িশ�েকর সহািয়কা
েহিরেটজ ভাষার ছা�/ছা�ীর �-মূলয্ায়
ভূিমকা
সব ছা�-ছা�ী েশখার বয্াপাে এবং েস সং�া� িনজ� ল� মা�া িনধর্ারেণ বয্াপাে উৎসাহী হেত চায়। েয সব ছা�/ছা�ী
েশখার বয্াপাে উে�� �েণািদত এবং তারা যিদ অনুভ কের েয েসই েশখার �ি�য়ার বয্াপাে তােদর িকছুটা িনয়�ণ আেছ
তাহেল তারা অিধকতর পির�ম কের এবং তারা অিধকতরভােব সাথর্ হয়।
েস কারেণ সাসকাচুয়ান অগর্ানাইেজশ ফর েহিরেটজ লয্ংগুে (SOHL) সাসকাচুয়ান িশ�া ম�ণালেয়র সহেযািগতায় এই
�েদেশর েহিরেটজ ভাষার �ুলগুেলাে বয্বহাের জ� একগু ছা�/ছা�ী �-মূলয্ায়েন ফমর ৈতরী কেরেছ।
এই সকল �-মূলয্ায়েন ফমর বয্বহাের মাধয্ে ছা�/ছা�ীরা, িশ�েকরা এবং পিরবােরর সদ�রা ছা�/ছা�ীেদর ভাষার অ�গিত
যা আেগই সািধত হেয়েছ এবং েহিরেটজ ভাষার বয্াপাে তারা েয দ�তা সমূহ আয়� কেরেছ তা েদখেত পারেব। এই মূলয্ায়
সমূহ ছা�/ছা�ীরা “িক পােরনা” তার বণর্ন না কের “িক পাের” তার বণর্ন কের।

�-মূলয্ায়
�-মূলয্ায়েন অেনক উপকািরতা আেছ। �-মূলয্ায় ছা�-ছা�ীেদরেক সাহাযয কের িনে�া� ভােব:
•
•
•
•
•
•

িনেজেদর েশখার বয্াপারি ভাবেত েশখায়
িনেজেদরেক েশখার বয্াপাে দািয়�শীল কের েতােল
েশখার বয্াপাে িনেজর ল�য মা�া িস্হ করেত পাের
েশখার বয্াপাে িনেজেক অিধকতর উৎসাহী কের েতােল
ভাষার েয দ�তা সমূহ েস আয়� কেরেছ তা অনুধাব করেত পাের
তােদর ভাষা িশ�ার বয্াপাে েয দুবর্লতাগু আেছ তা তারা সনা� করেত পাের

েহিরেটজ ভাষা মূলয্ায়েন এই ফমর্গুে েহিরেটজ ভাষার বয্বহাির িদেকর উপর ল�য েক�ীভূত কের �-মূলয্ায়েন কাজিট
অেনক সহজ কের িদেয়েছ। “আিম পাির” িববৃিতগুেল আসেল েয ভােব িনতয্িদেন কােজ ভাষােক বয্বহা করা হয় েসই
ভােবই বণর্ন করা হেয়েছ।
ছা�-ছা�ীরা তােদর �-মূলয্ায়েন কাজিট সবেচেয় ভালভােব করেত পারেব যখন তােদর িশ�ক এ বয্াপাে িকছু বয্াখয ও
িনেদর্শাবল �দান করেবন। িশ�েকর ভূিমকা ছা�-ছা�ীর বয়েসর উপর িনভর্ করেব। অ� বয়েসর েছেল-েমেয়েদর অেনক
সাহােযয্ দরকার হেব। েতেরাত্ বয়েসর েছেল-েমেয়েদর অেনক কম সাহােযয্ দরকার হেব। এই িশ�েকর সহািয়কািটেত
েহিরেটজ ভাষার িশ�ক িবিভ� বয়েসর ছা�-ছা�ীেক তােদর �-মূলয্ায়ে কীভােব সাহাযয করেবন তার তথয্াি বণর্ন করা
হেয়েছ।

ভাষার সাধারণ সূচেকর অবকাঠােমা – CFR
ছা�-ছা�ীেদর �-মূলয্ায়েন িভিত হে� ভাষার সাধারণ সূচেকর অবকাঠােমা [Common Framework of Reference for
Languages (CFR) ], যা ভাষার একিট আ�জর্ািত মানদ�। ভাষার সাধারণ সূচেকর অবকাঠােমার উপের আরও তেথয্ জ�
এই সহািয়কার েশেষ পিরিশ� েদখুন। ভাষার সাধারণ সূচেকর অবকাঠােমা সাম��পূণর মান এবং পািরভািষক শ� �দান কের
যার সাহােযয সকল িশ�াথর্ীে একই িনণর্ায়কবলী �ারা মূলয্ায় করা যায়। ইউেরািপয়ান ভাষাগুেলা িশ�াদান, েশখা এবং
মূলয্ায়েন মেধয সাম�� আনার জ� �থম এই ভাষার সাধারণ সূচেকর অবকাঠােমা ৈতরী করা হয়। এখন এই
অবকাঠােমািটেক ৩০িটরও েবশী ভাষায় অনুবা করা হেয়েছ, যার মেধয অেনক অ-ইউেরািপয়ান ভাষাও আেছ। ভাষার সাধারণ
সূচেকর অবকাঠােমািট এখন সারা িবে� বয্াপকভাে বয্বহা করা
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ভাষার সাধারণ সূচেকর অবকাঠােমািট েকান িনিদর্ ভাষার সােথ সংি�� নয়। “আিম পাির” িববৃিতগুেল কাজ, আচরণ এবং
দ�তার বণর্ন েদয় যা সব ভাষার েবলায়ই �েযাজয। েযমন �েতয্ ভাষােতই ছা�-ছা�ীরা “��ভােব বয্াখয করেত পাের
েকানিকছু কীভােব ঘেট (কীভােব পািন ফুটােত হয়) বা েকানিকছু বয্বহা করা হয়”, “�ােশ পড়া বা েশানা েকান গ� বলেত
পারা”, “সাহাযয িনেয় সাধারণ বাকয িলখেত পারা” এবং “তাৎ�িণকভােব �� িজ�াসা করেত পারা”। ভাষার সাধারণ সূচেকর
অবকাঠােমা বণর্ন কের একজন ছা�/ছা�ী িক পাের। এই অবকাঠােমা ছা�-ছা�ীেদর এবং তােদর পিরবারেক ছা�-ছা�ীরা েয
অ�গিত কেরেছ এবং েয সকল দ�তা আয়� কেরেছ তা অনুধাব করেত সাহাযয কের।
বহুভাষাবা - ভাষার সাধারণ সূচেকর অবকাঠােমােত এিট �ীকৃত েয ভাষার িশ�াথর্ীর বহুভাষ হয়। ি�তীয় বা তৃতীয় ভাষার
িশ�াথর্ীর তােদর �থম ভাষার েযাগয্ত হািরেয় েফেল না, এবং নূতন ভাষােক তারা পুরাতন ভাষা েথেক স�ূণর আলাদা
কেরও রাখেত পাের না। বহুভাষাবােদ অথর হে� �েতয্ ভাষা অ� ভাষােক উবর্ কের এবং তা িবিভ� সং�ৃিতর মেধয
পার�ািরক সেচতনতা, দ�তা ও �ােনর েলনেদন বৃি�েত সাহাযয কের।

েহিরেটজ ভাষার �-মূলয্ায় ফেমর ভাষার দ�তা এবং ভাষার �র
ভাষার দ�তা সমূহ – ভাষার সূচেকর সাধারণ অবকাঠােমা (Common Framework of Reference for Languages)
ভাষার িশ�াদান, েশখা এবং মূলয্ায়নে পাঁচিট দ�তায় সংগিঠত কেরেছ: েশানা, কথেকাপথন, বলা, পড়া এবং িলখা। �মূলয্ায়েন ফমর্ এই পাঁচিট দ�তায় সংগিঠত। �িতিট দ�তার পিরচায়ক িচ� চাটর ১ এ েদখােনা হেয়েছ।

চাটর# ১: �-মূলয্ায় ফেমর দ�তা সমূহ
েশানা

কথেকাপথন

বলা

পড়া

িলখা

ভাষার �র – ভাষার সূচেকর সাধারণ অবকাঠােমািটেক ভাষার িবিভ� �ের ভাগ কের সাজােনা হেয়েছ। SOHL এর
ছা�/ছা�ীেদর �-মূলয্ায়েন ফমর্গুে এই �রগুেলা �থম সাতিট �রেক িঘের সাজােনা হেয়েছ। ভাষার �েরর জ� নীেচ চাটর
২ েদখুন।

�াক-ক১

চাটর# ২: �-মূলয্ায় ফেমর ভাষার �র সমূহ
ক১ (ক১.১ + ক১.২)
ক২ (ক২.১ + ক২.২)

�াক-বুিনয়ািদ

বুিনয়ািদ

খ১ (খ১.১ + খ১.২)

উ�তর বুিনয়ািদ

�াবল�ী

েহিরেটজ ভাষা ছা�/ছা�ীর �-মূলয্ায়েন ফমর সমূহ
SOHL েহিরেটজ ভাষার ছা�/ছা�ীেদর িনেজেদর িশ�ার �-মূলয্ায়েন জ� ১০িট ফমর ৈতরী কেরেছ। এই ফমর্গুে হে�:

�ারি�ক বছরগুেল (�াক-�ুল, �াক-িকন্ডারগােটর,
িকন্ডারগােটর)
• পাতা #১ – �াক ক১.১ এবং ক১.১

�াথিমক বছরগুেল (ে�ড ১-৫)
• পাতা ক১ – ক১.১ এবং ক১.২
• পাতা ক২ - ক২.১ এবং ক২.২
• পাতা খ১ – খ১.১ এবং খ১.২

মধয্স বছরগুেল (ে�ড ৬-৯)
• পাতা ক১ – ক১.১ এবং ক১.২
• পাতা ক২ - ক২.১ এবং ক২.২
• পাতা খ১ – খ১.১ এবং খ১.২

মাধয্িম/�া�বয়� (ে�ড ১০-১২ এবং �া�বয়�)
• পাতা ক১ – ক১.১ এবং ক১.২
• পাতা ক২ - ক২.১ এবং ক২.২
• পাতা খ১ – খ১.১ এবং খ১.২
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�েতয্ ছা�/ছা�ীর জ� সিঠক ফমর্ি েবেছ েনয়া – �-মূলয্ায়েন জ� ১০িট ফমর আেছ। �থম কাজিট হে� �েতয্
ছা�/ছা�ীর জ� তার উপযু� ফমর্ি েবেছ েনয়া।

ছা�/ছা�ীর �ুল ে�ড এবং তার েহিরেটজ ভাষার বতর্মা দ�তা িনধর্ার করেব তার জ� মূলয্ায়েন েকান ফমর্ি বয্বহা করা
হেব।
উদাহরণ �রূ, যিদ েকান ছা�/ছা�ী তার �ুেল ে�ড ৩ এ যায় তাহেল:

T
h পদে�প ১: �াথিমক বছরগুেলা জ� িনধর্াির ফমর্গুে েথেক একিট ফমর েবেছ িনন।
e পদে�প ২: যিদ েসই ছা�/ছা�ী েহিরেটজ ভাষা েকবল েশখা শু করেত যাে�, তাহেল ফমর ক১.১ িদেয় শু করু।

e পদে�প ৩: যিদ েসই ছা�/ছা�ীর েহিরেটজ ভাষা েশখার িকছু অিভ�তা থােক, তাহেল ফমর ক১.২ বা তার পেরর �েরর েকান
ফমর িদেয় শু করু।
x
a পদে�প ৪: সমেয়র সােথ সােথ ছা�/ছা�ীর েহিরেটজ ভাষার দ�তা বাড়েত থাকেল একই গুে� পরবিতর �েরর ফেমর চেল যান।
m
উপেরর উদাহরণিট একজন ে�ড ৩ (�াথিমক) ছা�/ছা�ীর জ�।
• �াক-�ুল, �াক-িকন্ডারগােটর বা িকন্ডারগােটর এর ছা�/ছা�ীর জ� �ারি�ক বছরগুেলা ফমর বয্বহা করু।
• ে�ড ১-৫ এর ছা�/ছা�ীর জ� �াথিমক বছরগুেলা জ� িনধর্াির ফমর্গুে েথেক একিট েবেছ িনন।
• ে�ড ৬-৯ এর ছা�/ছা�ীর জ� মধয্স বছরগুেলা জ� িনধর্াির ফমর্গুে েথেক একিট েবেছ িনন।
• ে�ড ১০-১২ এবং তার উেধর ছা�-ছা�ীেদর জ� মাধয্িম/�া�বয়�েদর জ� িনধর্াির ফমর্গুে েথেক একিট

েবেছ িনন।

ল� করু েয মধয্স বছরগুেলা এবং মাধয্িম/�া�বয়�েদর মূলয্ায়েন ধরণ একই রকম। এর কারণ হে� উপেরর
বয়েসর িশ�াথর্ীেদ ভাষার দ�তা একই ভােব িবকিশত হ্।

�-মূলয্ায়েন ফমর পূরণ করা
SOHL এর �-মূলয্ায়েন ফমর্গুে একইভােব সাজােনা হেয়েছ। ফেমর্ শু হে� পিরচায়ক তথয্াি িদেয় এবং তারপর

আেছ একগু “আিম পাির” িববৃিত।

ছা�/ছা�ীর পিরচয়- �েতয্ ফেমর্ শুরু িনে�া� তথয্ািদ জ� যায়গা বরা� আেছ:
•
•
•
•
•
•
•

ছা�/ছা�ীর নাম
বতর্মা �ুল বছের ছা�/ছা�ীর ে�ড
ছা�/ছা�ী েয েহিরেটজ ভাষা �ুেল যায়
ছা�/ছা�ী েয েহিরেটজ ভাষা িশখেছ
ছা�/ছা�ী েয পাবিলক বা পৃথক �ুেল যায়
ছা�/ছা�ীর �ুল েয এলাকায় অবিস্হ
িশ�া ম�ণালয় �দত ছা�/ছা�ীর না�ার

ফেমরর উপেরর অংশিট নীেচর মত:
আমার নাম __________________ ।

২০___ েথেক ২০___ িশ�া বছের আিম ___ ে�েড পিড়।
This is my Ministry of Education Student Number.

আিম

যাই

ভাষা েশখার জ�।

যাই যা সাসকাচুয়ােনর _________

অবিস্হ।

(েহিরেটজ ভাষা �ুেলর নাম)

আিম

(পাবিলক/পৃথক �ুেলর নাম)

িশ�েকর অদয্া�

তািরখ
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ফেমর্ উপেরর অংশ পূরণ করা – ছা�-ছা�ীরা তােদর �-মূলয্ায় ফেমর্ উপেরর অংশ �ােশর সবাই িমেল একসে� পূরণ
করেত পাের। এভােব করেল সব তথয েদয়া হেয়েছ কী না তা িনি�ত করা যােব। যিদ ছা�-ছা�ীরা অ� বয়েসর হয় তাহেল
তারা তােদর অিভভাবেকর সাহাযয িনেত পারেব।
িশ�া ম�ণালেয়র ছা�/ছা�ী না�ার - সাসকাচুয়ােন �াক-িকন্ডারগােটর েথেক শু কের ে�ড-১২ পযর্ সকল ছা�/ছা�ীর
ছা�/ছা�ী না�ার আেছ।অিভভাবক বা বয়� ছা�/ছা�ীরা �ুেলর ি�ি�পাল বা েসে�টািরর কাছ েথেক এই না�ারিট েপেত পাের।
এই না�ারিট �-মূলয্ায় ফেমর্ এই বাে� িলখেত হেব।
িশ�েকর অদয্া� এবং তািরখ – ছা�-ছা�ীরা এই অংশিট খািল রাখেব। �েতয্ �-মূলয্ায় েশষ হওয়ার পর িশ�ক এই
অংশগেলা পূরণ করেবন।
�-মূলয্ায় – পিরিচিতর অংেশর পর এক গু “আিম পাির” িববৃিত আেছ। এই িববৃিতগুেল ভাষার সূচেকর সাধারণ
অবকাঠােমার পাঁচিট দ�তায় সাজােনা হেয়েছ; েশানা, কথেকাপথন, বলা, পড়া এবং িলখা। ছা�-ছা�ীেদর িজ�াসা করা হে� েয
তারা �েতয্কি দ�তা কের েদখােত পাের কী না “অেনক সাহাযয িনেয়”, “অ� সাহাযয িনেয়” বা “সাহাযয ছাড়া”।

চাটর#৩: েহিরেটজ ভাষা ছা�/ছা�ীেদর �-মূলয্ায়ে “আিম পাির” িববৃিত সমূহ

পড়া – ক২.১

অেনক
সাহাযয
িনেয়

অ� েকান
সাহাযয সাহাযয
িনেয়
ছাড়া

তািরখ

আিম �� এক েসট কাযর্িবি (েকান রা�ার প�িত) অনুসর
করেত পাির িবেশষতঃ যিদ তােত নকশা থােক
পিরিচত িবষেয়র উপের হেল আিম ময্াগািজেন (ছাপােনা বা
ইেলক�িনক)মূল ভাবনািট েবর করেত পাির
আিম ভালভােব সাজােনা েকান েছাট গে�র েবশীর ভাগটাই
বুঝেত পাির এবং গে�র মূল চির�গুেল সনা� করেত পাির
আিম পিরিচত �সে�র উপের েছাট সহজ েলখা বুঝেত পাির যখন
তােত আমার জানা অেনক শ� থােক

/৪

বলা – ক২.২

অেনক
সাহাযয
িনেয়

অ� েকান
সাহাযয সাহাযয
িনেয়
ছাড়া

তািরখ

আিম ইত�তঃ না কের সংখয্, তািরখ বা সাল স�েকর কথা বলেত
পাির এবং সাধারণ অংক �ি�য়া বণর্ন করেত পাির
আিম েকান বই, গান, স্হা বা অনু�ােন িক পছ� এবং িক
অপছ� তা বলেত পাির আমার মতামেতর কারণ জািনেয়
আিম েকান েছাট গ� শুে তার সারমমর এবং ঘটনাগুিল
েকানিট আেগ ঘেটিছল আর েকানিট পের ঘেটিছল তা বলেত পাির
আিম সাধারণ ভাষা বয্বহা কের পিরিচত স্হা এবং ঐিতহািসক
বয্ি� বা ঘটনার উপের বলেত পাির

/৪
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�েতয্ ছা�/ছা�ী িনেজই িনেজর মূলয্ায় করেব এবং যথাথর ছেক িটক িচ� বসােব। িশ�ক বা ছা�/ছা�ী �িতিট দ�তার ডান
পােশর ছেক েয তািরেখ তার মূলয্ায় হেয়েছ েসই তািরখিট িলখেব।
চাটর#৪ এর উদাহরেণ একজন ছা�/ছা�ী তার দ�তা “আিম বুঝেত পাির আমার নাম ধের ডাকেল এবং আমােক অিভবাদন ও
শুভিবদা বলেল” এর �-মূলয্ায় কেরেছ।
• �থম �-মূলয্ায় হেয়িছল নেভ�র ৪, ২০১৪ তািরেখ। নেভ�র ৪, ২০১৪ তািরেখ ছা�/ছা�ী দ�তািট স�� করেত
েপেরিছল “অ� সাহাযয িনেয়”
• ি�তীয় �-মূলয্ায় হেয়িছল েম ১০, ২০১৫ তািরেখ। েম ১০, ২০১৫ তািরেখ ছা�/ছা�ী দ�তািট স�� করেত েপেরিছল
“েকান সাহাযয ছাড়া”

চাটর#৪: একিট পূরণ করা �-মূলয্ায় ফেমর্ উদাহরণ
�াথিমক ক১.১ (দুইি মূলয্ায়েন তািরখ – নেভ�র/েম)

েশানা - ক১.১

অেনক
সাহাযয
িনেয়

অ� েকান
সাহাযয সাহাযয
িনেয়
ছাড়া

তািরখ
নেভ�র ৪,
২০১৪
েম ১০,
২০১৫

আিম বুঝেত পাির আমার নাম ধের ডাকেল এবং আমােক অিভবাদন
ও শুভিবদা বলেল
আিম বুঝেত পাির আমার আেশপােশর বয্ি�েদ ও িজিনস
সমূেহর নাম (িশ�ক, বই, েচয়ার, জুতা)
আিম আমার স�ে� সাধারণ �� সমূহ বুঝেত পাির, েযমন "েতামার
বয়স কত?"
আিম সাধারণ িনেদর্শাবল সমূহ বুঝেত পাির, েযমন "েতামার বই ব�
কর," "েতামার েকাট পর,"
আিম সাধারণ রং েদিখেয় িদেয় তার নাম বলেত পাির
/4

�-মূলয্ায়েন েপৗনঃপু�তা – সুপাির করা হে� েয �ুলবষর চলাকালীন কমপে� একবার এবং �ুলবেষর্ েশেষ আেরকবার
ছা�/ছা�ীরা তােদর �-মূলয্ায় ফমর পূরণ করেব।
অ� বেয়সী ছা�-ছা�ীেদর বয্াপাে - িশ�েকরা েছাট ছা�/ছা�ীেদরেক তােদর �-মূলয্ায় পূরেণর বয্াপাে সাহাযয
করেত পােরন। এেকক বাের শুধ একিট বা দুি “আিম পাির” িববৃিতর উপর নজর িদন। েযমন েকান ছা�/ছা�ীেক
েকান িকছুর ছিব েদিখেয় তার নাম বলেত বলুন, একিট গান গাইেত বলুন বা তার নাম িলখেত বলুন। তখন ছা�/ছা�ী
তােদর �-মূলয্ায় ফেমর্ যথাযথ ছেক িটক িচ� েদেব তা েস েসই কাজিট স�� করেত পারল “অেনক সাহাযয
িনেয়”, “অ� সাহাযয িনেয়” বা “েকান সাহাযয ছাড়া” তার উপর।
বয়� ছা�-ছা�ীেদর বয্াপাে - বয়� ছা�/ছা�ীরা তােদর �-মূলয্ায় ফমর এককভােব, েকান স�ী িনেয়, েছাট েছাট দেল
িবভ� হেয় অথবা পুেরা �াশ িমেল পূরণ করেত পারেব। �-মূলয্ায় ফমর পূরণ করবার িকছু উপায় নীেচ বণর্ন করা েহাল।
• পুেরা �াশ – ছা�-ছা�ীেদরেক শ� কের “আিম পাির” িববৃিতগুেল পড়েত বলুন। ছা�-ছা�ীেদরেক েয দ�তার বণর্ন েদয়া

েহাল তার জ� িনিদর্ ছেক িটক িচ� িদেত বলুন। �েতয্ দ�তা স�িকর্ উদাহরণগুেল েভেব িঠক করার জ� ছা�ছা�ীেদর একটু সময় লাগেব। িশ�ক ভাষার �ােশ করা হেয়েছ এরকম কাজ, �স� বা �কে�র কথা তার ছা�-ছা�ীেদর
মেন কিরেয় িদেয় সাহাযয করেত পােরন।
• েছাট েছাট দেল – ছা�-ছা�ীরা শ� কের “আিম পাির” িববৃিতগুেল একজন আেরকজনেক পেড় েশানােত পাের এবং েস

স�েকর তারা কী িশেখেছ তা িনেয় ভাবেত পাের। তারা একজন আেরকজনেক তার “আিম পাির” িবষয়ক দ�তা কের
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েদখােত পাের।
• এককভােব – েকান ছা�/ছা�ী একাই �াশ চলাকালীন বা বাড়ীর কােজর সময় তার ফমর্ি পূরণ করেত পাের। িশ�ক বা অিভভাবক
তােদরেক �েতয্ “আিম পাির” দ�তািট কের েদখােনার জ� বলেত পােরন। ছা�/ছা�ী পূরণ করা ফমর্ি তার িশ�কেক েদখােব।
িশ�ক েকান দ�তার বয্াপাে ছা�/ছা�ীর িনজ� মূলয্ায়েন সংেগ একমত না হেল ছা�/ছা�ীেক তা বয্াখয করেত এবং েসই
দ�তািট কের েদখােত বলেত পােরন।
িশ�েকর অদয্া� এবং তািরখ – �িতিট �-মূলয্ায় ফেমর্ উপর িদেক ডােন দুইবা করা যায় এরকম িশ�েকর অদয্া�
এবং তািরেখর জ� ছক েদয়া আেছ। ছা�/ছা�ী এবং িশ�ক উভেয় পূরণ করা �-মূলয্ায় ফমর্ি পিরদশর্েন পর িশ�ক ফমর্ি
েয পরী�া কের েদেখেছন এবং ছাে�/ছা�ীর ভাষার দ�তার সব-মূলয্ায়েন সংেগ েয একমত হেয়েছন তারই িনদশর্ �রূ
িশ�ক তার নােমর অদয্া� সমূহ এবং তািরখ িনিদর্ ছেক িলখেবন।

িশ�েকর অদয্া�

তািরখ

নীেচ চাটর#৫ এ েদখােনা হেয়েছ েয ছা�/ছা�ী তার �থম �-মূলয্ায়নি কেরেছ নেভ�র ২০, ২০১৪ তািরেখ এবং িশ�ক
তার অদয্া� সমূহ এবং তািরখ �থম সািরর ছেক িলেখেছন।
ছা�/ছা�ী তার ি�তীয় �-মূলয্ায়নি কেরেছ েম ১০, ২০১৫ তািরেখ এবং িশ�ক তার অদয্া� সমূহ এবং তািরখ ি�তীয়
সািরর ছেক িলেখেছন।
েকান দ�তার বয্াপাে ছা�/ছা�ীর কতটুক সাহাযয �েয়াজন হেয়েছ তা িশ�ক এবং ছা�/ছা�ী িমেল আেলাচনা কের এবং এ
সং�া� েকান মতপাথর্ক থাকেল তা িনরসন কের তারপর িশ�ক ফেমর তার নােমর অদয্া� সমূহ এবং তািরখ িলখেবন।

চাটর#৫: িশ�েকর অদয্া� এবং তািরখ
গ.ব.
গ.ব.
িশ�েকর অদয্া�

নেভ�র ২০, ২০১৪
েম ১০, ২০১৫
তািরখ

�েতয্ ছা�/ছা�ীর ভাষার �র িনধর্ার করা
�-মূলয্ায় ফেমর ভাষার পাঁচিট দ�তার (েশানা, কথেকাপথন, বলা, পড়া এবং িলখা) �েতয্কিট জ� আলাদা আলাদা যায়গা
িনধর্াির আেছ। েকান ছা�/ছা�ীর পারদিশর্ত এেকক দ�তায় এেকক রকম হেত পাের। েযমন েকান ছা�/ছা�ী েশানা এবং
কথেকাপথেন ভাল হেত পাের অথচ অ� দ�তাগুেলাে তার সাহাযয দরকার হেত পাের।
বছেরর েশেষ �েতয্ ছা�/ছা�ীর ভাষার একক �র িনধর্ার করা হেব। েকান ছা�/ছা�ীর �র হেব েসই �ের েয �ের েস েকান
সাহাযয ছাড়া অেধর্েক েবশী “আিম পাির” দ�তাগুেল স�� করেত পাের।
উদাহরণ#১: উদাহরণ#১ এ একজন ছা�/ছা�ী ক১.২ �েরর ১৮িট "আিম পাির" িববৃিতর মেধয ১০িট সাহাযয ছাড়া স�� করেত
পাের। এিট ঐ �েরর অেধরেকর েবশী িবধায় এই ছা�/ছা�ীর সািবর্ �র হেচছ ক১.২ ।
ক১.২ েশানা
৩/৪

ক১.২ কথেকাপথন
৩/৪

ক১.২ বলা
২/৪

ক১.২ পড়া
১/৩

ক১.২ িলখা
১/৩

সািবর্ �র: ক১.২
১০/১৮

উদাহরণ#২: উদাহরণ#২ এ একজন ছা�/ছা�ী খ১.১ �েরর ১৯িট "আিম পাির" িববৃিতর মেধয ৮িট সাহাযয ছাড়া স�� করেত
পাের। এিট ঐ �েরর অেধর্েকর কম িবধায় এই ছা�/ছা�ীর �র এখনও খ১.১ হয়িন। েসে�ে� এই ছা�/ছা�ীর �র হে� খ১.১
এর নীেচর �রিট অথর্া ক২.২ ।
খ১.১ েশানা
৩/৪

খ১.১ কথেকাপথন
২/৪

খ১.১ বলা
১/৪

খ১.১ পড়া
১/৩

খ১.১ িলখা
১/৪

সািবর্ �র: ক২.২
৮/১৯
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ভাষা েশখার অ�গিতর জ� �-মূলয্ায় ফেমর্ বয্বহা
ছা�-ছা�ীর �-মূলয্ায় তােদর ভাষা েশখার উ�িতর জ� বয্বহা করা েযেত পাের। এর �ারা িশ�ক তার িশ�াদানেক ছা�ছা�ীেদর �েয়াজন অনুযায় খাপ খাইেয় িনেত পারেবন। েকান ছা�/ছা�ী যিদ “সাহাযয ছাড়া” েকান ভাষা দ�তা কের েদখােত
পাের তাহেল বুঝেত হেব েয দ�তািট তার মেধয দৃঢ়ভােব ে�ািথত হেয়েছ।
উদাহরণ �রূ েয ছা�/ছা�ী সাহাযয ছাড়া “আিম সহজ বাকয বয্বহা কের বণর্ন করেত পাির আমার পািরপাি�র্কত, িনতয্িদেন
কাযর্াি, পিরবার এবং ব�ুেদর স�েকর” করেত পাের েস এই দ�তা আয়� কেরেছ। অব� যিদ েকান ছা�/ছা�ীর এই দ�তািটর
বয্াপাে “অ� সাহাযয” বা “অেনক সাহাযয” �েয়াজন হয় তাহেল তােক আরও চচর্ করেত হেব এই দ�তািট আয়� করার
জ�। ভাষার দ�তা বৃি�র জ� েকান একজন ছা�/ছা�ী অথবা পুরা �ােশর েয যায়গাগুেলাে চচর্ দরকার শুধ তার উপেরই
অনুশীলন ৈতরী করা যােব।

অিভভাবকেদর জিড়ত করা
অিভভাবক এবং িপতা-মাতারা সবসময়ই েহিরেটজ ভাষা �ুেল তােদর েছেলেমেয়েদর অ�গিতর বয্াপাে আ�হী। ছা�/ছা�ীরা �িত
বছর দুি �-মূলয্ায় পূরণ করেব: একিট বছেরর মাঝখােন এবং আেরকিট বছেরর েশেষ।
• বষর মােঝর মূলয্ায় – এটা খুব ভাল হয় যিদ এই �-মূলয্ায়নি অিভভাবক-িশ�ক সা�াৎকােরর সময় আেলাচনা করা যায়।

যিদ তা স�ব না হয় তাহেল ছা�/ছা�ী �-মূলয্ায় ফমর্ি তােদর অিভভাবকেদরেক েদখােনার জ� বাড়ীেত িনেয় েযেত
পারেব। অিভভাবকেদরেক েদখােনা হেল ফমর্ি েহিরেটজ ভাষা �ুেল েফরৎ িনেয় আসেত হেব।
• বষর অে�র মূলয্ায় – আবারও অিভভাবক এবং িশ�ক িমেল এই ফমর্ি িনেয় আেলাচনা করেল ভাল হয়। তারপর

ছা�/ছা�ী ফমর্ি েরেখ েদয়ার জ� বাড়ী িনেয় আসেত পারেব।
িশ�াবষর চলাকালীন ছা�-ছা�ীেদর �-মূলয্ায় ফমর্গুে তােদর ভাষা প�েকােষ থাকেব। একিট ভাষা প�েকােষ �-মূলয্ায় ফমর
ছাড়াও থাকেব ভাষার উপর অনুশীল, বাড়ীর কাজ বা অ� কােজর নমুনা।

উৎস সমূহ
•

ভাষার সাধারণ সূচেকর ইউেরািপয়ান অবকাঠােমািট [ The Common European Framework of Reference for Languages
হে� ছা�-ছা�ীেদর �-মূলয্ায় এবং তার সংি�� িশ�েকর সহািয়কার িভিত। ভাষার সাধারণ সূচেকর ইউেরািপয়ান
অবকাঠােমািট স�ূণররূে পড়ার জ� পিরদশর্ করু: www.coe.int/lang-CEFR
সাধারণ ইউেরািপয়ান অবকাঠােমািটর জ� িশ�েকর সহািয়কা পড়ার জ� পিরদশর্ করু:

(CEFR) ]
•
•

www.tuttolingue.net/pdf/CFRguide.pdf

অিতির� ভাষা িহেসেব যারা ইংেরিজ িশখেছ তােদর সাধারণ সূচেকর অবকাঠােমা বয্বহাের জ� সাসকাচুয়ান িশ�া
ম�ণালেয়র সহািয়কা অবল�েন “আিম পাির” িববৃিতগুেল ৈতরী করা হেয়েছ। আরও তেথয্ জ� পিরদশর্ করু:
www.education.gov.sk.ca/guide-to-using-cfr-with-eal.

•

�ারি�ক বছরগুেলা �-মূলয্ায়ে “আিম পাির” িববৃিতগুেল সাসকাচুয়ান িকন্ডারগােটর িশ�া কাযর্�েম সহািয়কা অবল�েনও
ৈতরী করা হেয়েছ। আরও তেথয্ জ� পিরদশর্ করু: www.curriculum.gov.sk.ca

7

পিরিশ�
পটভূিমকা: ভাষার সাধারণ সূচেকর অবকাঠােমা

[Common Framework of Reference (CFR) for Languages]
নীেচর তথয্গুে সাসকাচুয়ান িশ�া ম�ণালেয়র দিলল অিতির� ভাষা িহেসেব যারা ইংেরিজ িশখেছ তােদর সাধারণ সূচেকর

অবকাঠােমা বয্বহাের জ� সহািয়কা, েসে��র ২০১৩

(A Guide to Using the Common Framework of Reference (CFR)

with Learners of English as an Additional Language (EAL). September 2013.)

এর সার সংে�প েথেক েনয়া হেয়েছ।

ভাষার সাধারণ সূচেকর অবকাঠােমািট িক
ভাষায় পারদিশর্তা েকান �েরর সং�া অ�� এবং বয্ি িনভর্ হেত পাের। েযমন েকান মূলয্ায়নকার যােক “অ�গািম
শু” �র বলেব আেরকজন মূলয্ায়নকার তােক “মাঝামািঝ” �র বলেত পাের। এই অসাম�� দূর করার জ� ভাষার
বণর্নামূল িবেশ�-এর একিট আ�জর্ািত পিরমাপক, সাধারণ সূচেকর অবকাঠােমা িশ�াদান, েশখা এবং মূলয্ায়েন মেধয
সাম��পূণর রীিতনীিত �ণয়ন কেরেছ।

এই অবকাঠােমািট হে� ….
•
•
•
•
•
•

একিট ভাষা স�িকর্ সূচক।
িশ�ক, ভাষা িশ�াথর্ এবং অিভভাবকেদর জ� এটা
কােজ লাগেব।
পযর্ায়�িমকভাে ভাষায় অ�গিত �দশর্েন একিট
উপায়।
অনুক এবং িনব�কাির।
সব িবষেয় এবং ে�েড �েযাযয।
অ�ভুর্ি�মূল এবং সহেজ বয্বহা করা যায়।

এই অবকাঠােমািট নয় ….
•
•
•
•
•
•
•

অিতির� ভাষা িহেসেব ইংেরিজ েশখার িশ�া
কাযর�ম।
একিট অনমনীয় কাযর্তািলক।
িবষয় িনভর্।
ে�ড/বয়স িনভর্।
অিতির� ভাষা িহেসেব ইংেরিজ েশখার
িবেশষ�েদর মেধয সীমাব�
একিট নূতন কমর্সূচ।
সাং�ৃিতকভােব ইউেরািপয়ান ভাষার �িত ঝুেক
পড়া।

পটভূিমকা
সাধারণ সূচেকর িভিত সাধারণ ইউেরািপয়ান সূচেকর অবকাঠােমািট ভাষা িশ�াদান, েশখা এবং মূলয্ায়েন উপর িতন দশেকর
গেবষণার পর আনু�ািনকভাে �থম �কািশত হয় ২০০১ সােল। ইউেরািপয়ান অবকাঠােমািটর িবকাশ এবং পিরশীিলত রূ
ধারন ইউেরািপয়ান কাউি�ল কতৃর্ িনেয়ািজত ভাষািবদ, গেবষক, িবেশষ� এবং িশ�ািবদরা সহেযািগতামূলকভােব কােজর
ফসল। ইউেরািপয়ান অবকাঠােমািটর একিট “আ�জর্ািত �হণেযাগয্ত” আেছ। এর অথর হে� েয সূচেকর সবর্ম পিরমাপক
িহসােব এই অবকাঠােমািটর ৈবধতা এবং িনভর্রেযাগয্ আেছ। বতর্মাে এিট চি�শিটরও েবশী েদেশ বয্বহা করা হে�।
জানুয়াি ২০১০ এ কানাডার িশ�াম�ীেদর কাউি�ল কানাডায় ভাষার সূচেকর বয্বহাির উপায় িহসােব ইউেরািপয়ান
অবকাঠােমািট বয্বহা করার সুপাির কের।
স�ূণর সাধারণ ইউেরািপয়ান সূচেকর অবকাঠােমািটর সবর্ম পিরমাপ ভাষার েযাগয্তাে পারদিশর্তা িতনিট �শ� দেল এবং
ছয়িট �ের ভাগ কের: বুিনয়ািদ (ক১, ক২), �াবল�ী (খ১, খ২), দ� (গ১, গ২)। �িতিট �র ভাষা েশখার অ�গিতেক দ�তার
পাঁচিট ে�ে� ভাগ কের বণর্ন কের: েশানা, পর�েরর মেধয কথা বলা, কথার মাধয্ে েকান িকছু �দশর্ করা, পড়া এবং িলখা।
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সাধারণ ইউেরািপয়ান সূচেকর অবকাঠােমািটর সবর্ম পিরমাপ

দ�
বয্বহারকার

�াবল�ী
বয্বহারকার

বুিনয়ািদ
বয্বহারকার

গ২

যা পেড় এবং েশােন তার �ায় সবিকছুই অনায়ােস বুঝেত পাের। িবিভ� কথয এবং িলিখত সূ�
েথেক �া� তেথয্ সারমমর ৈতরী কের, যুি� এবং িববরণী সংঘব� কের একিট সাম��পূণর
উপস্হাপন িদেত পাের। িনেজেক তাৎ�িণকভােব, সাবলীল এবং যথাযথভােব �কাশ করেত
পাের এমনিক জিটল পিরিস্হিতেত অেথর্ সূ�তর রূেপ মেধয �েভদ কের।

গ১

িবিভ� ধরেনর জিটল, দীঘর েলখা বুঝেত পাের এবং তার অ�িনর্িহ অথর অনুধাব করেত
পাের। দৃ�ত: েবশী রকম ভােব বাকয্াং বা �কাশভ�ী না খুঁেজ িনেজেক তাৎ�িণকভােব এবং
সাবলীলভােব �কাশ করেত পাের। সামািজক, েলখা-পড়া এবং েপশাদারী কােজর জ� ভাষােক
িবিভ�ভােব এবং কাযর্করীভাে বয্বহা করেত পাের। িনয়ি�তভােব সংঘব� �কাশধরণ এবং
সংল�ভােব ভাবনােক সংযু� কের জিটল িবষেয়র উপের ��, সুসংব এবং িব�ািরত েলখা
িলখেত পাের।

খ২

েস েয িবষেয় িবেশষ� েস ে�ে�র উপের েটকিনকয্া আেলাচনা সহ বা�িবক এবং কা�িনক
উভয় �সংেগর উপের জিটল েলখার মূল ভাবনাগুেল বুঝেত পাের। একই ভাষার মানুেষ সােথ
এমন সাবলীল এবং তাৎ�িণকভােব পার�িরক মতিবিনময় করেত পাের েয েকান প�েকই
আেরকজনেক েবাঝার জ� েবগ েপেত না হয়। িবিভ� ধরেণর িবষেয়র উপের ��ভােব িব�ািরত
িলখেত পাের এবং েকান �সংেগর উপের তার িবিভ� িবকে�র সুিবধ, অসুিবধ সমূহ বণরনা কের
তার দৃি�ভ�ী বয্াখয করেত পাের।

খ১

কােজ, �ুেল, অবকােশ িনয়িমতভােব েয সম� পিরিচত িবষেয়র সামনাসামিন হেত হয় েস সং�া�
করণীয় সমূেহর মূল কথাগুেল বুঝেত পাের। েকান এলাকায় েযখােন এই ভাষা বয্বহা করা হয়
েসখােন �মেণর সময় উ�ূত পিরিস্হিত �ায় সবটাই সামিলেয় িনেত পাের। পিরিচত বা
বয্ি�গ উৎসােহর েকান �সে� যথানু�িমকভাে সংযু� েলখা রচনা করেত পাের। অিভ�তা,
ঘটনা, ��, আশা, ল�য বণর্ন করেত পাের এবং সংে�েপ তার মতামত এবং পিরক�নার কারণ
ও বয্াখয্াদ করেত পাের।

ক২

আশ দরকারী এবং স�িকর্ িবষেয়র বয্াপাে (েযমন, বয্ি�গ ও পািরবািরক েমৗিলক তথয্াি,
বাজার করা, স্হানী ভূেগাল, চাকুি) বাকয এবং �চিলত বাকয্াং ও �কাশভ�ী বুঝেত পাের।
পিরিচত ও যথািনয়িমত িবষেয় েযখােন সাধারণ এবং সরাসির তেথয্ আদান-�দান �েয়াজন েসই
সম� ে�ে� বাকয িবিনময় করেত পাের। তার িনেজর স�েকর, পািরপািশর্ পিরেবশ এবং আশ
�েয়াজনীয় িবষেয় সাধারণ ভাষায় বণর্ন িদেত পাের।

ক১

েকান সুিনিদর িবষেয়র �েয়াজেন সে�াষজনকভােব িনতয্িদেন পিরিচত �কাশভ�ী এবং সাধারণ
বাকয্াং বয্বহা করেত পাের এবং বুঝেত পাের। অে�র কােছ িনেজর পিরচয় িদেত পাের এবং
বয্ি�গ তথয্াি েযমন েকাথায় থাক, কােক েচন, েতামার িক আেছ এগুেল িজে�স করেত পাের
এবং এেদর উত্ত িদেত পাের। েকউ ধীের ধীের এবং ��ভােব কথা বলেল এবং সাহাযয করেত
��ত থাকেল তার সােথ বাকয্ালা করেত পাের।
ভাষার সাধারণ ইউেরািপয়ান সূচেকর অবকাঠােমা: েশখা, িশ�াদান, মূলয্ায় (পৃ�া ৫)
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