
2021 માં શાળાઓ GCSE ગ્રેડરસનો કેવી ્ીતે નનર્રય ક્શે
જેઓ અંગ્રેજીનો વધા્ાની ભાષા (EAL) ત્ીકે ઉપયોગ ક્ે છે 
તેવા વવદરયારી્રઓ માટે માગ્રદવ્્રકા

આ માર્ગદર્્ગકામાં ્ું સમારિષગટ છે?

2021 વગ્રષરમમાં તમા્ા GCSE  ગ્રેડરસનો વનર્રય તમા્ી ્ાળા કેવી ્ીતે ક્્ે અને તૈયા્ી ક્વા માટે તમા્ે ્ુ ક્વું 
જોઈએ એનાં પ્ામ્્ર વવષે અહીં તમને માવહતી મળ્ે. 

ગતવષ્રરી કોવવડ-19 મહામા્ીનાં કા્રે ઘરી ્ાળાઓને લાંબા સમય સુધી બંધ ્ાખવી પડી છે. આ કા્રે સ્કા્ે 
વનર્રય કયો્ર કે આ વષે્ર GCSE ની પ્ીકરષા લેવી અનુવિત ્હે્ે. તેનાં સરરાને બીજી ્ીતે વ્કરષકો તમા્ું મૂલરયાંકન 
ક્્ે અને તમા્ા ગ્રેડરસ વવષે વનર્રય લે્ે.

આ માગ્રદવ્્રકા તમને નીિે પ્રમારે માવહતી આપે છે:

• તમા્ી ્ાળા અને વ્કરષકો કેવી ્ીતે તમા્ા ગ્રેડરસનો વનર્રય ક્્ે

• જો તમે તમા્ા ગ્રેડ અરવા ગ્રેડરસરી સંતુષરટ નરી, તો તમા્ા કયા અવધકા્ો છે અને તમે ્ું ક્ી ્કો છો

• વ્કરષક મૂલરયાંકન માટે તમે કેવી ્ીતે તૈયા્ી ક્ી ્કો 

સંપૂર્ર સ્કા્ી માગ્રદવ્્રકા વાંિવા માટે https://www.gov.uk/government/publications/awarding-
qualifications-in-summer-2021/awarding-qualifications-in-summer-2021 પ્ જાઓ 



2021 માં શાળાઓ GCSE ગ્રેડરસનો કેવી ્ીતે નનર્રય ક્શે: 
જેઓ અંગ્રેજીનો વધા્ાની ભાષા (EAL) ત્ીકે ઉપયોગ ક્ે છે તેવા નવદરયારી્રઓના વાલીઓ અને સં્કરષકો માટે માગ્રદનશ્રકા

1. તમા્ા ર્ગેડગસ પ્ ્ાળા કેિી ્ીતે રિર્ગય લે્ે?

મોટા ભાગનાં વવદરયારી્રઓ માટે ્ાળાઓ ઘરાં અઠવાવડયા સુધી બંધ હતી અને એ સમયે મોટા ભાગનું વ્કરષર 
ઓનલાઇન અપાયું. માટે જ સ્કા્ે વનર્રય લીધો છે કે GCSE, AS અને A લેવલ માટે પ્ીકરષાઓનાં સરરાને વ્કરષક 
મૂલરયાંકન ર્ે.

• 2021 વગ્રષરમમાં તમા્ી પ્ીકરષાઓ લેવામાં આવ્ે નહીં. ઓનલાઈન લે્નરસ અને કરલાસ્ૂપ લવન્રંગ વખતનાં 
તમા્ા કાય્રના જ આધા્ે વ્કરષકો તમા્ા કાય્રનું મૂલરયાંકન ક્્ે. તમા્ા ગ્રેડરસર પ્ વનર્રયમાં સહાયતા માટે 
વ્કરષકો એકરસામ બોડરસ્રરી મોક એકરસામનો અને મૂલરયાંકન પેપસ્રનો ઉપયોગ ક્ી ્કે છે.

• આ ગ્રીષરમમાં કોઈ પ્ીકરષાઓ લેવા્ે નહીં, પર અનરય વષો્ર ક્તા સા્ા ગ્રેડરસ મેળવવાનું વધુ મુ્રકેલ હોવું 
જોઈએ નહીં.

• જો તમા્ા વ્કરષકોએ તેમના વટવિંગ પ્રોગ્રામ ("અભરયાસક્રમ") માં બધા પાઠ ભરાવરયા ન હોય, તો તેઓ ફકરત 
તમને ્ીખવેલી સામગ્રીનું મૂલરયાંકન ક્્ે.

• તમા્ા ગ્રેડરસ વનધા્રવ્ત ક્વા માટે, વવષયનાં અભરયાસક્રમમાં તમા્ા દરવા્ા પ્રદાન ક્ેલ બધા કામને તમા્ા 
વ્કરષકો જોઈ ્કે છે. ઉદાહ્ર ત્ીકે કી સરટેજ 4 વખતે અંગ્રેજી માટે તમા્ા દરવા્ા પૂર્ર રયેલ કોઈપર કામ.

• આ વષ્રનાં અંતે તમા્ા ગ્રેડરસ વવષે તમા્ા વ્કરષકો વનર્રય લે્ે. આ એટલા માટે કેમકે લોકડાઉન દ્વમયાન 
ઘરા પાઠ અટવાઈ ગયા હોવારી તેઓ ્કરય તેટલું વધુ સમય માટે વ્કરષર િાલુ ્ાખવા માંગે છે. વ્કરષકોએ 
18 જૂિ 2021 સુધીમાં ગ્રેડ નકરકી ક્વો આવ્રયક છે.

 માધરયવમક ્ાળાઓમાં કેટલાક વવષયોની પ્ીકરષાઓ માટેની જુદી આકા્રીઓ હોય છે, ઉદાહ્ર ત્ીકે ડાનરસ 
અને વડઝાઇન અને ટેકનોલોજી જેવા વવષયો. આ નિન-પ્ીકરષા આકા્રીઓ (NEA) છે. તમા્ે તમા્ા NEA માટે 
તૈયા્ીઓ ક્વાનું િાલુ ્ાખવું જોઈએ: તમા્ા વ્કરષકો તેમને માક્ર ક્્ે, અને તે વવષયોમાં તમા્ા અંવતમ ગ્રેડનો 
એક ભાગ હ્ે.

• મહે્બાની ક્ીને વિંતા ક્્ો નહીં જો કોવવડ -19 ્ોગિાળાને કા્રે કંઈક રયું અને તમે તમા્ી NEA પૂર્ર ન ક્ી 
્કો. આવું રાય તો તમે મુ્રકેલીમાં નહી મુકાવ કે માક્ર નહી ગુમાવો.

• GCSE, AS અને A માં, આટ્ર અને વડઝાઇનમાં તમા્ા ગ્રેડ ફકરત તમા્ા પોટ્રફોવલયો પ્ આધાવ્ત હ્ે. 
("પોટ્રફોવલયો" એ તમા્ા આ વવષયમાં તમે બનાવેલા બધા ડ્રોઇંગ, દસરતાવેજો અને વડઝાઈનનું કલેકર્ન છે.)

2. જો તમે તમા્ા ર્ગેડ સાથે સહમત િ હો તો તમે ્ું ક્ી ્કો?

જો તમે પ્રાપરત ક્ેલ ગ્રેડરી ખુ્ ન હો, તો તમે તેને બદલવા માટે કહી ્કો છો. આને "તમા્ા ગ્રેડની અપીલ" 
કહેવામાં આવે છે. તમે આ બે કા્રોને લીધે અપીલ ક્વાનું પસંદ ક્ી ્કો છો:

1. િહીિટી અથિા પ્ગરક્ગયારત ભૂલો:

કમરપરયુટ્ અરવા ફોમ્રમાં તમા્ા ગ્રેડને ખોટી ્ીતે દાખલ ક્વાને કા્રે આ  
સમસરયાઓ રાય છે.

•  તમા્ે પહેલા તમા્ી ્ાળાને તેમરે ભૂલ ક્ી છે કે નહી તે તપાસવા  
માટે પૂછવું જોઈએ.

• જો કોઈ ભૂલ રઈ હોય, તો તમા્ી ્ાળા પ્ીકરષા બોડ્રનો સંપક્ર ક્્ે.  
જો પ્ીકરષા બોડ્ર સંમત રાય, તો તેઓ તમા્ો ગ્રેડ બદલ્ે.
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2. ્ૈકગષરરક રિર્ગયમાં ભૂલો:

આ ભૂલો વ્કરષકના કા્રે રાય છે, જેમાં તમા્ા મતે તમા્ા કાય્રની ગુરવતરતાને ખોટી ્ીતે આંકવામાં આવી છે.

• જો તેમાં કોઈ વહીવટી અરવા પ્રવક્રયાગત ભૂલ ન હોય,  
તો તમે તમા્ી ્ાળાને તમા્ા વતી પ્ીકરષા બોડ્રમાં અપીલ  
ક્વા માટે કહી ્કો છો (આનો અર્ર "તમા્ા નામે" છે). તમા્ા  
કામનું મુલરયાંકન ક્ના્ વ્કરષકે શૈકરષનરક ભૂલ ક્ી છે કે કેમ તે  
પ્ીકરષા બોડ્ર નકરકી ક્્ે. જો તેઓ તમા્ી સારે સંમત રાય,  
તો તમા્ો ગ્રેડ બદલા્ે.

•  િોડ્ર દરવા્ા તમા્ા ગ્રેડ િદલવા માટે તમા્ા નશકરષક દરવા્ા  
ક્વામાં આવતી શૈકરષનરક ભૂલો ખૂબ ગંભી્ હોવી આવ્રયક છે.

યાદ ્ાખો કે તમા્ી અપીલ પ્રવક્રયા તમા્ા ગ્રેડને ઉપ્ અરવા નીિે લઈ જઈ ્કે છે.

તમને 10 ઓરસગટ 2021 િા ્ોજ AS અિે A લેિલ માટે અિે 12 ઓરસગટ 2021 િા ્ોજ GCSE માટે તમા્ા 
ર્ગેડ પ્ગાપગત થ્ે.

3. તમા્ા ર્કગષકો તમા્ા ર્ગેડ રિ્ે રિર્ગય લે તે પહેલાં તમે ્ું ક્ી ્કો?

તમા્ા વ્કરષકો તમા્ા ગ્રેડ નકરકી ક્ે અને વગ્રષરમમાં તેમને પ્ીકરષા બોડ્રમાં મોકલે તે પહેલાં, તે મહતરવનું છે કે તમે 
્ાળામાં સતત મહેનત િાલુ ્ાખ્ો. આ હજી પર ખૂબ જ મહતરવપૂર્ર સમય છે. જો તમે અતરયા્ે અને વગ્રષરમ વિરિે 
્્રેષરઠ પ્રયાસ ક્ો તો તમે તમા્ા ગ્રેડમાં સુધા્ો ક્ી ્કો છો.

તમા્ી આકા્રીઓ માટે તૈયા્ી ક્ો:

• તમા્ા વવવવધ વવષયો વવ્ે વવિા્ો. નકરકી ક્ો કે તેમાંના કયા વવષયોમાં  
તમા્ે અનરય ક્તા વધા્ે મહેનતની જ્ૂ્ પડ્ે: કયા વવષયો તમા્ી  
્વકરત છે, અને તમે કયા વવષયોમાં નબળા છો?

• કોઈ પ્ીકરષાઓ નહીં લેવાય, પ્ંતુ તમા્ા વ્કરષકો તમા્ા આકા્રીના ભાગ ્ૂપે પાછલા પ્ીકરષાના પેપ્ અરવા 
ભૂતકાળના પ્ીકરષાના પેપ્ના પ્ર્રનોનો ઉપયોગ ક્ી ્કે છે. પ્ીકરષાના પ્ર્રનોના જવાબો કેવી ્ીતે આપવા તે 
જારો:
  જો તમે પાછલા પેપ્ના તમામ સૂિના ્બરદોના અરો્ર સમજી ્હરયા હો તો તપાસો  

(વટ્રવનટી ઇવમગ્રે્ન ઇવનવ્એવટવના આ સંસાધનો તમને ખૂબ મદદ્ૂપ રઈ ્કે છે) 
  તમા્ા લેખનમાં સૂિના ્બરદોનું અવલોકન ક્વું, યાદ ્ાખવું અને તેનો ઉપયોગ ક્વો
  પ્ર્રનોમાં સૂિના ્બરદોને હાઇલાઇટ ક્વા અરવા અંડ્લાઇન ક્વા
 મોડેલ જવાબોની નોંધ (જો તમા્ી પાસે આવા મોડેલો હોય તો)

• અંગ્રેજીમાં ભરત્ હોવું જ્ૂ્ી નરી: તમે એક ક્તા વધા્ે ભાષાઓ  
જારો છો. તમે તમા્ી પોતાની ભાષામાં વેબસાઇટરસ ્ોધીને તમા્ા  
મુદરદાઓ અને તમા્ા વવષયો પ્ સં્ોધન ક્ી ્કો છો અને તમે તમા્ી  
પોતાની ભાષામાં વવવડઓ જોઈ ્કો છો.
 ખાન એકેડમી એ ઘરા વવષયોના સં્ોધનો માટેનું સા્ુ સંસાધન છે અને તેનું 30 જુદી જુદી ભાષાઓમાં ભાષાંત્ 

ક્વામાં આવે છે.

• તમા્ા માતાવપતા અરવા તમા્ા ઘ્ના અનરય પુખરત વયના લોકો તમા્ા કામમાં તમને મદદ ક્ી ્કે છે. જો તમા્ા 
માતાવપતા ઓછું અંગ્રેજી બોલતા હોય, તો તેઓ તમા્ી કુટુંબની ભાષા દરવા્ા તમને સમર્રન આપી ્કે છે.
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2021 માં શાળાઓ GCSE ગ્રેડરસનો કેવી ્ીતે નનર્રય ક્શે: 
જેઓ અંગ્રેજીનો વધા્ાની ભાષા (EAL) ત્ીકે ઉપયોગ ક્ે છે તેવા નવદરયારી્રઓના વાલીઓ અને સં્કરષકો માટે માગ્રદનશ્રકા

મેટાકોરગિેટીિ સગકીલ:

મેટાકોગરનેટીવ સરકીલ તમને કેવી ્ીતે ્ીખો, પરલાન ક્ો અને તમે જે જારો છો તે  
તપાસવામાં તમને સહાયક છે. તે ખૂબ જ મહતરવપૂર્ર સરકીલ છે, ખાસ ક્ીને  
તમા્ા અંવતમ મૂલરયાંકન પહેલાં. તમે આ સરકીલ દરવા્ા આને સુધા્ી ્કો છો:

• તમા્ી જાતને આ પ્ર્રનો પૂછીને (તમા્ા વ્કરષકો તમા્ી કસોટી ક્ે તે પહેલા)  
તમા્ી જાતે પ્ીકરષર ક્ો:
 હું પહેલેરી ્ંુ જારું છું?   મને હજી સુધી ્ું ખબ્ નરી?
 મા્ે આગળ ્ું ્ીખવાનું છે?  મા્ે તેને ્ીખવા માટે ્ું ક્વાનું છે?

• તમે જે ્ીખ્ો તેનો પરલાન બનાવવો:
 તે કેલેનરડ્, વિત્ર, િાટ્ર અરવા પોસરટ્ના સરવ્ૂપમાં હોઈ ્કે છે. તે તમા્ો પરલાન છે, તેરી તે તમા્ી પોતાની 

ભાષામાં હોઈ ્કે.
 તમા્ા મોટા કામને નાના િ્રમાં વહેંિો. તેઓ એક વદવસમાં પૂ્ુ ક્વું અને યાદ ્ાખવું વધુ સ્ળ છે.

તમા્ી અંર્ગેજી ભાષાિી કુ્ળતા રિકસાિિાિું મહતગિ:

તમે ક્ો છો તે તમામ કાય્ર અને કોઈપર આકા્રીઓ અંગ્રેજીમાં હ્ે, તેરી તમા્ી અંગ્રેજી ભાષાને વવકવસત 
ક્વાનું િાલુ ્ાખવું ખૂબ જ મહતરવપૂર્ર છે. જો તમા્ી અવભવરયવકરત સરપષરટ અને  
િોકરકસ હ્ે તો તમે તમા્ા જરઞાન અને કુ્ળતાને તમા્ા વ્કરષકોને વધુ સા્ી ્ીતે 
બતાવી ્ક્ો. તમા્ી અંગ્રેજી ભાષાને સુધા્વા માટે આ આઇવડયા અંગે વવિા્ો:

• કોઈ એવો વમત્ર ્ોધો કે જેની સારે તમે તમા્ા કાય્ર અને તમા્ા  
આકા્રીઓ વવ્ે અંગ્રેજીમાં વાત ક્ી ્કો. તેઓ તમા્ા લેવખત  
કાય્રની સમીકરષા પર ક્ી ્કે છે અને તમે તમા્ા વ્કરષકને સોંપતા  
પહેલા તેનું મૂલરયાંકન ક્ી ્કે છે.

• જેટલું વાંિી ્કો તેટલું વાંિો. તે તમને અંગ્રેજી વરયાક્ર અને ્બરદભંડોળની તમા્ી સમજ સુધા્વામાં મદદ 
ક્્ે. તમે ‘ગ્રેડેડ વ્ડ્’ નો ઉપયોગ ક્ી ્ક્ો, જે અંગ્રેજી ભાષાના જુદા જુદા લેવલ(ઉદાહ્ર ત્ીકે, વ્ખાઉ, 
મધરયવતી્ર, એડવાનરસરડ) માટે ફ્ીરી લખાયેલા પુસરતકો છે. બંને પેંવગરવન ગ્રેડેડ ્ીડસ્ર અને મેકવમલેન ગ્રેડેડ 
્ીડસ્રમાં આવા પુસરતકોનો મોટો સંગ્રહ છે.

• વવવવધ વવષયો પ્ ભાષરો અને પ્રવિનો સાંભળીને તમા્ી ફોમ્રલ ્ૈકરષવરક અંગ્રેજી ભાષાનો વવકાસ ક્ો.  
TED ટોકરસ એ ઘરા વવવડઓ સારેની એક ્્રેષરઠ વેબસાઇટ છે. તેમાંરી લગભગ બધી ભાષાઓમાં સબટાઇટલ છે.

• વદરવભાષી ્બરદકો્નો ઉપયોગ ક્ો. જો તમા્ો પવ્વા્ તે ખ્ીદી ્કે તેમ ન હોય, તો તમે તમા્ી ્ાળાને તમા્ા 
માટે ખ્ીદવાનું કહી ્કો છો. જો આ ્કરય ન હોય તો, તમે ગૂગલ ટ્રાનરસલેટ જેવી ઓનલાઇન વેબસાઇટનો 
ઉપયોગ ક્ી ્કો છો.

• તમે જે વવષયો ્ીખો તેના મહતરવપૂર્ર ્બરદોને ્ેકોડ્ર ક્વા માટે એક ગરલોસ્ી (એક મીની ્બરદકો્) ્્ુ ક્ો 
અને આ ્બરદોને તમા્ી ભાષામાં અનુવાવદત ક્ો. જો તમે ્બરદોનો અર્ર ભૂલી ગયા હોવ તો તમે પછીરી તમા્ી 
ગરલોસ્ી પ્ પાછા આવી ્કો છો.

કોનપ્ાઇટ
 બધા અવધકા્ સુ્વકરષત છે. આ માગ્રદવ્્રકાના સરપષરટ મંજૂ્ી મુજબ "2021 માં ્ાળાઓ કેવી ્ીતે GCSE  ગ્રેડ નકરકી ક્્ે: અંગ્રેજીનો જે વધા્ાની ભાષા (EAL) ત્ીકે ઉપયોગ ક્ે છે તે 
માટે માગ્રદ્્રન" નીિે આપેલ છે: "વ્કરષકોને તેમની માગ્રદવ્્રકાઓને વવદરયારી્રઓના માતાવપતા સારે ઇમેઇલ દરવા્ા, પોસરટ દરવા્ા અરવા ્ુબ્ુમાં વહેંિવા માટે પ્રોતરસાવહત ક્વામાં 
આવે છે. માતાવપતા સારેની કોઈપર વાતિીત દ્વમયાન વ્કરષકો પાસે સંબંવધત ભાષા ફરલેય્ની નકલો અને તેમના પોતાના સંદભ્ર માટે અંગ્રેજી આવૃવતરત ્ાખવાનું સૂિન ક્વામાં આવે 
છે." કોવપ્ાઇટ માવલકની લેવખત પ્વાનગી વવના, આ પ્રકા્નના કોઈ પર ભાગને અનરય કોઈપર સરવ્ૂપમાં (ઇલેકરટ્રોવનક માધરયમરી તેને કોઈપર માધરયમમાં સંગ્રવહત ક્વા અને કરષવરક 
્ૂપે અરવા આકવસરમક ્ીતે આ પ્રકા્નના કેટલાક અનરય ઉપયોગ સવહત) પુનઃઉતરપાવદત ક્ી ્કા્ે નહીં. કોવપ્ાઇટ માવલકની આ પ્રકા્નના કોઈપર ભાગને ફ્ીરી પ્રકાવ્ત ક્વાની 
લેવખત મંજૂ્ી માટેની અ્જીઓ પ્રકા્કને આપવી જ્ૂ્ી છે.
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