ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ

OSSLT

1. OSSLT ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
OSSLT ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਿੀ ਉਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਿੀ ਪੱ ਧਰ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਵਿਸ ਤੱ ਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਾਠਕਰਮ (The
Ontario Curriculum) ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਡ 9 ਿੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱ ਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਸੀ।

2. OSSLT ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰ੍ਕ ਹੈ, ਪਜਹੜਾ ਮੇਰ੍ਾ ਬੱ ਚਾ ਕਲਾਸ ਪਵੱ ਚ ਿਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲਖਦਾ
ਹੈ?
ਕਲਾਸ ਰਮ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ EQAO ਟੈਸਟਾਂ ਿੇ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਟੀਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿੇ ਹਨ।
ਕਲਾਸ ਰ੍ੂਮ ਟੈਸਟ


ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿੇ ਹਨ ਵਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਕਲ ਿੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਲ ਿੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਿੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਕੂੰ ਨੀ
ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ;



ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਵਸੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਵਗਆਨ ਬਾਰੇ ਫੌਰਨ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿੇ ਹਨ ਵਿਸ ਨੂੰ
ਅਵਧਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਰਮ ਵਿੱ ਚ ਵਸੱ ਵਖਆ ਿੇਣ ਿੇ ਆਪਣੇ ਢੂੰ ਗ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਿੱ ਚ ਤਬਿੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ;



ਅਵਧਆਪਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿੇਣ ਿਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੂੰਬਰ ਿੇਂਿੇ
ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱ ਚ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਿੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਨਿੱਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਪਰਭਾਿ ਗਰੇਵਡੂੰ ਗ ਸਮੇਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ



ਅਵਿਹੇ ਨਤੀਿੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਵਿਨਹਾਂ ਿਾ ਸਕਲ, ਬੋਰਡ ਿਾਂ ਸਬੇ ਿੇ ਨਤੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਾ
ਸਕਿਾ ਹੋਿੇ।

EQAO ਅਸੈਸਮੈਂਟ


ਸਬਾਈ ਮਾਪਿੂੰ ਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਵਸੱ ਵਖਆ ਿੇ ਅਵਹਮ ਪੜਾਿਾਂ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਹਾਸਲ ਸਮੁੱ ਚੇ ਵਗਆਨ ਅਤੇ
ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿੇ ਹਨ;



ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਵਸੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਪੜਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਵਿਸ ਨੂੰ ਅਵਧਆਪਕ, ਸਕਲ,
ਸਕਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਬਾ (ਪਰੋਵਿੂੰ ਸ), ਪਰਗਤੀ ਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਬਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ;



ਓਨਟਾਰੀਉ ਿੇ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਵਤਆਰ ਅਤੇ ਪਰਬੂੰਵਧਤ ਕੀਤੇ ਿਾਂਿੇ ਹਨ;
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ਓਨਟਾਰੀਉ ਿੇ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਨਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੁੂੰ ਿੀ ਹੈ,
ਿੱ ਲੋਂ ਇਨਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਿੇ ਅੂੰ ਕ ਅਨੁਕਲਤਾ ਅਤੇ ਵਨਰਪੱ ਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿੱ ਤੇ ਿਾਂਿੇ ਹਨ ਅਤੇ



ਅਵਿਹੇ ਨਤੀਿੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿੇ ਹਨ ਵਿਨਹਾਂ ਿਾ ਸਾਲ ਿਰ ਸਾਲ ਸਕਲ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਬਾ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਿਾ
ਸਕਿਾ ਹੈ।

3. ਕੀ OSSLT ਪਵੱ ਚ ਸਾਰ੍ੇ ਪਵਪਦਆਰ੍ਥੀਆਂ ਨ੍ੂੂੰ ਪਲਖਣਾ ਜ਼ਰ੍ੂਰ੍ੀ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ?
ਸਬਾਈ ਟੈਸਟ, ਓਨਟਾਰੀਉ ਿੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੱ ਵਖਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਾ ਵਹੱ ਸਾ ਹਨ, ਵਿਨਹਾਂ ਿੀ ਵਸੱ ਵਖਆ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਿਿਾਬਿੇਹੀ ਆਵਿਸ

ਐਕਟ (The Education Quality and Accountability Office Act) ਵਿੱ ਚ ਰਪਰੇਖਾ ਵਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਸਾਰੇ

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿੋ ਓਨਟਾਰੀਉ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕਲ ਵਡਪਲੋ ਮਾ (Ontario Secondary School Diploma – OSSD) ਿੱ ਲ ਕੂੰ ਮ
ਕਰ ਹਨ, ਨੂੰ OSSLT ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। OSSLT ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਿਾ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇਮਵਤਹਾਨ ਹੈ। OSSLT ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪਰਾ
ਕਰਨਾ, OSSD ਿੀ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਵਲਖਾਈ ਿੀ ਸ਼ਰਤ ਪਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

4. ਪਸੱ ਪਖਆ ਦੀਆਂ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰ੍ੂਰ੍ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰ੍ਥੀਆਂ ਨ੍ੂੂੰ OSSLT ਲਈ ਪਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦੱ ਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਵਸੱ ਵਖਆ ਿੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸੱ ਵਖਆ ਯੋਿਨਾ (Individual Education Plan – IEP)
ਵਿੱ ਚ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ OSSLT ਿੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁਝ ਸਹਲਤਾਂ ਿੀ ਆਵਗਆ ਵਿੱ ਤੀਆਂ ਿਾਂਿੀਆਂ ਹਨ ਿੋ EQAO ਨੇ ਵਿੱ ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਿੋ ਕਲਾਸ ਰਮ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਬਾਕਾਇਿਾ ਪਰਕ
ੈ ਵਟਸ ਿੇ ਅਨੁਕਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਿਧੀਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ EQAO ਿੇ ਵਰਹਾਇਸ਼,

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੂੰਧ, ਮੁਲਤਿੀ ਅਤੇ ਛੋਟ ਲਈ ਗਾਈਡ (Guide for Accommodations, Special Provisions, Deferrals and
Exemptions) ਨੂੰ ਿੇਖ ਸਕਿੇ ਹੋ।

5. ਅੂੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸੱ ਖ ਰ੍ਹੇ ਪਵਪਦਆਰ੍ਥੀਆਂ ਨ੍ੂੂੰ OSSLT ਲਈ ਪਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਮਲਦੀ ਹੈ?
ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਸੱ ਖਣ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ OSSLT ਿਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਿਾਂ ਿੀ ਆਵਗਆ ਵਮਲਿੀ ਹੈ ਿੋ ਕਲਾਸ ਰਮ
ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਬਾਕਾਇਿਾ ਪਰੈਕਵਟਸ ਿੇ ਅਨੁਕਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਿਧੀਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ EQAO ਿੇ ਵਰਹਾਇਸ਼, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੂੰਧ,

ਮੁਲਤਿੀ ਅਤੇ ਛੋਟ ਲਈ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਿੇਖ ਸਕਿੇ ਹੋ।

6. ਕੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਰ੍ੋਕ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਹੈ?
ਉਨਹਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿੋ ਓਨਟਾਰੀਉ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕਲ ਵਡਪਲੋ ਮਾ ਿੱ ਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਹਨ, ਨੂੰ OSSLT ਵਲਖਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਵਿੱ ਤਾ ਿਾ
ਸਕਿਾ। OSSLT ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਿਾ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇਮਵਤਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੈਜ਼ਏਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਿੀ ਸ਼ਰਤ ਪਰੀ ਕਰਨ ਿਾ

ਮੁੱ ਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਧੀਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ EQAO ਿੇ ਵਰਹਾਇਸ਼, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੂੰਧ, ਮੁਲਤਿੀ ਅਤੇ ਛੋਟ ਲਈ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਿੇਖ
ਸਕਿੇ ਹੋ।

ਕੁਝ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱ ਚ, ਵਿਨਹਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗਰਡ
ੇ 9 ਿੀ ਪੱ ਧਰ ਿੀ ਵਲਖਣ ਅਤੇ ਪੜਹਨ ਿੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨਹਾਂ
ਲਈ OSSLT ਟੈਸਟ ਿਾ ਵਲਖਣਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਲਤਿੀ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਸੂੰ ਭਿ ਹੈ।
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7. OSSLT ਕਦੋਂ ਪਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਹਰ ਸਾਲ, ਓਨਟਾਰੀਉ ਿੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਇਕੋ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ OSSLT ਿਾ ਇਮਵਤਹਾਨ ਿੇਂਿੇ ਹਨ, ਿੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਚ ਿੇ ਅਖ਼ੀਰ
ਿਾਂ ਅਪਰੈਲ ਿੇ ਸ਼ੁਰ ਵਿੱ ਚ ਹੁੂੰ ਿੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਿੈਿੱਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਿੀ ਸਚੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

8. OSSLT ਪਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ੍ਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
OSSLT ਇਕੋ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਸਮੇਂ ਿੌਰਾਨ ਪਰੇ ਸਬੇ ਵਿੱ ਚ ਓਨਟਾਰੀਉ ਿੇ ਵਸੱ ਵਖਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਿੱ ਲੋਂ ਕਰਿਾਇਆ ਿਾਂਿਾ ਹੈ।
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿੋ ਟੈਸਟ ਵਕਤਾਬਚੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਵਲਖਣ ਲਈ 75 ਵਮੂੰ ਟ ਵਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਿੇ ਉਿਾਹਰਣਾਂ ਬਾਰੇ
ਵਕਤਾਬਚੇ ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
EQAO, ਸਬਾਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁ-ਿਰਸ਼ੀ ਪਰੋਿੈਕਟ ਿੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

9. ਜੇ ਮੇਰ੍ਾ ਬੱ ਚਾ OSSLT ਵਾਲੇ ਪਦਨ੍ ਪਵੱ ਚ ਗੈਰ੍ਹਾਜ਼ਰ੍ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ OSSLT ਿਾਲੇ ਵਿਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸਕਲ ਿੇ ਉਸ ਸਾਲ ਗਰੈਜ਼ਏਸ਼ਨ ਿੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਿੀ ਜ਼ਰਰੀ ਸ਼ਰਤ ਪਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਿੇ ਹੱ ਥੋਂ ਇਹ ਮੌਕਾ
ਚਲਾ ਿਾਏਗਾ। OSSLT ਟੈਸਟ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਕਲ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਿੇ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਨਹਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ OSSLT ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਤੀਵਿਆਂ ਿਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨਹਾਂ ਿੇ ਨਾਮ ਿੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਿੇ ਹਨ। ਵਕਉਂਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੂੰ ਡ ਿਾਲਾ ਵਸੱ ਵਖਆ ਵਸਸਟਮ ਹਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਲਈ ਿਿਾਬਿੇਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ EQAO ਨੂੰ ਹਰ

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਵਰਪੋਰਟ ਿੇਣੀ ਹੁੂੰ ਿੀ ਹੈ। ਿੇ ਵਕਸੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੂੰ OSSLT ਵਲਖਣ ਿੀ ਉਮੀਿ ਕੀਤੀ ਿਾਂਿੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ
ਵਲਖਿਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮੂੰ ਵਨਆ ਿਾਏਗਾ ਅਤੇ EQAO ਿੀ ਵਰਪੋਰਵਟੂੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਉਸਿਾ ਕੋਈ ਡੈਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ।

10. ਮੇਰ੍ੇ ਬੱ ਚੇ ਨ੍ੂੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪਤਆਰ੍ੀ ਪਕਵੇਂ ਕਰ੍ਨ੍ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਿਿ ਵਕ OSSLT 100% ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਾਠਕਰਮ ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ, ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨ ਿੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਿੇ
ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਵਿਸ ਤਰਹਾਂ ਿੇ ਸਿਾਲ ਪੁੱ ਛੇ ਿਾਣਗੇ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਿੇ ਉਿਾਹਰਣਾਂ ਬਾਰੇ
ਵਕਤਾਬਚੀਆਂ ਨੂੰ ਿੇਖ ਸਕਿੇ ਹੋ।

11. EQAO ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨ੍ੂੰਬਰ੍ ਪਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ੍?
EQAO ਿੇ ਸਾਰੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ, ਮਲਟੀਪਲ-ਚੌਇਸ ਿੇ ਸਾਰੇ ਿਿਾਬਾਂ ਿੇ ਨੂੰਬਰ ਮਸ਼ੀਨ ਿੱ ਲੋਂ ਲਾਏ ਿਾਂਿੇ ਹਨ। OSSLT ਵਿੱ ਚ ਚੋਣ ਿੇ
ਿਿਾਬਾਂ ਤੇ ਅੂੰ ਕ ਓਨਟਾਰੀਉ ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਿੁਆਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿੱ ਲੋਂ ਵਿੱ ਤੇ ਹੁੂੰ ਿੇ ਹਨ, ਵਿਨਹਾਂ ਨੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਹੁੂੰ ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਿਾ ਇਮਵਤਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੂੰ ਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੀਡੀਓ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ EQAO ਟੈਸਟ

ਬਣਾਇਆ, ਪਰਬੂੰਵਧਤ ਅਤੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਿਾ ਹੈ (How EQAO Tests Are Created, Administered and Scored) ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਾ ਹੈ।
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12. ਮੈਨ੍ੂੰ ੂ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨ੍ਤੀਜੇ ਕਦੋਂ ਪਮਲਣਗੇ?
ਹਰ ਉਸ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਸਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਿਾ ਪਰਚਾ ਵਲਵਖਆ ਹੈ, ਉਸਿੇ ਨਤੀਿੇ ਉਸੇ ਸਕਲ ਸਾਲ ਿੇ ਿਨ ਿੇ ਸ਼ੁਰ ਵਿੱ ਚ
ਵਮਲਣਗੇ। ਹੋਰ ਿੱ ਧ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ISR ਨਮਨਾ ਨੂੰ ਿੇਖੋ।
EQAO ਿੇ ਸਾਰੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਿੇ ਸਬਾਈ ਨਤੀਿੇ ਿੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿੀ ਪਤਝੜ ਵਿੱ ਚ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਿਾਂਿੇ ਹਨ। ਸਕਲ ਅਤੇ
ਸਕਲ ਬੋਰਡ ਿੇ ਨਤੀਿੇ EQAO ਿੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਿਾਂਿੇ ਹਨ।

13. EQAO ਨ੍ਤੀਜੇ ਪਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱ ਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ੍?
OSSLT ਇਕ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਯੋਗਤਾ ਿਾਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਪਤੀ ਿੀ ਵਰਪੋਰਟ “ਸਫਲ” ਿਾਂ “ਅਸਫਲ” ਿੇ ਰਪ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ
ਿਾਂਿੀ ਹੈ।

ਵਿਹੜੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸਾਖਰਤਾ ਿੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਉਸ ਪੱ ਧਰ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕੇ ਵਿਖਾ ਵਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ ਿੀ ਉਨਹਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਗਰੇਡ 9 ਿੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਿੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਿਾਂਿੀ ਹੈ।

14. ਕੀ ਮੇਰ੍ੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ EQAO ਨ੍ਤੀਪਜਆਂ ਦੇ ਨ੍ੂੰਬਰ੍ ਉਸਦੇ ਗਰ੍ੇਡਾਂ ਲਈ ਪਗਣੇ ਜਾਣਗੇ?
ਨਤੀਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਗਰੇਡਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਗਣੇ ਿਾਂਿੇ, ਪਰ OSSLT ਨੂੰ ਸਿਲਤਾ ਨਾਲ ਪਰਾ ਕਰ ਲੈ ਣ ਿਾਂ ਵਿਕਲਵਪਕ ਸਾਖ਼ਰਤਾ
ਕੋਰਸ ਪਰਾ ਕਰਨਾ ਗਰੈਜ਼ਏਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।

15. ਕੀ ਨ੍ਤੀਜੇ ਵੈਧ ਅਤੇ ਭਰ੍ੋਸੇਯੋਗ ਹਨ੍?
ਹਾਂ। EQAO ਿਾ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਤਆਰ ਕਰਨ, ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਿਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਿਾ ਅਮਲ, ਿੁਨੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਭ
ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਏਿੂੰ ਸੀ ਿੀ ਪਰਮਾਵਣਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਿੇ ਹਨ। EQAO ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਿੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ
ਟੈਸਟਾਂ ਿੇ ਪਰਚੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਿੇ ਨੂੰਬਰ ਿੇਣ ਅਤੇ ਨਤੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਿੱ ਸਣ ਤਕ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕਿਮ
ਚੁੱ ਕੇ ਿਾਂਿੇ ਹਨ। EQAO ਆਪਣੇ ਡੈਟਾ ਿੀ ਈਮਾਨਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਮਹੱ ਤਤਾ ਿੇਂਿੀ ਹੈ।

16. ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ EQAO ਦੇ ਨ੍ਤੀਪਜਆਂ ਨ੍ੂੂੰ ਉਸਦੀ ਿੜਹਾਈ ਪਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ੍ਨ੍ ਲਈ ਪਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ੍ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਿਿੋਂ ਵਕਸੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਵਗਆਨ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਅਵਹਮ
ਹੈ। EQAO ਨਤੀਵਿਆਂ ਿੀ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਿੇ ਉਸਿੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿੇ ਕਲਾਸ ਰਮ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਕੂੰ ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਵਤਹਾਨ ਿੇ ਨਤੀਵਿਆਂ ਅਤੇ
ਇਸ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖ ਕੇ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੋ ਉਸਿੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਵਗਆਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ
ਲਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰ ਸਕੋ ਵਕ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਵਕ ਨਹੀਂ।
ਵਿਹੜੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ OSSLT ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੁੂੰ ਿੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਮਾਤਾ ਵਪਤਾ ਲਈ ਇਕੱ ਵਠਆਂ ਬੈਠਕੇ ਇਹ
ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਿਰਾ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵਹਮ ਹੋ ਿਾਂਿਾ ਹੈ, ਵਕ ਬੱ ਵਚਆਂ ਿੀ ਪੜਹਾਈ ਵਿੱ ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਏ
ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕਲ ਿੇ ਅੂੰ ਤ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਵਸੱ ਵਖਆ ਪਰਾਪਤੀ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ।
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17. ਮੇਰ੍ੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨ੍ਤੀਜੇ ਮੈਨ੍ੂੰ ੂ ਕੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ੍?
ਸਕਲ ਿੇ ਨਤੀਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿੱ ਸਿੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲ ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸਬੇ ਿੇ ਹੋਰ ਸਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕਲ ਬੋਰਡ ਿੇ
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱ ਚ ਵਕਸ ਲੈ ਿਲ ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਿੀ ਸਿਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ
ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਿੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱ ਚ ਸਮਝਣ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਿਲਤਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਵਿੱ ਚ
ਵਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਿੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਿੇ ਅਵਧਆਪਕ ਿਾਂ ਵਪਰੂੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਿੇ ਸਕਲ ਵਿੱ ਚ ਪੜਹਾਈ ਿੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ
EQAO ਨਤੀਵਿਆਂ ਿੀ ਅਵਹਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਪਰੇ ਓਨਟਾਰੀਉ ਿੇ ਸਕਲ EQAO ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਰਮ ਿੇ ਹੋਰ
ਡੈਟਾ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਵਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਗਰੇਡ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੂੰ ਬੂੰ ਵਧਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਹੋਰ ਿੱ ਧ ਵਬਹਤਰੀ
ਿੀਆਂ ਯੋਿਨਾਿਾਂ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿੇ ਹਨ।

18. ਜੇ ਮੇਰ੍ਾ ਬੱ ਚਾ OSSLT ਪਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਵਿਹੜੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ OSSLT ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਗਰੈਜ਼ਏਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਿੀ ਸ਼ਰਤ ਪਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਰ, ਉਨਹਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ OSSLT ਟੈਸਟ ਮੁੜ ਕੇ ਿੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਿਹੜੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ OSSLT ਵਿੱ ਚੋਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇਕ ਿਾਰ
ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਓਨਟਾਰੀਉ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕਲ ਵਲਟਰੇਸੀ ਕੋਰਸ (Ontario Secondary School Literacy Course –
OSSLC) ਵਿੱ ਚ ਿਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਿੋ ਗਰੈਜ਼ਏਟ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਿੀ ਜ਼ਰਰੀ ਸ਼ਰਤ ਪਰੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਵਿਹੜੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ OSSLT ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਿਾਂਿੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਮਾਤਾ ਵਪਤਾ ਲਈ ਇਕੱ ਵਠਆਂ
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵਹਮ ਹੋ ਿਾਂਿਾ ਹੈ, ਵਕ ਬੱ ਵਚਆਂ ਿੀ ਪੜਹਾਈ ਵਿੱ ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕਲ ਿੇ ਅੂੰ ਤ
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ।

19. ਓਨ੍ਟਾਰ੍ੀਉ ਨ੍ੂੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ੍ ਦੇ ਮਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਪਕਉਂ ਜ਼ਰ੍ੂਰ੍ਤ ਹੈ?
EQAO ਨਤੀਿੇ ਓਨਟਾਰੀਉ ਿੇ ਵਸੱ ਵਖਆ ਵਸਸਟਮ ਿੀ ਿਿਾਬਿੇਹੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਿਾ ਇਕ ਅਵਹਮ ਪੈਮਾਨਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ,
ਸਕਲ, ਸਕਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਬਾਈ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਵਬਹਤਰੀ ਿੀਆਂ ਯੋਿਨਾਿਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱ ਤਿਪਰਣ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਵਿਹੜਾ
ਸਕਲ ਵਸਸਟਮ ਵਨਰੂੰ ਤਰ ਵਬਹਤਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੋਿੇ, ਉਸ ਲਈ ਪਰੇ ਵਸਸਟਮ ਵਿੱ ਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਿੀ
ਵਿਸ਼ਾਲ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਿੋ ਵਨਰਪੱ ਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸਯ
ੇ ੋਗ ਹੋਿੇ, ਹੋਣੀ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਿੇ ਨਤੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਿਾ ਪਤਾ ਲਗਿਾ
ਹੈ, ਵਿੱ ਥੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਧੀਕ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੁੂੰ ਿੀ ਹੈ। ਵਸੱ ਵਖਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਕਲ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਬੇ ਇਸ ਡੈਟਾ
ਨੂੰ ਪੜਹਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿੇ ਟੀਚੇ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿੇ ਹਨ।

OSSLT Q&A-February 2016/Q & R TPCL-Février 2016

Punjabi/Pendjabi

5

