lexile માપની નીચે) ��ુતકો
અને અ�ય સામ�ી પસદં કરવામા ંમદદ કર� શકો છો.હોવા છતા,ં તેનો અથ� થાય તે માટ� તે ટ���ટને �રૂતા �માણમાં
સમ� શક� તેવી શ�તા છે
રસ અને શીખવાની �ળવણી માટ� �રૂતો પડકાર» લે��સલ માપો શ�દભડંોળ અને વા�ની લબંાઈના આધાર� ટ���ટની
જ�ટલતાનો �દાજ કાઢ� છે. લે��સલ માપદંડો ��ુતકની અ�ય િવશષેતાઓ �મ ક� વય-યો�યતા, ��ુતકની �ણુવ�ા,
��ુતકની થીમ અથવા આવી અ�ય લા��ણકતાઓ�ુ ં��ૂયાકંન કરતા નથી. » ચો�સ લે��સલ માપ અને ચો�સ �ેડ
�તર વ�ચે કોઈ સીધો પ��યવહાર નથી. જો ક�, કોલેજ અને કાર�કદ�ની તૈયાર� માટ�ની માગ�દિશ�કા �ચૂવ ેછે ક�
િવ�ાથ�ઓએ ઇનસેટ ટ�બલમા ંદશા�વલે લે��સલ ર��જની �દર અથવા તેની બહાર વાચં�ુ ંજોઈએ. Lexile માપન
વાચંન ��ૃ�ને સમય જતા ંઅને સમ� સામ�ી �ે�ોમા ં��ક કર� છે, પછ� ભલે તમા�ંુ બાળક ગમે તે �ેડમા ંહોય.

તૈયાર �યો��યા ગ�ણત

તૈયાર �યો��યા ગ�ણત િશ�કોને એક સ��ૃ વગ�ખડં�ું વાતાવરણ બનાવવામા ંમદદ કર� છે �મા ંતમામ �તર�

િવ�ાથ�ઓ સ��ય, વા�તિવક-િવ�ની સમ�યા ઉક�લનાર બને છે. િશ�કની આગેવાની હ�ઠળની �ચૂનાઓ �ારા,

િવ�ાથ�ઓ ગા�ણિતક તક� િવકસાવ ેછે, �વચનમા ંજોડાય છે અને મજ�તૂ ગા�ણિતક ટ�વો બનાવ ેછે. �ો�ામ�ું

�ચૂના�મક માળ�ુ ંિશ�કોને સમથ�ન આપે છે કારણ ક� તેઓ તેમની િશ�ણ પ�િતઓને મજ�તૂ બનાવ ેછે અને

અથ��ણૂ� �વચનની �િુવધા આપે છે � તમામ શીખનારાઓને �ો�સા�હત કર� છે. તૈયાર �યો��યા ગ�ણત:

● િવ�ાથ�ઓને ગ�ણતની �ે��ટસ માટ�ના એ�બેડ�ડ ધોરણો �ારા ગ�ણતની િવભાવનાઓની �ડ� સમજ િવકસાવવા
માટ� �ો�સા�હત કર� છે, �

● િવ�ાથ�ઓના પાઠ સાથનેા અગાઉના �ાનને આધાર� બનાવ ેછે � �ેડ �તરોની �દર અને સમ� �તર� જોડાણો
બનાવ ેછે અને �ેડના ��ુય ફોકસને સીધી ર�તે

● સબંોિધત કર��દનચયા� � વાતચીતને �ો�સાહન આપે છે અને તમામ િવ�ાથ�ઓ માટ� ગ�ણતની �લુભતામાં
વધારો

● કર� છે તે �યો��યા માઇલ�ટો�સના પડકારો માટ� િવ�ાથ�ઓને એવા કાય� અને ��િૃ�ઓ સાથ ેતૈયાર કર� છે
�મા ંવચૈા�રક સમજ, ���યાગત �ુશળતા, �વા�હતા અને એ��લક�શન�ુ ંસ�ંલુન હોય
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