
2021 માં GCSE ગ્રેડરસ શાળાઓ કેવી ્ીતે નકરકી ક્શે
જે અંગ્રેજીનો વધા્ાની ભાષા (EAL) ત્ીકે ઉપયોગ ક્ે છે તેવા 
વવદરયારી્રઓના વાલીઓ અને સં્કરષકો માટે માગ્રદવ્્રકા

આ માર્ગદર્્ગકામાં ્ું સમારિષગટ છે?

અહીં તમે વગ્રષરમ 2021 માં તમા્ા બાળકના GCSE ગ્રેડ કેવી ્ીતે નકરકી ક્વામાં આવ્ે તે વવ્ે વરયવહાવ્ક 
માવહતી મેળવી ્કો છો. તમે અહી તમા્ું બાળક તૈયા્ી માટે ્ું ક્ી ્કે છે અને તમે તેમનું સમર્રન કેવી ્ીતે ક્ી 
્કો છો તે વવ્ે સલાહ પણ મેળવ્ો.

છેલરલા વષ્રરી કોવવડ -19 ્ોગચાળાને કા્ણે ઘણી ્ાળાઓ લાંબા સમય માટે બંધ ્હી હતી. આ કા્ણે સ્કા્ે 
વનણ્રય કયો્ર કે આ વષે્ર GCSE ની પ્ીકરષા લેવી અનુવચત ્હે્ે. તેના બદલે, વ્કરષકો તમા્ા બાળકનું મૂલરયાંકન 
ક્્ે અને અનરય ્ીતે ગ્રેડનો વનણ્રય ક્્ે.

આ માગ્રદવ્્રકા તમને નીચે પ્રમાણે માવહતી આપે છે:

• તમા્ા બાળકની ્ાળા અને વ્કરષકો તમા્ા બાળકના ગ્રેડ વવ્ે કેવી ્ીતે વનણ્રય લે્ે 

• તમા્ા બાળકના હકરકો ્ું છે અને તમે તમા્ા બાળકના ગ્રેડ અરવા ગ્રેડરી ખુ્ નરી તો  ્ું ક્વું

• આકા્ણીઓની તૈયા્ી માટે તમા્ા બાળકને મદદ ક્વા માટે તમે ્ું ક્ી ્કો છો 

સંપૂણ્ર સ્કા્ી માગ્રદવ્્રકા વાંચવા 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. ્ાળાઓ તમા્ા બાળકના રગ્ેડ િર્ે કેિી ્ીતે નર્ગણય લે્ે?

છેલરલા વ્રષમાં ્ાળાઓ મોટાભાગના વવદરયા્રરીઓ માટે ઘણા અઠવાડવયારી બંધ હતી અને તે દ્મવયાન 
મોટાભાગનું ્વકરષણ ઓનલાઇન રયું હતું. માટે જ સ્કા્ે નવ્રણય લીધો છે કે GCSE, AS અને A લેવલ માટે 
પ્ીકરષાઓનાં સરરાને ્વકરષક મૂલરયાંકન ર્ે.

• તમા્ા બાળકની ગર્વષરમ 2021 માં કોઈ પ્ીકરષા નહીં હોય. ્વકરષકો ઓનલાઇન પાઠ અને વ્રગખંડમાં અભરયાસ 
દ્મવયાન પૂ્રણ રયેલા કામના આધા્ે તમા્ા બાળકના કા્રયનું મૂલરયાંકન ક્્ે.  તમા્ા બાળકના ગર્ેડ નકરકી 
ક્વામાં સહાય માટે ્વકરષકો પ્ીકરષા બો્રડની મોક પ્ીકરષાઓ અને  એસેસમેનરટ પેપ્નો ઉપયોગ ક્ી ્કે છે.

• આ ઉનાળામાં કોઈ પ્ીકરષાઓ નરી પ્ંતુ સા્ા ગર્ેડ મેળવવા એ અનરય વ્રષો ક્તાં વધુ મુ્રકેલ હોવું જોઈએ 
નહીં.

• જો તમા્ા બાળકના ્વકરષકોએ તેમના ટવચવંગ પર્ોગર્ામ ("અભરયાસકર્મ") માં બધા પાઠ ભણાવરયા ન હોય, તો 
તેઓ ફકરત તમા્ા બાળકને તેઓએ ્ીખવેલી સામગર્ી પ્ આકા્ણી ક્્ે.

• તમા્ા બાળકના ગર્ેડ નકરકી ક્વા માટે, ્વકરષકો વવષયના કો્રસમાં તેઓએ ક્ેલા બધા કામ પ્ ધરયાન આપ્ે, 
ઉદાહ્ણ ત્ીકે, કી સરટેજ 4 દ્મવયાન તમા્ા બાળક દરવા્ા અંગર્ેજીમાં પૂ્રણ રયેલ કોઈપણ કામ.

• તમા્ા બાળકના ્વકરષકો આ વ્રષના અંતે તેમના ગર્ેડ વવ્ે નવ્રણય લે્ે. આ એટલા માટે કેમકે લોકડાઉન 
દ્મવયાન ઘણા પાઠ અટવાઈ ગયા હોવારી તેઓ ્કરય તેટલું વધુ સમય માટે ્વકરષણ ચાલુ ્ાખવા માંગે છે. 
્વકરષકોએ 18 જૂન 2021 સુધીમાં ગર્ેડ સબમવટ ક્વા આવ્રયક છે.

• ડાનરસ અને ડવઝાઇન અને ટેકનોલોજી જેવા માધરયમવક ્ાળાઓમાં કેટલાક વવષયોની પ્ીકરષાઓ માટે વવવવધ 
આકા્ણીઓ હોય છે. આ બિન-પ્ીકરષા આકા્ણીઓ (NEA) છે. તમા્ું બાળક સામાનરય ્ીતે આ NEA માટે 
તૈયા્ી ચાલુ ્ાખ્ે. ્વકરષકો NEA મા્રક ક્્ે, અને તે વવષયોમાં તમા્ા બાળકના અંતવમ ગર્ેડનો તે ભાગ હ્ે.

• જો કોવવડ -19 ્ોગચાળા દ્મવયાન કોઈ વસરતુને કા્ણે તેમની NEA પુ્ુ ન ક્ી ્કયું હોય તો તમા્ા બાળકને 
ચવંતા ન ક્વી જોઈએ. જો આવું રયું હ્ે, તો તમા્ું બાળક મુ્રકેલીમાં મુકા્ે નહીં અરવા મા્રક ગુમાવ્ે નહીં.

• આ્રટ અને ડવઝાઇનમાં GCSE, AS અને A લેવલમાં, તમા્ા બાળકનો ગર્ેડ ફકરત તેમના પો્રટફોલવયો આધા્વત 
હ્ે. ("પો્રટફોલવયો" આ વવષય માટે તમા્ા બાળકના ડર્ોઇંગ, દસરતાવેજો અને ડવઝાઇનનું કલેકર્ન છે.)

2. જો તમે તમા્ા બાળકના રગ્ેડ સાથે સહમત ન હોિ તો તમે ્ું ક્ી ્કો?

જો તમે તમા્ા બાળકને મેળવેલા ગર્ેડરી ખુ્ ન હોવ, તો તમે તેને બદલવા માટે કહી ્કો છો. આ ઔપચા્વક 
પર્કર્વયાને "ગર્ેડની અપીલ" કહેવામાં આવે છે. તમે આ બે કા્ણોને લીધે અપીલની માંગણી ક્ી ્કો છો:

1. િહીિટી અથિા પગ્કગ્રયારત ભૂલો:

આ સમસરયાઓ કોઈએ કમરપરયુટ્ અરવા ફો્રમમાં તમા્ા  
બાળકના ગર્ેડને ખોટી ્ીતે દાખલ ક્વાના કા્ણે હોઈ ્કે છે.

• તમા્ે ્ાળાને પહેલા તેમણે કોઈ ભૂલ ક્ી છે કે કેમ તે પુંછવંુ જોઈએ.

• જો કોઈ ભૂલ ક્ી હ્ે, તો ્ાળા પ્ીકરષા બો્રડનો સંપ્રક ક્્ે.  
જો પ્ીકરષા બો્રડ સંમત ર્ે, તો તેઓ તમા્ા  
બાળકનો ગર્ેડ બદલ્ે.
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2. ્ૈકગષણરક નર્ગણયમાં ભૂલો:

આમ તરયા્ે રાય કે જરયા્ે તમે તમા્ા બાળકના ્વકરષક દરવા્ા આપવામાં આવતા ગર્ેડ સારે સંમત ન હો, અને તમને 
લાગે છે કે ગર્ેડ યોગરય નરી.

• વહીવટી અરવા પર્કર્વયાગત ભૂલ બાબત જો ્ાળા સંમત ન રાય,  
તો તમા્ા બાળકને ્ાળા ને તેમના વતી પ્ીકરષા બો્રડમાં અપીલ  
ક્વાનું કહેવાનો અધવકા્ છે (જેનો અ્રર "તેમના નામે" છે).  
કોઈ ્વકરષકે ્ૈકરષણવક ભૂલ ક્ી છે કે કેમ તે પ્ીકરષા બો્રડ  
નકરકી ક્્ે. જો તેઓ સંમત રાય કે કોઈ શૈકરષણિક ભૂલ હતી,  
તો ગર્ેડ બદલવામાં આવ્ે.

• કૃપા ક્ીને યાદ ્ાખો કે ગર્ેડ બદલવા માટે શિકરષક અથવા શિકરષકો દરવા્ા ક્વામાં આવતી શૈકરષણિક  ભૂલો 
ખૂબ ગંભી્ હોવી જોઈએ.

તે યાદ ્ાખવું અગતરયનું છે કે અપીલ પર્કર્વયાના પ્વણામે ગર્ેડ પહેલા ક્તાં ઉંચો અરવા નીચે જઈ ્કે છે.

તમા્ા બાળકને 10 ઓરસગટ 2021 ના ્ોજ AS અને A લેિલ માટે અને 12 ઓરસગટ 2021 ના ્ોજ GCSE 
માટે તેના રગ્ેડ મળ્ે.

3. રગ્ેડ આપિામાં આિે તે પહેલાં તમે તમા્ા બાળકને કેિી ્ીતે મદદ ક્ી ્કો?

તમા્ા બાળકના ્વકરષકો તેમના ગર્ેડ વવ્ે નવ્રણય લે તે પહેલાંનો સમય ખૂબ જ મહતરવપૂ્રણ છે. તમા્ા બાળકને 
તેમના ્વકરષણ અને ગર્ેડને સુધા્વા માટે સખત મહેનત ક્વી જ્ુ્ી છે. માતાપવતા અરવા સંભાળ લેના્ ત્ીકે, તમે 
તેમને ટેકો આપવામાં ખૂબ જ મહતરવની ભૂમવકા ભજવ્ો.

આકા્ણી માટેની તૈયા્ી:

• તમા્ા બાળકોને તે નકરકી ક્વામાં સહાય ક્ો કે કયા વવષયો પ્ કામ ક્વું તેમના માટે સૌરી મહતરવપૂ્રણ છે. 
એવા વવષયો હોઈ ્કે છે જેમાં તેઓ હાલમાં તેમના ્ાળા લકરષરયોરી નીચે છે.  
ગર્ેડ આપવામાં આવે તે પહેલાં રોડો સમય બાકી ્હરયો છે, તેરી સૌરી  
મહતરવપૂ્રણ કરષેતર્ો પ્ ધરયાન કેનરદર્વત ક્વું જ્ુ્ી છે.

• તમા્ા બાળકને તેમના ્ીવીઝન ટાઇમ ટેબલમાં ઘ્ે બેઠા આયોજન  
ક્વામાં સહાય ક્ો જેરી તેઓ સરપષરટ રાય કે તેઓએ ્ું ક્વું અને  
કેટલો સમય લેવો જોઈએ. તમા્ા બાળક તેમના કા્રયના સમયપતર્ક  
પ્ છે કે કેમ તેની ખાત્ી ક્વા માટે નવયમવત તપાસો અને ્કરય હોય  
તરયા્ે તેને સમયસ્ ્હેવામાં સહાય ક્ો.

• તમે ઘ્ે તે જે વવષયનો અભરયાસ ક્ી ્હરયાં છે તે વવષય પ્ પર્્રનો પૂછીને તમા્ા બાળકનું જરઞાન અને સમજ 
ચકાસી ્કો છો. તેમને તમા્ી સમકરષ ્જૂ ક્વા માટે કહો. ઉદાહ્ણ ત્ીકે, જો તે સરપીકીંગ એસેસમેનરટ માટેની 
તૈયા્ી ક્ી ્હરયાં હોય, તો તે ઘ્ે તમા્ી સારે પર્ેકરટવસ ક્ી ્કે છે.

• તમા્ા બાળકને તેમના હોમવ્રકમાં ટેકો આપો. તેમના માટે હોમવ્રકનું સમયપતર્ક સેટ ક્ો અને તેમની પર્ગતવ 
તપાસો. જો ્કરય હોય તો, અભરયાસ માટે ્ાંત સરરાન નવ્રધા્વત ક્ો જરયાં તમા્ા બાળકનું ્ીખવાનું સ્ળ બને.

• ્કરય તેટલું ્ાળા સારે નવયમવત સંપ્રકમાં ્હેવું મહતરવપૂ્રણ છે. જો તમને અંગર્ેજી બોલવામાં મુ્રકેલી પડે, તો 
પૂછો કે ્ાળા કોઈ અનુવાદક પર્દાન ક્ી ્કે છે કે નહીં.

• જો તમને તમા્ા બાળકને લઈને કંઇક ક્વા વવ્ે ચવંતા હોય તો ્ાળામાં વાત ક્ો.



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

અંરગ્ેજી ભાષાની કુ્ળતા િરકસાિિાનું મહતગિ:

• અંગર્ેજીમાં વાંચન ચાલુ ્ાખવા માટે તમા્ા બાળકને પર્ોતરસાહવત ક્ો. વાંચન તમા્ા બાળકને અંગર્ેજી 
્બરદભંડોળ વવકસાવવામાં અને ્વકરષકના મૂલરયાંકન દ્મવયાન તેમને વરયાક્ણની સમજણમાં મદદ ક્્ે.  
‘ગર્ેડેડ ્વડ્’ એ વવવવધ અંગર્ેજી ભાષાના લેવલ(ઉદાહ્ણ ત્ીકે, ્વખાઉ, મધરયવ્રતી, એડવાનરસરડ) માટેની 
સાહવતરયવક અને કાલરપનવક કરાઓ છે. પેંગરવવન ગર્ેડેડ ્ીડ્રસ અને  
મેકમવલન ગર્ેડેડ ્ીડ્રસ પાસે આ પુસરતકોનો મોટો સંગર્હ છે.  
જો તમે તેને જાતે ખ્ીદી ન ્કતા હો, તો બાળકની ્ાળાને  
પૂછો કે તેઓ તમા્ા માટે તે ખ્ીદી ્કે છે કે કેમ.

• દરવવભાષી ્બરદકોષનો ઉપયોગ ક્વા માટે તમા્ા બાળકને યાદ અપાવો. તમા્ા બાળકને તેમની પોતાની 
્બરદાવલવ (એક મીની-ડવકર્ન્ી) માં અંગર્ેજી ્બરદો લખવા પર્ોતરસાહવત ક્ો અને પછી તે ્બરદો અંગર્ેજીરી 
તેમની પોતાની ભાષામાં અનુવાદવત ક્ો. જો તમે કોઈ ્બરદકો્ ન ખ્ીદી ્કો, તો તમા્ા બાળકની ્ાળાને 
પૂછો તે તેઓ તમા્ા માટે તે ખ્ીદી ્કે છે કે કેમ. તમા્ું બાળક ગૂગલ ટર્ાનરસલેટ જેવા ઓનલાઇન અનુવાદકનો 
ઉપયોગ પણ ક્ી ્ક્ે.

• તમા્ા બાળકને ઔપચા્વક બોલાતી અંગર્ેજી સાંભળવા પર્ોતરસાહવત ક્ો.  
TED ટોકરસ વેબસાઇટ એ ઘણી ભાષાઓમાં સબટાઇટલવાળા ્ૈકરષણવક વવષયો  
પ્ નવ્ુલરક વવડવઓનો સર્ોત છે.

તમા્ી પહેલી ભાષા િાપ્િી:

બધા કામ જ્ૂ્વયાતો ઇંગલવ્ ક્વામાં આવ્ે. તમા્ા બાળકની ઘ્ેલુ ભાષાનો ઉપયોગ ખૂબ જ્ુ્ી છે તમા્ી ઘ્ની 
ભાષાની મદદરી અંગર્ેજી વવકસવત ક્વામાં મદદ મળી ્કે છે અને તે તમા્ા બાળકની આકા્ણીઓ માટેની તૈયા્ીને 
ટેકો આપી ્કે છે. તમા્ા બાળકને અંગર્ેજીની તુલનામાં તેમની પર્રમ ભાષામાં ્ૈકરષણવક વવચા્ોને સમજવું વધુ 
સ્ળ રઈ ્કે છે.

• તમે તમા્ા ઘ્ની ભાષાની મદદરી તમા્ા બાળકને તેમના હોમવ્રકમાં ટેકો આપી ્કો છો. ્ાળા દરવા્ા તમા્ા 
બાળક માટે નકરકી ક્ેલું કા્રય અંગર્ેજીમાં હોઈ ્કે છે, પ્ંતુ તમે તમા્ા કુટુંબની ભાષામાં તમા્ા બાળક સારે 
તેની ચ્રચા ક્ી ્કો છો.

• તમા્ા બાળકને તેમના લેખવત કા્રયનો પહેલો મુસદરદો તેમની ઘ્ની ભાષામાં લખવારી અને પછીરી અંગર્ેજીમાં 
ભાષાંત્ ક્વારી તે ઘણીવા્ તેમના માટે મદદ્ૂપ રઈ ્કે છે. તમે તેમનો પર્રમ ડર્ાફરટ વાંચી ્ક્ો અને તે 
તેમની ્ાળા માટે અનુવાદ લખવાનું પર્ા્ંભ ક્ે તે પહેલા તેના પ્ ટવપરપણી ક્ી ્ક્ો.

• જો તમા્ા બાળકને તેમનું કા્રય ફકરત અંગર્ેજીમાં જ લખવાનું હોય, તો પણ તમે તેઓને તેમના કુટુંબની ભાષામાં 
લખવા માટે કહી ્કો. આ ્ીતે તમે અને તમા્ું બાળક બંને તેમના કામની ગુણવતરતા ચકાસી ્કો છો.

• તમા્ી ભાષામાં પુસરતકો અરવા વેબસાઇટરસનો ઉપયોગ ક્ીને ્ાળાના  
વવષયોનું સં્ોધન ક્ીને તમા્ા બાળકના ્વકરષણને સહયોગ આપી  
્કો છે. દાખલા ત્ીકે, તમા્ું બાળક ઘણાં વવષયોમાં સુધા્ો ક્વા માટે  
ફર્ી ખાન એકેડમી વેબસાઇટનો ઉપયોગ ક્ી ્કે છે. વેબસાઇટ  
30 જુદી જુદી ભાષાઓમાં અનુવાદવત છે.

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