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િ�ય વાલીઓ: 
 
ઇિલનોઇસ સ્ટેટની બધી �હેર શાળાઓએ �ત્યેક �સ્�ગં (વસંતઋતુ)માં િવિવધ �કારના ફેડરલ અન ેસ્ટટે અસેસ્મેન્ટ્સ (આકારણીઓ/પ�રક્ષાઓ) હાથ 
ધરવી જ�રી છે. સામાન્યતઃ આ અસેસ્મેન્ટ્સ આપણા �ડિસ્�ક્ટ અન ેસ્ટેટને એવી માિહતી પૂરી પાડે છે ક ેસમ� ઇિલનોઇસમાંના િવ�ાથ�ઓની 
સરખામણીએ આપણા િવ�ાથ�ઓનો શૈક્ષિણક િવકાસ કવેો થઈ ર�ો છે. 
 
તમ ેબધા સારી રીતે માિહતગાર છો તેમ, આપણા ��િસ્�ક્ટ ેકોિવડ-19ના �િતબધંોન ેકારણે કેટલાક સૂચનાત્મક બદલાવો કયાર્ છે. અને આ બદલાવો આપણા 
એકલાં માટ ેજ કરવામાં આવ્યા નથી – આ રોગચાળાન ેકારણે બધા રાજ્યો અને પૂરા દેશભરમાં આવા બદલાવો કરવામાં આવ્યા છે. �ડિસ્�ક્ટની શાળાઓ, 
િવ�ાથ�ઓ અને પ�રવારોએ છેલ્લા એક વષર્ દરિમયાન મૂશ્કેલીઓનો સામનો કય� હોવાને કારણે, ઇિલિનઇસ સ્ટેટ બોડર્ ઓફ એજ્યુકેશને (આઇ.એસ.બી.ઈ) 
યુ.એસ. �ડપાટર્મને્ટ ઓફ એજ્યુકેશનને આ વષ� �સ્�ંગ ટેસ્ટને જતી કરવાની ભલામણ કરી છે. તમ ેછતાં, હાલમાં ઇિલનોઇસ સ્ટટે સૂપ�રન્ટને્ડન્ટ ઓફ 
એજ્યુકેશન, ડૉ. કામ�ન આયલાએ એક સંદેશ શેર કય� છે કે યુ.એસ. �ડપાટર્મેન્ટ ઓફ એજ્યુકેશન દેશભરના રાજ્યોની કોઇપણ �હેર શાળાઓન ે�સ્�ગંના 
અસેસ્મને્ટ્સ જતા કરવાની પરવાનગી આપશે નહ�. જેનો અથર્ છે કે �ડિસ્�ક્ટ 63 એ આ �સ્�ગંમા ંહાઇિ�ડ અન ે�રમોટ રીત ેશીખનારા િવ�ાથ�ઓનુ ં
અસેસ્મને્ટ કરવુ ંજ�રી રહશે.ે 
 
ફેડરલ અને સ્ટટે દ્વારા ફરિજયાત એવા અસેસ્મેન્ટ્સ નીચે મજુબ છે: 

સ્ટેટ અસેસ્મેન્ટ: અસેસ્મને્ટનુ ંવણર્ન: િવ�ાથ�ઓ: 

 

અં�ે� ભાષા સંબધંી િનપુણતા માટેની પ�રક્ષા, જે િવ�ાથ�ઓની શૈક્ષિણક 
ભાષા માટનેી વાંચન, લેખન, બોલવા અન ેસાંભળવા સંબંધી કુશળતાઓને આંકે 

છે. 

�ેડ K-8માં અં�ે� 
શીખતા િવ�ાથ�ઓ 

 

�ડિસ્�ક્ટની �હેર શાળામાં �વેશ મેળવેલા ઇિલનોઇસના િવ�ાથ�ઓની સ્ટેટ 
અસેસ્મને્ટ એન્ડ એકાઉન્ટેિબિલટી સંબંધી આકારણી. આઇ.એ.આર. એ અં�ે� 
ભાષા આટ્સર્ અન ેગિણત સંબંધી ઇિલનોઇસના િશક્ષણના ધોરણોને આંકે છે. 

�ેડ 3-8ના બધા 
િવ�ાથ�ઓ 

 

આગામી પેઢીના િવજ્ઞાનના ધોરણોને અલાઇન કરે છે અન ેિવજ્ઞાનના મુખ્ય 
ધોરણો સંબંધી િવ�ાથ�ઓના �ભુત્વને આંકે છે. 

�ેડ 5 અન ે8ના બધા 
િવ�ાથ�ઓ 

  
હવે આપણ ે�સ્�ગં ટેસ્ટ તરફ આગળ વધી ર�ાં હોય, નીચેની થોડી મખુ્ય બાબતોન ેધ્યાનમાં રાખવી જ�રી છે: 

● આ બધા અસેસ્મેન્ટ્સ સંબંધી પ�રક્ષાઓ માટનેો આપણો સમયગાળો 15 માચર્થી 14 મે વચ્ચેનો રહેશે. તેમાંથી અિધકાંશ અસેસ્મેન્ટ્સ પૂરા કરવા 
માટ ેએક કરતા વધારે �દવસની જ�ર પડતી હોવાથી, પ�રક્ષાના સ�ોનો સમય વ્યહાત્મક રીતે િનધાર્�રત કરવામાં આવશે જેથી િવ�ાથ� પર માનિસક 
દબાણ ના આવ.ે 

● જો તમારો િવ�ાથ�(િવ�ાથ�ઓ) અત્યાર ેિશખવા માટ ેશાળામા ં�બ� ંઆવતા હોય તો, તમારે કંઇ કરવાની જ�ર નથી – તેવા િવ�ાથ�ઓ તેમના 
માટ ેજ�રી એવા અસેસ્મને્ટ્સ શાળાના સમય દરિમયાન પૂરા કરશે. 

● જો તમારા િવ�ાથ�(િવ�ાથ�ઓ) શાળામા ં�રમોટલી હાજરી આપતા હોય તો, �રમોટલી શીખતા િવ�ાથ�(િવ�ાથ�ઓ)એ પ�રક્ષા માટ ેક્યારે �બ�ં 
આવવાનું રહેશે તે િવષ ેતમને ટૂંક સમયમાં જ માિહતી મોકલવામાં આવશે. દભુાર્ગ્યવશ, ઇિલનોઇસ આ અસસે્મને્ટ્સન ે�રમોટલી પરૂા કરવાની 
પરવાનગી આપતુ ંનથી. 

● આઇ.એસ.બી.ઈ. તેમ કરવા �ોત્સાિહત ના કરતંુ હોવા છતાં, આ વષર્ના અનોખા સજંોગોને કારણે વાલીઓ �રમોટલી શીખતા તમેના 
બાળક(બાળકો)ન ેઅસસે્મને્ટ્સ આપવા માટ ેશાળાએ મોકલવાની ના પાડી શક ેછે. અસેસ્મને્ટ્સ માટ ેબાળકને શાળાએ ના મોકલવાનું કવેી રીતે 
નકારવું તે િવષનેી વધ ુમાિહતી તમને ટૂંક સમયમાં જ પૂરી પાડવામાં આવશે. 

 
ફરી, ન�કના સમયમાં જ તમને વધ ુમાિહતી મોકલવામાં આવશે. આપણ ેઆ �સ્�ગંમાં સ્ટેટની પ�રક્ષા આપવા સંબંધી વધુ એક પડકારનો સામનો કરી ર�ાં 
હોય અમ ેતમારા સહકારની કદર કરીએ છીએ અને શાળાના આ વષર્ન ેશક્ય તેટલંુ વધુ સફળ બનાવવા માટ ેતમ ેજ�  કંઇ કયુ� અન ેજે કંઇ કરી ર�ાં છો તેની અમ ે
કદર કરીએ છીએ તેની ન�ધ લેશો. 
 

http://link.isbe.net/m/1/90208844/02-b21053-29dbd9e8cf5446d291108d76bf4230ea/1/409/c3b1c5fd-63fe-436e-a178-6b3fc617eba1


શુભેચ્છાઓ, 
 
એરોન રોબસર્ન 
આિસસ્ટન્ટ સપૂ�રન્ટને્ડન્ટ ઓફ  ટી�ચંગ એન્ડ લ�ન�ગ 


