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સ્�લૂ �ડ�સ્ટ્રક્ટ U-46ના િપ્રય માતાિપતા અને વાલીઓ,  

દર�ક વસતંઋ�નુા સમયમા ંઅમારા િવદ્યાથ�ઓ�ુ ંસઘંીય-જ��રયાત અ�સુાર રા�ય સ્તર� આકલન 

કર�ુ ંજ�ર� હોય છે. અમારા િવદ્યાથ�ઓ સમગ્ર રા�યમા ંતેમના અન્ય સમકક્ષોની �લુનાએ શૈક્ષ�ણક 

સ્તર� ક�વો દ�ખાવ કર� રહ્યા છે અને ક�વી પ્રગિત કર� રહ્યા છે તે આ આકલનના આધાર� સમજવામા ંમદદ  

મળ� શક� છે. રા�ય દ્વારા આ મા�હતીનો ઉપયોગ શાળાઓને શે્રષ્ઠ�મ જ��રયાતો અ�સુાર વ� ુસહકાર 

આપવા માટ� અને વ� ુ�ોતો �રૂા પાડવા માટ� કરવામા ંઆવે છે. આ વષ�, ગે્રડ 3-8 માટ� �ગે્ર� ભાષા, 

આ�્ર્સ અને ગ�ણત માટ�ના આકલનને ઈ�લનોઈસ એસેસમેન્ટ ઓફ ર��ડનેસ કહ�વામા ંઆવ્�ુ ંછે.  

ઈ�લનોઈસ એસેસમેન્ટ ઓફ ર��ડનેસ મોટાભાગે તદ્દન આ વષ� રા�ય સરકારના આકલન ��ુ ંજ છે � 

ગત વષ� િવદ્યાથ�ઓ દ્વારા કરવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ,ં પરં� ુમાત્ર તેનાથી સહ�જ ��ંુૂ છે. ઈ�લનોઈસ એસેસમેન્ટ 

ઓફ ર��ડનેસમા ંએ માપવામા ંઆવે છે ક� િવદ્યાથ�ઓ ક�ટલા પ્રમાણમા ંઈ�લનોઈસ િશક્ષણ માપદંડોમા ં

પ�ર�ણૂર્ છે અને તેમા ંએ જ ઉચ્ચ-�ણુવ�ાના પર�ક્ષા પ્ર�ોને સમાવી લેવામા ંઆવ્યા છે � છેલ્લા ચાર 

વષર્મા ંઉપયોગમા ંલેવાયા છે.  

અમારા િવદ્યાથ�ઓ ઈ�લનોઈસ એસેસમેન્ટ ઓફ ર��ડનેસ માટ� તેઓ �ુ ં�ણે છે અને તેઓ �ુ ંકર� શક� છે 

તે બતાવવા માટ� તૈયાર હોવા�ુ ંઅ�ભુવે છે, ભલે તેમા ંપર�ક્ષા�ુ ંન�ુ ંનામ હોય અને નવો દ�ખાવ હોય.  

આ વષ� સ્�લૂ �ડ�સ્ટ્રક્ટ U-46મા ંપર�ક્ષણની િવન્ડો એિપ્રલ 1ના રોજ �લુશે અને એિપ્રલ 26 �ધુી સતત 

�લુ્લી રહ�શે.  આચાય� તેમની શાળાઓ દ્વારા ચો�સ પર�ક્ષા એડિમિનસ્ટ્ર�શન પહ�લા જ પ�રવારોને 

�ણ કરશે.  

જો ઈ�લનોઈસ એસેસમેન્ટ ઓફ ર��ડનેસ �ગે તમને કોઈ પ્ર�ો હોય તો, �ૃપા કર�ને અમારા આચાયર્નો 

સપંકર્  કરો અથવા આકલન અને જવાબદાર� િવભાગ સાથે ચાલો વાત કર�એ દ્વારા અથવા નીચે આપેલા 
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ફોન નબંર દ્વારા સપંકર્  કરો. હમેંશની �મ, અમારા િવદ્યાથ�ઓ દરરોજ પોતાની ર�તે શે્રષ્ઠ પ�રણામ આપે 

તે માટ� અમે તેમને પ્રોત્સા�હત કર�એ છ�એ. તમારા સતંાનની શૈક્ષ�ણક સફળતામા ંસહભાગી થવા 

બદલ આપનો આભાર. 

આપની િનષ્ઠામા,ં  
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