பெற்ற ோருக்கோன றகள்வி ெதில்கள்

OSSLT

1. OSSLT -இல் என்பனன்ன ற ோதிக்கப்ெடுகின் ன?

ஒண்டாரிய ா கல்வித்திட்டத்திற்கு (The Ontario Curriculum) -க்கு இணங்க, 9ம்
வகுப்பின் இறுதி வரை

ில் மாணவர்கள் கற்றுக்ககாள்ள யவண்டுகமன்று

எதிர்பார்க்கப்படும் எழுத்தறிவுத் திறன்கரள OSSLT மதிப்பாய்வு கெய்கிறது.

2. என் ெிள்ளை தனது வகுப்ெில் ஏற்கனறவ எழுதுகின்
றதர்வுகளைக் கோட்டிலும் OSSLT எவ்வோறு றவறுெடுகின் து?

வகுப்பரறத் யதர்வுகளும் EQAO யதர்வுகளும் கவவ்யவறு குறிக்யகாள்கரளக்
ககாண்டுள்ளன மற்றும் அரவ கவவ்யவறு விதமான தகவல்கரள
வழங்குகின்றன.

வகுப்ெள த் றதர்வுகள்


மாணவர்கள் குறிப்பிட்ட தகவல்கரள எவ்வளவு நன்றாகக் கற்றுள்ளனர்
என்பரத அளவிடுகின்றன. யமலும், இரவ ஒரு குறிப்பிட்ட பாடொரை



ஆண்டு முழுவதும் நரடகபறுகின்றன;
ஆெிரி

திருத்தி


ர்கள் தங்களுரட
ரமக்கப் ப

வகுப்பரறகளில் கற்பித்தல் உத்திகரளத்

ன்படுத்தக் கூடி

மாணவர் கற்றல் குறித்த உடனடித்

தகவல்கரள வழங்குகின்றன;
இரவ ஆெிரி

ர்களால் சுதந்திைமாக உருவாக்கப்பட்டு, நிர்வகிக்கப்பட்டு,

மதிப்கபண் வழங்கப்படுகின்றன. யமலும், இரவ தனிப்பட்ட மாணவர்கள்
குறித்த ஆெிரி


ருரட

அறிவின் அடிப்பரட

கூறுகரளக் ககாண்டிருக்கைாம், மற்றும்

ில் தற்ொர்பான தைமிடல்

பாடொரைச் ெரப அல்ைது மாகாணம் முழுவதுடனும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க
முடி

ாத முடிவுகரள வழங்குகின்றன.

EQAO மதிப்ெீ டுகள்


ஒரு மாகாணம் ொர்ந்த தைநிரைக்குத் கதாடர்புரட
கல்வி

ின் முக்கி

கட்டங்களில் அவர்களுரட

அறிரவயும் திறன்கரளயும் அளவிடுகிறது;
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ஆெிரி
ஆகி

ர்கள், பாடொரைகள், பாடொரைச் ெரபகள் மற்றும் மாகாணம்

ரவ மாணவர்களின் வளர்ச்ெிர

க் கண்காணிப்பதற்கும்,

அவர்களின் யமம்பாட்டிற்காகத் திட்டமிடுவதற்கும் ப

ன்படுத்திக்ககாள்ள

முடியும் மாணவரின் கற்றல் குறித்த வருடாந்திைத் தகவல்கரள



வழங்குகின்றன;

இரவ ஒண்டாரிய

ா ஆெிரி

நிர்வகிக்கப்படுகின்றன;
ஒண்டாரிய

ா ஆெிரி

ர்களால் உருவாக்கப்பட்டு,

ர்களாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட ப

ிற்ெிர

நிரறவுகெய்துள்ள பிற தனிநபர்களாலும் முைண்பாடற்ற மற்றும்


பாைபட்ெமற்ற முரற

ில் மதிப்பிடப்படுகின்றது;

வருடா வருடம் பாடொரை, ெரப மற்றும் மாகாணம் முழுவரதயும்
ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் வரக ிைான முடிவுகரள வழங்குகின்றன.

3. OSSLT -ஐ அளனத்து மோணவர்களும் எழுத றவண்டியது
அவ ியமோ?

மாகாணம் ொர்ந்த யதர்வுகள், கல்வித் தைம் மற்றும் கபாறுப்புரடரம அலுவைகச்

ெட்டத்தில் (The Education Quality and Accountability Office Act) வரை றுக்கப்பட்டுள்ளவாறு
ஒண்டாரிய

ாவின் கபாதுக் கல்வித் திட்டத்தின் அங்கமாகும். ஒண்டாரிய

ா

கபறுவதற்காகச் கெ ல்புரியும் அரனத்து மாணவர்களும் OSSLT -ஐ கட்டா

ம்

உ

ர்நிரைப்பாடொரைப் பட்ட

த்ரதப் (Ontario Secondary School Diploma – OSSD)

எடுத்துக்ககாள்ள யவண்டும். OSSLT என்பது ஒரு குரறந்தபட்ெ குரறந்தபட்ெ-

யதர்ச்ெித் யதர்வாகும். OSSLT-ஐ கவற்றிகைமாக நிரறவுகெய்வது என்பது OSSD-க்கான
கல்வி

4.

றிவுத் யதரவப்பாட்ரட திருப்தி கெய்வதற்கான முதன்ரம வழி

ாகும்.

ி ப்புக் கல்வித் றதளவகளைக் பகோண்டிருக்கும்
மோணவர்களுக்கு OSSLT எவ்வோறு உதவுகின் து?

ஒரு தனிப்பட்ட கல்வித் திட்டம் (Individual Education Plan – IEP) -இல் ப

கல்வித் யதரவகரளக் ககாண்டிருக்கும் மாணவர்கள், EQAO -ஆல்

ிலும் ெிறப்புக்

அனுமதிக்கப்படுகின்ற மற்றும் வகுப்பரற மதிப்பீடுகளுக்காக அவர்களுரட
வழக்கமான ப

ிற்ெியுடன் முைண்பாடின்றி உள்ள OSSLT -இல் யெை

அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். யமல் விவைங்களுக்கு, நீங்கள் EQAO -இன் தங்குமிட

வெதிகள் மற்றும் ெிறப்பு ஏற்பாடுகள், ஒத்திரவப்புகள், விைக்களிப்புகளுக்கான

வழிகாட்டிர ப் (Guide for Accommodations, Special Provisions, Deferrals and Exemptions) -ஐப்
பார்க்கைாம்.
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5. ஆங்கில பமோழிளயக் கற்ெவர்களுக்கு OSSLT எவ்வோறு
உதவுகின் து?

ஆங்கிை கமாழிர
அவர்களுரட

க் கற்பவர்களுக்கு, வகுப்பரற மதிப்பீடுகளுக்காக

வழக்கமான ப

ிற்ெியுடன் முைண்பாடின்றி உள்ள OSSLT -இல்

ெிறிது ெிறப்பு ஏற்பாடுகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. யமல் விவைங்களுக்கு, நீங்கள்
EQAO -இன் தங்குமிட வெதிகள் மற்றும் ெிறப்பு ஏற்பாடுகள், ஒத்திரவப்புகள்,

விைக்களிப்புகளுக்கான வழிகாட்டிர ப் பார்க்கைாம்.

6. விலக்கைிப்புகள் அல்லது ஒத்திளவப்புகள்
அனுமதிக்கப்ெடுகின் னவோ?

ஒண்டாரிய

ாஉ

ர்நிரைப் பள்ளிப் பட்ட

த்ரதப் கபறுவதற்காகச் கெ

மாணவர்கள் OSSLT -ஐ எழுதுவதிைிருந்து விைக்களிப்ரபப் கபற முடி

ாது. OSSLT

என்பது குரறந்தபட்ெப் யதர்ச்ெித் யதர்வாகும். யமலும், இது OSSD-க்கான
கல்வி

ல்புரியும்

றிவுத் யதரவப்பாட்ரட திருப்தி கெய்வதற்கான முதன்ரம வழி

ாகும்.

யமல் விவைங்களுக்கு, நீங்கள் EQAO -இன் தங்குமிட வெதிகள் மற்றும் ெிறப்பு

ஏற்பாடுகள், ஒத்திரவப்புகள், விைக்களிப்புகளுக்கான வழிகாட்டிர ப்
பார்க்கைாம்.

ெிை நிகழ்வுகளில், 9ம் வகுப்பு-க்குப் கபாருத்தமான வாெித்தல் மற்றும் எழுதுதல்
திறன்கரள இன்னமும் கபற்றிருக்காத மாணவர்கள், அடுத்து வரும் ஆண்டு
வரை ில் OSSLT -ஐ எழுதுவரத ஒத்தி ரவப்பதற்கும் வாய்ப்புள்ளது.

7. எப்றெோது OSSLT நடத்தப்ெடுகின் து?
ஒவ்கவாரு வருடமும், ஒண்டாரிய
மாணவர்களும் ஒயை திகதி
மாதத்தின் இறுதி

ா முழுவதும் உள்ள அரனத்து

ில் OSSLT யதர்ரவ எழுதுவர், இது வழக்கமாக மார்ச்

ில் அல்ைது ஏப்ைல் மாதத்தின் கதாடக்கத்தில் இருக்கும். இனி

வைவுள்ள மதிப்பீட்டுத் யதர்வுத் திகதிகளின் பட்டி
இரண

த்தளத்தில் கிரடக்கிறது.

ல் ஒன்று எங்கள்

8. எவ்வோறு OSSLT நடத்தப்ெடுகின் து?

மாணவர்களின் வகுப்பரற ஆெிரி ர்கள் உள்ளிட்ட ஒண்டாரிய
ப

ா

ிற்றுநர்களால் முைண்பாடின்றி மாகாணம் முழுவதும் OSSLT நடத்தப்படுகின்றது.

இைண்டு மதிப்பீட்டுத் யதர்வுப் புத்தகங்கள் ஒவ்கவான்ரறயும் எழுதுவதற்கு 75
நிமிடங்கள் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. யதர்வுக்கான புத்தகங்களின்
உதாைணங்கள் எங்கள் இரண த்தளத்தில் கிரடக்கின்றன.
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EQAO ஆனது இரண வழி மாகாண மதிப்பீட்டுத் திட்டத்திற்கு -க்கு
மாறுவதற்கான பல்ைாண்டு காைத் திட்டப்பணிக்கு மத்தி

ில் உள்ளது.

9. OSSLT நளடபெறும் நோைில் என் ெிள்ளை ெள்ைிக்கு வரவில்ளல
என் ோல் என்னவோகும்?

OSSLT நரடகபறும் நாளன்று உங்கள் பிள்ரள பாடொரைக்கு வைவில்ரை எனில்,
அவன் அல்ைது அவளால் யதர்வில் கைந்துககாள்ள இ
பாடொரை ஆண்டுக்கான யதர்ச்ெிக்குத் யதரவ

ைாது. உங்கள் பிள்ரள

ான கல்வி

றிரவப் பூர்த்தி

கெய்யும் வாய்ப்ரப இழப்பார். அடுத்த பாடொரைஆண்டில், OSSLT அடுத்த முரற
நடக்கும் யபாது அவன் அல்ைது அவள் எழுதைாம்.

OSSLT -இல் கைந்துககாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படும் மாணவர்கள், அவ்வாறு

கைந்துககாள்ளவில்ரை என்றால், அவர்கள் அப்யபாதும் கபாதுவில் கவளி

ிடப்படும்

முடிவுகளில் யெர்க்கப்படுவார்கள். அைசு உதவிகபறும் கல்வி அரமப்பு என்பது
ஒவ்கவாரு மாணவருக்காகவும் கடப்பாட்ரடக் ககாண்டுள்ளது என்பதால்,

ஒவ்கவாரு மாணவர் குறித்தும் EQAQ அறிக்ரக அளிக்கிறது. ஒரு மாணவர் OSSLT -ஐ

எழுதுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டு, ஆனால் அவ்வாறு எழுதவில்ரை என்றால், அவன்
அல்ைது அவள் பாடொரைக்கு வைவில்ரை என்று கருதப்படும். இதன் காைணமாக,
அவன் அல்ைது அவள் EQAO -இன் அறிக்ரக
மாட்டார்கள்.

ில் எந்தத் தைவுகரளயும் ககாண்டிருக்க

10. மதிப்ெீட்டுத் றதர்வுகளுக்கோக என் ெிள்ளை எவ்வோறு தயோரோக
றவண்டும்?

OSSLT ஆனது 100% ஒண்டாரிய

ா கல்வித்திட்டத்ரத அடிப்பரட ாகக்

ககாண்டிருக்கிறது என்பதால், பிைத்திய
யதரவ

கமாகத் த

ாைாக யவண்டி

ில்ரை. இத்யதர்வு வடிவத்துடனும், யகட்கப்படவுள்ள யகள்விகளின்

வரககளுடன் பரிச்ெ மாவதற்கு, நீங்கள் மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளுக்கான
புத்தகங்களின் உதாைணங்கரளப் பார்க்கைாம்.

11. EQAO மதிப்ெீட்டுத் றதர்வுகளுக்கு எவ்வோறு மதிப்பெண்
வழங்கப்ெடுகி து?

எல்ைா EQAO மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளிலும், பை யதர்வுகரளக் ககாண்ட
பதில்களுக்கு இ

ந்திைத்தினால் மதிப்கபண் வழங்கப்படுகிறது. OSSLT -இல் உள்ள

திறந்த-பதில் யகள்விகளுக்கான பதில்களுக்கு, ெிறப்பு ப
தகுதிநிரைத் யதர்வில் யதர்ச்ெி கபற்ற ஒண்டாரிய

ாப

ிற்ெி கபற்ற மற்றும் ஒரு

ிற்றுநர்களும் பிற

தகுதிவாய்ந்த தனிநபர்களும் மதிப்கபண் வழங்குகின்றனர். இந்தக் காகணாளி
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எவ்வாறு EQAO யதர்வுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன, நிர்வகிக்கப்படுகின்றன மற்றும்
மதிப்கபண் வழங்கப்படுகின்றன (How EQAO Tests Are Created, Administered and Scored)
என்பது குறித்து யமலும் விளக்குகிறது.

12. என் ெிள்ளையின் முடிவுகளை நோன் எப்றெோது பெறுறவன்?
மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகரள எழுதுகின்ற ஒவ்கவாரு மாணவரும், அயத பள்ளி

ஆண்டின் ஜுன் மாதத் கதாடக்கத்தில் தனது முடிவுகரளப் கபறுவார். யமைதிக
விவைங்களுக்கு, ஒரு மாதிரி ISR -ஐப் பார்க்கவும்.

எல்ைா EQAO மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளுக்கான மாகாண ரீதி

ான முடிவுகளும் கூட,

மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகரளத் கதாடர்ந்து அறிவிக்கப்படுகின்றன. பாடொரை மற்றும்
பாடொரைச் ெரப முடிவுகள், EQAO -இன் இரண
கவளி

த்தளத்தில்

ிடப்படுகின்றன.

13. EQAO முடிவுகள் எவ்வோறு அ ிவிக்கப்ெடுகின் ன?
OSSLT என்பது ஒரு குரறந்தபட்ெப் யதர்ச்ெி மதிப்பீடாகும். எனயவ
அரடவுநிரை

ானது “கவற்றி” அல்ைது “கவற்றி கபறவில்ரை” என்று

அறிவிக்கப்படுகிறது.
கவற்றி

ரடந்த மாணவர்கள் 9ம் வகுப்பி-ன் முடிவில் எதிர்பார்க்கப்படும்

குரறந்தபட்ெ நிரை

ிைான கல்வி

றிரவ கவளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

14. என் ெிள்ளையின் EQAO முடிவுகள் அவன் அல்லது அவளுளடய
தரநிளலகளுக்குக் கணக்கில் எடுத்துக்பகோள்ைப்ெடுமோ?

இதன் முடிவுகள் மாணவர்களின் தைநிரைகளில் யெர்க்கப்பட மாட்டாது
என்றாலும், OSSLT-ஐ அல்ைது மாற்றுக் கல்வி

றிவுப் பாடப்ப

ிற்ெிர

கவற்றிகைமாக நிரறவு கெய்வது படிப்புக்கான யதரவப்பாடாகும்.

15. இதன் முடிவுகள் ப ல்லத்தக்கதோ மற்றும் நம்ெகமோனதோ?
ஆம். EQAO -இன் யதர்வு உருவாக்கம், கண்காணிப்பு மற்றும் தை உத்திைவாதச்
கெ

ல்முரற ஆகி ரவ உைகளவில் ெிறந்தரவ

முகரம

ினுரட

ாகும். யமலும், இரவ

தைவுகளின் கெல்லுபடித்தன்ரம மற்றும் நம்பகத்தன்ரமர

உறுதிகெய்கின்றன. யதர்வுகளின் உருவாக்கம், ஆெிரி

ர்கள் மதிப்கபண்

வழங்குதல் முதற்ககாண்டு, முடிவுகரள அறிவித்தல் வரை
சுழற்ெி

ிைான மதிப்பீட்டு

ின் ஒவ்கவாரு கட்டத்திலும், நம்பகத்தன்ரம ெரிபார்ப்புகரள EQAO

நரடமுரறப்படுத்தியுள்ளது. EQAO தனது தைவுகளின் யநர்ரமக்கு அதிகபட்ெ
முக்கி

த்துவத்ரத அளிக்கிறது.

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

Tamil/Tamoul

5

16. என் ெிள்ளையின் EQAO முடிவுகளை நோன் எவ்வோறு அவன்
அல்லது அவளுளடய கற் லுக்கு உதவ ெயன்ெடுத்திக்
பகோள்ைலோம்?

மாணவர் கற்றரை மதிப்பாய்வு கெய்யும் யவரள
தகவல்கரளக் கருத்தில்ககாள்ள யவண்டி
பிள்ரள

ில், பல்யவறு வரக

து முக்கி

ான

மாகும். உங்கள்

ின் அன்றாட வகுப்பரற பணி மற்றும் பிற மதிப்பீடு ஆகி

வற்றுடன்

யெர்த்து EQAO முடிவுகள் மீ ளாய்வு கெய் ப்பட யவண்டும். யமலும், அவன் அல்ைது
அவளுரட

கற்றல் திறரன மதிப்பிடுவதற்கும், எந்தப் பிரிவில் உதவி

யதரவப்படக்கூடும் என்பரதத் தீர்மானிப்பதற்கும் சூழல் ொர்ந்த தகவல்களும்
மீ ளாய்வு கெய்

ப்பட யவண்டும்.

OSSLT -இல் யதர்ச்ெி அரட

ாத மாணவர்களுக்காக, குறிப்பாக, உ

ர்நிரைப் பள்ளிப்

படிப்பு நிரறவரடவதற்கு முன்னர் எவ்வாறு அவர்களின் கற்றல் இரடகவளிகரள
நிைப்புவது மற்றும் அவர்களின் அரடவுநிரைர
ஆெிரி

ர்களும் கபற்யறார்களும் கைந்துரை

யமம்படுத்துவது என்பது குறித்து

ாட யவண்டி

து மிகவும் முக்கி

மாகும்.

17. என் ெிள்ளையின் ெோட ோளல முடிவுகள் எனக்கு என்ன
கூறுகின் ன?

உங்கள் பாடொரைச் ெரப மற்றும் மாகாணம் முழுவதும் உள்ள பாடொரைகள்
கதாடர்பாக உங்கள் பள்ளி
கெ

ில் ப

ிலும் மாணவர்கள் எவ்வாறு

ல்படுகின்றனர் என்பரத பாடொரை முடிவுகள் உங்களுக்கு

காண்பிக்கின்றன. மற்ற மாணவர்கள் கதாடர்பான உங்கள் பிள்ரள
அரடவுநிரைர

நீங்கள் புரிந்துககாள்ள உதவைாம். யமலும், மாணவரின்

ஆதரிப்பது குறித்த உரை
த

ின்

ாடல்களில் பங்யகற்பதற்கு உங்கரளத்

ார்படுத்தைாம்.

உங்கள் பிள்ரள

ின் பாடொரை

ில் கற்றல் திட்டங்கரளப்

பைப்படுத்துவதற்கான EQAO முடிவுகளின் முக்கி
உங்களுரட
ஒண்டாரிய

பிள்ரள

ின் ஆெிரி

த்துவம் குறித்து நீங்கள்

ர் அல்ைது பாடொரை அதிப ருடன் யபெைாம்.

ா முழுவதும் உள்ள பள்ளிகள் தங்களுரட

யமம்பாட்டுத்

திட்டங்கரள உருவாக்குவதற்கு, யதர்வு அறிக்ரக அட்ரட தை நிரைகள், வருரக
வதங்கள்
ீ
மற்றும் சூழழ் ொர்ந்த தகவல்கள் யபான்ற பிற வகுப்பரற தைவுகளுடன்
யெர்த்து EQAO தைவுகரளயும் ப

ன்படுத்துகின்றன.
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18. என் ெிள்ளை OSSLT -இல் றதர்ச் ி அளடயவில்ளல என் ோல்
என்னவோகும்?

OSSLT யதர்வில் கவற்றி
யதரவர

ரட

ப் பூர்த்து கெய்

ாத மாணவர்கள், அந்தப் படிப்புக்கான கல்வி

வில்ரை. எனினும், மாணவர்கள் ஒன்றுக்கும்

றிவுத்

யமற்பட்ட தடரவ OSSLT யதர்ரவ எழுதைாம். OSSLT யதர்வில் ஒருமுரற கூட
கவற்றி

ரட

ாத மாணவர்கள், கல்வி

றிவுத் யதரவப்பாட்ரட

நிரறயவற்றுவதன் கபாருட்டு ஒண்டாரிய
கல்வி

றிவுப் ப

ிற்ெி பாடகநறிர

ாஉ

ர்நிரைப் பாடொரை

(Ontario Secondary School Literacy Course – OSSLC)

எடுத்துக் ககாள்வதற்குத் தகுதி கபறக்கூடும்.
OSSLT -இல் யதர்ச்ெி அரட

ாத மாணவர்களுக்காக, குறிப்பாக, உ

ர்நிரைப்

பாடொ;ரைப் படிப்பு நிரறவரடவதற்கு முன்னர் எவ்வாறு அவர்களின் கற்றல்
இரடகவளிகரள நிைப்புவது என்பது குறித்து ஆெிரி
கைந்துரை ாட யவண்டி

து மிகவும் முக்கி

மாகும்.

ர்களும் கபற்யறார்களும்

19. எதற்கோக மோகோணம் தழுவிய மதிப்ெீட்டுத் றதர்வுகள்
ஒண்டோரிறயோக்குத் றதளவப்ெடுகின் ன?

ஒண்டாரிய

ா கல்வி அரமப்பில், EQAO முடிவுகள் கபாறுப்புரடரம

ின் முக்கி

அளவடாக
ீ
உள்ளன. யமலும், இரவ மாணவர், பாடொரை, பாடொரைச் ெரப
மற்றும் மாகாணம் ொர்ந்த நிரைகளில் யமம்பாட்டுத் திட்டமிடலுக்கான ஒரு
முக்கி

க் கருவி

ாகும். கதாடர்ச்ெி

ான யமம்பாடு குறித்துத் தீவிைமாக இருக்கும்

ஒரு பாடொரைஅரமப்பானது, பாைபட்ெமற்ற மற்றும் நம்பத்தகுந்த மாணவர்
கெ

ல்நிரறயவற்றத்தின் அரமப்பு தழுவி

ொன்ரறக் ககாண்டிருக்க யவண்டும்.

மதிப்பீட்டுத் யதர்வுகளின் முடிவுகளானது, மாணவர்களுக்குக் கூடுதல் ஆதைவு
யதரவப்படக்கூடி

பகுதிகரள முன்னிறுத்திக் காட்டுகின்றன. கற்பித்தல்

மற்றும் கற்றல் முன்கனடுப்புகரள இைக்கிடுவதற்கு,
ப

ிற்றுநர்கள்,பாடொரைகள், ெரபகள் மற்றும் மாகாணம் ஆகி

இத்தைவுகரளப் ப

ன்படுத்துகின்றன.
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