
 
 

অিভভাবকেদর জ� তথযািদ 
েহিরেটজ ভাষা িশ�াথর্ র �-মলূযাায় 

 

েহিরেটজ ভাষা িশ�াথর্ র �-মলূযাায় িক? 
 

 এই �-মূলযাায় হে� �মানুাের ুাজােয়া একগ� ফমর যা একজয় িশ�াথর্  তার েহিরেটজ ভাষার উপের 
তার দ�তা মূলযাােয়র জ� বযবহার করেত পারেব। এই ফমরগেলােত ভাষার দ�তার িববরণ েদাা আেছ। 
িশ�াথর্  িয়েজ িঠক করেব �-মূলযাােয়র ফমরগেলােত উে�িখত তািলকার দ�তাগেলা েু অজরয় কেরেছ ক্ 
য়া। ভাষা িশ�ক �-মূলযাােয়র বযাপাের ছা�-ছা�্েদরেক ুহাাতা করেবয়। 
 

িশ�াথর্ রা িয়েজরাই েকয় তােদর অ�গিতর মলূযাায় করেছ? এটা িক িশ�েকর কাজ য়া? 
 �-মূলযাায় িশ�াথর্ েদর অনুাবয় করেত ুাহাযয কের 

 ক) তারা িক িশেখেছ 
 খ) ক্ভােব েশেখ এবং 
 গ) েকাথাা উ�িত করা েযেত পাের। 

 �-মূলযাােয়র মাুযেম ছা�-ছা�্রা িয়েজেদর েশখার বযাপাের দািা�শ্ল হা। 
 িশ�ক ভাষা িশ�ার বযাপাের িয়েদরশাবল্, উপেদশ এবং অনুল পিরেবশ �দায় কেরয়। 
 এই �-মূলযাায় ফমরগেলার েক�্ভূত ল�য হে� িশ�াথর্  ক্ পাের তা, ক্ পাের য়া তা য়া। 
 ুব িশ�াথর্ ই তার অ�গিত বুঝেত পারেব, যিদও েু ুামেয় ুামা� একুাপ এেগাা। 

�-মলূযাােয়র ফমরগেলার িবকাশ ক্ভােব হোেছ? 

 ুাুকাচুাায় অগরায়াইেজশয় ফর েহিরেটজ লযংগোজ (SOHL) ুাুকাচাুায় িশ�া ম�ণালোর ুহেযািগতাা 
�-মূলযাােয়র ফমরগেলা ৈতর্ কেরেছ। 

 �-মূলযাােয়র এই ফমরগেলার িভিত হে� ভাষার ুাুারণ ুচূেকর অবকাঠােমা, ভাষার একিট আ�জরািতক 
মায়দ� [Common Framework of Reference for Languages (CFR) ] যা অিতির� ভাষার 
জ� িশ�া ম�ণালা সপািরশ কেরেছ। 

 ভাষার ুাুারণ ুচূেকর অবকাঠােমা ুাম��পণূর মায় এবং পািরভািষক শ� �দায় কের যার ুাহােযয ুকল 
িশ�াথর্ েক একই িয়ণরাাকবল্র �ারা মূলযাায় করা যাা। 

�-মলূযাােয়র ফমরিট পরূণ হবার পর কার কােছ থাকেব? 
 একজয় ছা�/ছা�্ িয়েজই তার পরূণ করা �-মূলযাায় ফেমরর মািলক। িশ�ক অব� িশ�াবষর চলাকাল্য় 

এই ফমরগেলা একিট ফাইেল রাখেত পােরয় যােত কের যখয়ই �-মূলযাায় হেব তখয়ই এই ফমরগেলা েবর 
কের আয়া যাা। 

একিট �-মলূযাায় ফমর িক একািুক বছেরর জ� বযবহার করা হেব? 
 �াঁ। েকায় ছা�/ছা�্র েকায় এক �েরর দ�তাগেলা আা� করেত এক বছেররও েবশ্ ুমা লাগেত পাের। 

েু কারেণ �েতযক িবেশ�র পােশ একািুক তািরেখর যাাগা আেছ। 

অিভভাবক িহেুেব আিম ক্ভােব ুাহাযয করেত পাির? 

 আপয়ার ু�ায়/ু�িতর �-মূলযাায় ফমরিট ভালভােব েদেখ িয়য়। এই ফেমর উে�িখত দ�তাুমূেহর ুােথ 
পিরিচত হউয়। আপয়ার ু�ায়/ু�িতেক ভাষা েশখার বযাপাের যতটা ু�ব েুভােব বাুাা ুাহাযয করয়। 

 িশ�ক অনেরাু করেল আপয়ার ু�ায়/ু�িতর িশ�া ম�ণালা �দত ছা�/ছা�্ য়�েরর জ� তার �েুলর 
ুােথ েযাগােযাগ করয়। 

http://education.gov.sk.ca/guide-to-using-cfr-with-eal


 
 

�-মলূযাায় ফেমরর বযাপাের আমার েকায় �� থাকেল কার ুােথ েযাগােযাগ করব? 

 আপয়ার ু�ায়/ু�িতর ভাষা িশ�ক বা েহিরেটজ ভাষা �েুলর ুােথ েযাগােযাগ করয়। 
 ভাষার ুাুারণ ুচূেকর অবকাঠােমা ু�েকর আরও জায়েত হেল ুাুকাচাুায় অগরায়াইেজশয় ফর েহিরেটজ 

লযংগোজ (SOHL) এর ুােথ sohl@sasktel.net ইেমেল েযাগােযাগ করয়।  
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