অিভভাবকেদর জ� তথয্াি
েহিরেটজ ভাষা িশ�াথর্ী �-মূলয্ায়
েহিরেটজ ভাষা িশ�াথর্ী �-মূলয্ায় িক?
 এই �-মূলয্ায় হে� �মানুসাে সাজােনা একগু ফমর যা একজন িশ�াথর্ তার েহিরেটজ ভাষার উপের
তার দ�তা মূলয্ায়েন জ� বয্বহা করেত পারেব। এই ফমর্গুেলা ভাষার দ�তার িববরণ েদয়া আেছ।
িশ�াথর্ িনেজ িঠক করেব �-মূলয্ায়েন ফমর্গুেলা উে�িখত তািলকার দ�তাগুেল েস অজর্ কেরেছ কী
না। ভাষা িশ�ক �-মূলয্ায়েন বয্াপাে ছা�-ছা�ীেদরেক সহায়তা করেবন।

িশ�াথর্ীর িনেজরাই েকন তােদর অ�গিতর মূলয্ায় করেছ? এটা িক িশ�েকর কাজ নয়?
 �-মূলয্ায় িশ�াথর্ীেদ অনুধাব করেত সাহাযয কের
ক) তারা িক িশেখেছ
খ) কীভােব েশেখ এবং
গ) েকাথায় উ�িত করা েযেত পাের।
 �-মূলয্ায়েন মাধয্ে ছা�-ছা�ীরা িনেজেদর েশখার বয্াপাে দািয়�শীল হয়।
 িশ�ক ভাষা িশ�ার বয্াপাে িনেদর্শাবল, উপেদশ এবং অনুক পিরেবশ �দান কেরন।
 এই �-মূলয্ায় ফমর্গুেল েক�ীভূত ল�য হে� িশ�াথর্ কী পাের তা, কী পাের না তা নয়।
 সব িশ�াথর্ী তার অ�গিত বুঝেত পারেব, যিদও েস সামেন সামা� একধাপ এেগায়।

�-মূলয্ায়েন ফমর্গুেল িবকাশ কীভােব হেয়েছ?
 সাসকাচুয়ান অগর্ানাইেজশ ফর েহিরেটজ লয্ংগুে (SOHL) সাসকাচুয়ান িশ�া ম�ণালেয়র সহেযািগতায়
�-মূলয্ায়েন ফমর্গুে ৈতরী কেরেছ।
 �-মূলয্ায়েন এই ফমর্গুেল িভিত হে� ভাষার সাধারণ সূচেকর অবকাঠােমা, ভাষার একিট আ�জর্ািত
মানদ� [Common Framework of Reference for Languages (CFR) ] যা অিতির� ভাষার
জ� িশ�া ম�ণালয় সুপাির কেরেছ।
 ভাষার সাধারণ সূচেকর অবকাঠােমা সাম��পূণর মান এবং পািরভািষক শ� �দান কের যার সাহােযয সকল
িশ�াথর্ীে একই িনণর্ায়কবলী �ারা মূলয্ায় করা যায়।

�-মূলয্ায়েন ফমর্ি পূরণ হবার পর কার কােছ থাকেব?
 একজন ছা�/ছা�ী িনেজই তার পূরণ করা �-মূলয্ায় ফেমর্ মািলক। িশ�ক অব� িশ�াবষর চলাকালীন
এই ফমর্গুে একিট ফাইেল রাখেত পােরন যােত কের যখনই �-মূলয্ায় হেব তখনই এই ফমর্গুে েবর
কের আনা যায়।

একিট �-মূলয্ায় ফমর িক একািধক বছেরর জ� বয্বহা করা হেব?
 �াঁ। েকান ছা�/ছা�ীর েকান এক �েরর দ�তাগুেল আয়� করেত এক বছেররও েবশী সময় লাগেত পাের।
েস কারেণ �েতয্ িবেশ�র পােশ একািধক তািরেখর যায়গা আেছ।

অিভভাবক িহেসেব আিম কীভােব সাহাযয করেত পাির?
 আপনার স�ান/স�িতর �-মূলয্ায় ফমর্ি ভালভােব েদেখ িনন। এই ফেমর উে�িখত দ�তাসমূেহর সােথ
পিরিচত হউন। আপনার স�ান/স�িতেক ভাষা েশখার বয্াপাে যতটা স�ব েসভােব বাসায় সাহাযয করু।
 িশ�ক অনুেরা করেল আপনার স�ান/স�িতর িশ�া ম�ণালয় �দত ছা�/ছা�ী ন�েরর জ� তার �ুেলর
সােথ েযাগােযাগ করু।

�-মূলয্ায় ফেমর্ বয্াপাে আমার েকান �� থাকেল কার সােথ েযাগােযাগ করব?
 আপনার স�ান/স�িতর ভাষা িশ�ক বা েহিরেটজ ভাষা �ুেলর সােথ েযাগােযাগ করু।
 ভাষার সাধারণ সূচেকর অবকাঠােমা স�েকর আরও জানেত হেল সাসকাচুয়ান অগর্ানাইেজশ ফর েহিরেটজ
লয্ংগুে (SOHL) এর সােথ sohl@sasktel.net ইেমেল েযাগােযাগ করু।

