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માતાપિતા અને કેરર્સ (રભંાળ રાખનારાઓ) માટે રેકંડરી સ્કૂલ માટે 
માર્સદપ્શિકા કી સટેજ 3; 11–14 વર્ષની ઉંમરના માટે

વલેશ ગવન્ષમેંટનુ ંમાનવુ ંછે કે શીખનારાઓને ભશવષય માટે મજબતુ પાયો આપીને 
લાબંા ગાળે બાળકો અને સપં યૂિ્ષપિે વલેસને લાભ થશ.ે 

માતાશપતા અને કેરસ્ષને તેમના બાળકોને શીખવા માટે અને વધ ુમહતવપ યૂિ્ષ રીતે, 
સકયૂલનો અને શશક્ષિનો આનદં અનભુવ ેતે માટે મદદ કરવા મા ંતેમની એક 
મહતવપ યૂિ્ષ ભ યૂશમકા છે.

આ માગ્ષદશશશિકા એ સમજાવવામા ંમાટે મદદ કરશ ેકે તમારંુ બાળક સેકંડરી સકયૂલમા ં
શુ ંશીખે છે. તમારા બાળકની કેવી રીતે મદદ કરવી તે માટે તે તમને કેટલાક 
શવચારો આપશ ેઅને કયાથંી વધ ુજાિકારી મેળવવી અને સમજાવશ ેકે કેવી રીતે 
તેમની પ્રગશત માપવામા ંઅને તમને જિાવવામા ંઆવશ.ે

વલેસમા ંબાળકોનુ ંશશક્ષિ ચાર શવભાગોમા ંઅથવા તબક્ામા ંવહેંચવામા ંઆવ ેછે.

પ્ાઇમરી સ્કૂલ (પ્ાથપમક ્ાળા) રેકંડરી સ્કૂલ (માધ્યપમક ્ાળા)

આ માર્સદપ્શિકા રેકંડરી સ્કૂલ મા ંકી સટેજ 3 મા ં11 થી 14 વર્સ વચ્ેની ઉંમરના 
બાળકો માટે લાગ ુિડતા અભ્યારક્રમને વિ્સવે છે.

તમ ેતમારા બાળકના શીખવાના અનય તબક્ાઓ શવશ ેજાિકારી અહીંથી મળેવી 
શકો છો www.wales.gov.uk/educationandskills

કી સટેજ 2 

(મખુય  
તબક્ો 2)  
7 થી 11 વર્ષ 
સધુી છે.

આ ફાઉનડેશન 
ફેઝ (તબક્ો)  
3 અન ે7 વર્ષ 
વચચનેી ઉંમરના 
બાળકો માટે છે.

કી સટેજ 3  

11 થી 14 વર્ષ 
સધુી છે.

કી સટેજ 4  

14 અન ે16 વર્ષ 
વચચનેી 
ઉંમરના 
શીખનારા 
બાળકો માટે છે.

1 2 3 4
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અભયાસક્રમ

આ વયની જયૂથમાનંા બાળકો કી સટેજ 3 માટેના નશૅનલ 
કરરક્લુમ (રાષટ્ીય અભયાસક્રમ)મા ંસયુોજજત થયલે 
અભયાસ કાય્ષક્રમોનુ ંપાલન કરશ.ે તમેનુ ંશશક્ષિ પ્રાઇમરી 
સકયૂલમા ંમળેવલેા અનભુવો અન ેભિતર પર આગળ  
વધે છે અન ેતમેન ેતઓેના સકંેડરી શશક્ષિમા ંઆગળ  
જતા ંપરીક્ષાના અભયાસક્રમો માટે શનિ્ષયો કરવા માટે  
તયૈાર કરે છે.

કી સટેજ 3 મા ંઅભયાસક્રમ શવરયો અન ેકૌશલયોની 
આસપાસ રચાયલે છે. ત ેભારા, ગણિત અન ેશવજ્ાનમા ં
એક મજબ યૂત પાયો પ યૂરો પાડશ ેઅન ેબાળકોન ેએક વયાપક 
અન ેસતંણુલત અભયાસક્રમની અંદર તમેનુ ંશ્ષે્ઠ હાસંલ 
કરવાની તક આપશ.ે

સારી અક્ષરજ્ાન અન ેઅંકજ્ાનની કુશળતામા ંશવકાસ કરવો, 
અન ેપરરસસથશતઓની શવશાળ શ્િેીમા ંતમેનો ઉપયોગ, તે 
સકંેડરી સકયૂલોમા ંબાળકો માટે શીખવાનુ ંમ યૂળ છે.

બધા ્વુાન લોકો વાચંવામા ંઅન ેલખવામા ંસમથ્ષ હોય 
અન ેનબંરોન ેઅસરકારક રીત ેઅન ેશવશ્ાસપ યૂવ્ષક વાપરીને 
જીવનમા ંઅન ેભિતરમા ંતમેના ભશવષયની પસદંગીઓને 
આધાર આપ ેત ેઅમન ેજોઈએ છે.

મારંુ બાળક શુ ં્ીખી રહુ ંછે?
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માતાપિતા અને કેરર્સ (રભંાળ રાખનારાઓ) માટે રેકંડરી સ્કૂલ માટે 
માર્સદપ્શિકા કી સટેજ 3; 11–14 વર્ષની ઉંમરના માટે

તમારંુ બાળક શવપલુતાવાળં અને શવશવધ અભયાસક્રમનુ ંપાલન 
કરશ ેજે નીચેના શવશ ેતેમને શીખવા માટે તકો આપવા માટે 
રચાયેલ છે:
• ઇંગણલશ (અંગે્જી) •  વલેશ કે વલેશ બીજી ભારા તરીકે
• ગણિત (મૅથમૅરટકસ) • શવજ્ાન (સાઇનસ)
• રડઝાઇન એનડ ટેકનોલોજી 
• ઇનફમમેશન એનડ કમ્ યૂશનકેશન ટેકનોલોજી (આઇસીટી) 
• એક આધશુનક શવદેશી ભારા • ઇશતહાસ (રહસટરી)
• ભ યૂગોળ (જજયોગ્ફી) • સગંીત (મ્ઝુીક) 
• કળા અને રડઝાઈન (આટ્ષ એનડ રડઝાઈન)
• વયાયામ શશક્ષિ (રફઝીકલ ઍજુકેશન) (પીઈ).

બાળકોએ ધાશમશિક શશક્ષિ (RE) નો પિ અભયાસ કરવો  
જ જોઈએ અને બધી સેકંડરી સકયૂલોએ માટે કેટલુકં 
વયસકતગત અને સામાજજક શશક્ષિ પસ્ષનલ એનડ સોશશયલ 
ઍજુકેશન (PSE), કરીઅસ્ષ (કારરકદદી) અને કામની દુશનયાનુ,ં 
અને જાતીય શશક્ષિ પ યૂરંુ પાડવુ ંજ પડશ.ે

બાળકો શુ ંશીખશ ેતેની શવગત અને સકયૂલનો રદવસ કેવી રીતે 
યોજવામા ંઆવ ેછે તે દરેક સકયૂલ નક્ી કરે છે. અમે સયુોજજત 
કરી છે તે જરૂરરયાતોને તેઓ ધયાનમા ંલેશ ેઅને પોતાના 
સમયપત્રકનુ ંઆયોજન કરશ.ે

શશક્ષકો પા્ઠ યોજનાઓ બનાવીને નક્ી કરે છે કયા શશક્ષિના 
સ્તોતો અને અણભગમોના ઉપયોગ કરવા તેમના અભયાસક્રમ 
કાન યૂની જરૂરીયાતોને બધંબેસે છે તેની ખાતરી કરવાનો આધાર 
સકયૂલ પર રહલેો છે. 

તમારા બાળકની સકયૂલ જે રીતે તેઓ અભયાસક્રમનુ ંમાળખુ ં
બનાવે છે અને કુશળતાઓનો શવકાસ કરાવ ેછે, એ જ પ્રમાિે 
તમારંુ બાળક જે શવરયોને આવરી લેશ ેતેના શવશ ેશવગતોની 
તમને વધ ુજાિકારી આપી શકશ.ે

વલેસમા ંશશક્ષિ અને અભયાસક્રમ શવશ ે 
વધ ુમારહતી તમને અહીં પરથી મળી શકે છે  
www.wales.gov.uk/educationandskills
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ઇંરણલ્ કે વેલ્ 
બાળકો બોલવાના, સાભંળવાના, વાચંવાના અને લખવાના 
એક કાય્ષક્રમમા ંભાગ લેશ.ે

બાળકોને શ્ોતાઓ, દશ્ષકો અને બોલનારા તરીકે તેમની 
ક્ષમતા શવસતારવાની અને તેનો શવકાસ કરવાની પ્રવશૃતિઓ 
ખાતરી કરશ.ે

બાળકો આનદં, રસ અને જાિકારી માટે અને જાિકારીથી 
તેમના વાચંન શવશે એક અંગત અણભપ્રાય શવકસાવવા અને 
સમજાવવા માટે શવશાળ વાચંન કરશ.ે

તેમને રજયૂ થયેલ અનભુવોમા ંતેઓને નાટક અને ભ યૂશમકા-
ભજવવાની પ્રવશૃતિઓમા ંભાગ લેવાની તકોનો સમાવશે 
થાય છે.

તેઓ ઔપચારરકતાના એક યોગય સતરનો ઉપયોગ કરીને 
તેમની ભારાને શવશવધ હતેઓુ અને પ્રેક્ષકોને બધંબેસતી 
કરવા માટે અનરુૂપ બનાવવાનુ ંશીખશ.ે

અભયાસક્રમ
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વેલ્ બીજી ભારા તરીકે
જેમ જેમ બાળકો વલેશ બોલવામા ંવધ ુઆતમશવશ્ાસ ુબની 
જાય છે, તેઓ વાચંવાના, લખવાના અને સપષટ અને 
સહલેાઈથી બોલવાના એક કાય્ષક્રમ દ્ારા તેમના કૌશલયો, 
જ્ાન અને સમજિ ને વધારશ.ે

શ્ોતાઓ, દશ્ષકો અને બોલનારા તરીકે બાળકોની 
ક્ષમતાઓને શવકસાવવામા ંઅને શવસતતૃ કરવામા ંઆવશ ે
અને તેઓ વધતી પ્રવાહીતા સાથ ેવાત કરશ.ે

તેમને રજયૂ થયેલ અનભુવોમા ંનાટક અને ભ યૂશમકા-
ભજવવાની પ્રવશૃતિઓમા ંભાગ લેવા માટે તકોનો સમાવશે 
થાય છે.

તેઓ તેમની વાચંન સામગ્ી શવશ ેવયસકતગત મતંવયો રજયૂ 
કરી શકશ ેઅને સામગ્ી અને શલૈી માટે યોગય જવાબ આપી 
શકશ.ે

માતાપિતા અને કેરર્સ (રભંાળ રાખનારાઓ) માટે રેકંડરી સ્કૂલ માટે 
માર્સદપ્શિકા કી સટેજ 3; 11–14 વર્ષની ઉંમરના માટે
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અભયાસક્રમ

રણિત (મૅથમૅટટકર)
બાળકો ગાણિશતક સમસયાઓનુ ંશનરાકરિ કરતા,ં વધતા 
જતા આતમશવશ્ાસ અને સાનકુયૂળતા સાથ ેકામ કરીને 
અજાિી સમસયાઓ અથવા અજાણયા સદંભ્ષ, બોલેલા અને 
લખેલા કામમા ંસમસયાઓનુ ંશનરાકરિ કરતા,ં અનય લોકોને 
તેમના તકટો સમજાવતા, વાસતશવક જીવનની સમસયાઓને 
લાગ ુપડતા ંગણિતના સમગ્ શવસતાર તરફથી સદંભ્ષનો 
ઉપયોગ દ્ારા તેમના ગાણિશતક શવચારના શવસતારમા ંવધારો 
કરે છે.

બાળકો જયારે એલજીબ્ા અને જજયામેટ્ી નો ઉપયોગ કરીને 
સમસયાઓ ઉકેલવાના અનેક જુદા જુદા માગટો જાિશ ેતયારે 
તેઓ તેમની તક્ષસગંત દલીલની સમજનો શવસતાર વધારશ ે
તેઓ આકાર, વાસતશવક સથાન અને ચળવળના ગિુધમટોની 
ઊંડી સમજ શવકસાવશ ેઅને મારહતીને એકશત્રત કરશ,ે 
દશા્ષવશ,ે તેન ુ ંશવશલેરિ અને વાસતશવક અથ્ષઘટન કરશ.ે

પવજ્ાન (રાઇનર)
સકયૂલો બાળકોને તેમના વૈજ્ાશનક કૌશલયો, જ્ાન અને 
સમજિને વ્ યૂહરચનાઓ રચવા, સમસયાઓ ઉકેલવા અને 
સપષટતાઓ આપવા માટે લાગ ુકરવાનુ ંશીખવાડશ ેઅને 
તેમની મારહતી બારામા ંવજૈ્ાશનક શવચારોને, વત્ષમાન 
મદુ્ાઓ સરહત સબંશંધત કરશે.

તેઓને વજૈ્ાશનકોના કામનો અભયાસ કરવાની અને તેમના 
કામમા ંઅને વજૈ્ાશનક શવચારોના શવકાસમા ંપ્રાયોણગક 
મારહતી, સર્જનાતમક શવચારસરિી અને મલુયોની ભ યૂશમકા 
ઓળખવાની તકો આપવામા ંઆવશ.ે 
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આધપુનક પવદે્ી ભારાઓ
બાળકોને આધશુનક શવદેશી ભારામા ંવાતચીત કરવાની 
આવડતોનો શવકાસ કરવાની તક મળશ.ે તક આપવામા ં
આવલે ચોક્સ ભારા અથવા ભારાઓ વયસકતગત સકયૂલો 
દ્ારા નક્ી કરવામા ંઆવશ.ે

તેમના વાચંવાના, લખવાના અને સપષટ અને સહલેાઈથી 
બોલવાના કૌશલયને શવકસાવતા,ં બાળકો આંતરસાસંકૃશતક 
સમજિ અને શવશ્મા ંરહવેાની સ યૂઝમા ંપિ શવકાસ કરશ ે
અને શવશવધ સસંકૃશતઓ અને સમદુાયોની કદર કરતા શીખશે 
અને તેમને પોતાની સસંકૃશત સાથ ેસરખાવશ.ે તેઓ અનય 
ભારાઓ અને ઇંગણલશ અને વલેશ વચચેની સમાનતા અને 
તફાવતોની શોધખોળ કરશ.ે

બાળકોને બીજી ભારાને સમજવા અને તેમા ં 
વાતચીત કરવાની ક્ષમતાની કદર કરવા પ્રોતસારહત 
કરવામા ંઆવશ ેકે આં શશક્ષિ, શનવશૃતિ અને આ  
દેશમા ંઅને સમગ્ શવશ્મા ંરોજગાર માટેનુ ંઆજીવન 
કૌશલય છે.

ટડઝાઇન એનડ ટેકનોલોજી
એકવીસમી સદીના ટકાઉતા અને પયા્ષવરિીય 
મદુ્ાઓને રહસાબમા ંલેતા,ં સકયૂલો બાળકોને તેમના 
જ્ાન અને સમજ સાથ ેતેમના કૌશલયોના સયંોજન દ્ારા 
પ્રોડકટસ રડઝાઇન કરીને બનાવતા શીખવશ.ે તેઓને જે 
સમાજના આધાર છે તેવા ંમલુયોના ધોરિોને આધારે 
શનિ્ષયો લેવા માટે પ્રોતસારહત કરવામા ંઆવશ.ે અને તેથી 
તેમને સરક્રય અને જાિકાર નાગરરકો બનવામા ંમદદ થશ ે
તેઓને જેિે દુશનયાને આકાર આપયો છે તેવી માનવ શસદ્ધિ 
અને મોટા શવચારો કે તેની સાથે વાકેફ કરવામા ંઆવશ.ે

માતાપિતા અને કેરર્સ (રભંાળ રાખનારાઓ) માટે રેકંડરી સ્કૂલ માટે 
માર્સદપ્શિકા કી સટેજ 3; 11–14 વર્ષની ઉંમરના માટે
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ઇન્ફમમે્ન એનડ કમ્ કૂપનકે્ન 
ટેકનોલોજી (આઇરીટી)
બાળકો તેમની વધતી જતી જાગશૃતનો શવકાસ કરીને કે 
મારહતી કેટલી સસુગંત અને ભરોસાપાત્ર છે તેના દ્ારા 
તેમના કૌશલયો, જ્ાન અને સમજિને વધારશ ેઅને 
સ્તોતોમા ંપક્ષપાતને ઓળખવાનુ ંઅને પ્રશ્ન કરવાનુ ંશરૂ 
કરશ.ે

તેઓને આઇસીટી અને ણબન-આઇસીટી બનંે પ્રકારના 
સલામત અને યોગય મારહતી સ્તોતો ના ઉપયોગ કેવી રીતે 
કરવો તેમજ આઇસીટીની જુદી જુદી કુશળતા અને સ્તોતોનો 
મારહતી શોધવા, શવશલેરિ કરવા, સચંાર કરવા, રજુ કરવા 
અને આપ લે કરવામા ંઉપયોગ કરવો તેમા ંવધનુે વધ ુ
સવતતં્ર બનવાનુ ંશીખવવામા ંઆવશ.ે તેઓ વયાપક 
સમાજમા ંઆઇસીટીનો સામાજજક, નીશતશવરયક, નૈશતક અને 
આશથશિક અસરો સાથ ેવધનુે વધ ુપરરણચત બનતા ંજશ.ે

ઇપતહાર (ટહસટરી)
બાળકો છેલલા શમલેન્ીયમ દરમયાન વેલસ અને ણબ્ટનના 
ઇશતહાસમાથંી પસદં કરેલા સમયમા ંમખુય રાજકીય, 
આશથશિક, સામાજજક અને સાસંકૃશતક લક્ષિો પર ધયાન કેન્નરિત 
કરીને પ્રશ્નો દ્ારા શીખશ.ે તેઓ તેઓ દરેક સમયમા ંલોકોને 
શવશવધ અનભુવો થયા ંહતા ંતેની શવશ ેશીખશ,ે અને 
ઘટનાઓનો કારિોનુ ંઅને વસતઓુ સમય સાથ ેકેવી રીતે 
બદલાય છે તેની સમજ શવકસાવશ.ે

અભયાસક્રમ
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રરંીત (મ્ઝુીક)
બાળકો ગાવામા ંઅથવા વાદ્ય વગાડવામા,ં સગંીતની રચના 
કરવામા,ં સગંીતનુ ંમ યૂલયાકંન કરવામા ંસામલે થઇ સગંીત 
બનાવવાનો આનદં લશે ેતઓે સગંીતના ંકૌશલયનો શવકાસ 
કરશ ેજેમા ંગાવાનો, વાદ્ય વગાડવાનો અન ેપ્રને્કટસ કરવાનો 
તમેજ પ્રરેિાથી સગંીત બનાવવાનો, સગંીત કંપોઝ કરવાનો 
અન ેગો્ઠવિી કરવાનો સમાવશે થાય છે. તઓે સગંીત 
સાભંળવાનુ ંઅન ેમ યૂલયાકંન કરવાનં ુ ંપિ શીખશ.ે

ભ કૂરોળ (જજ્યોગ્ર્ફી)
પ્રરક્રયાઓ કેવી રીત ેબનં ેકુદરતી અન ેમાનવ દ્ારા સજર્જત 
શવસતારોન ેઆકાર આપ ેછે તને ુ ંજ્ાન અન ેસમજિન ેબાળકો 
શવસતતૃ કરશ.ે તઓે તપાસો કરશ,ે નકશા વાપરશ,ે મારહતી 
ભગેી કરશ,ે અન ેમારહતીનુ ંશવશલરેિ કરશ ેઅન ેકૃશત્રમ રીતે 
મારહતી બનાવશ.ે

તઓેન ેરોજજદંા મદુ્ાઓ શવશ ેમારહતીસભર ચકુાદા બનાવવા 
માટે, પોતાના શવચારો અન ેઅણભપ્રાયોનો શવકાસ અન ેતનેા 
પર મનન કરવા માટે અન ેશવશ્મા ંતમેની ભ યૂશમકા અને 
પયા્ષવરિ માટે જવાબદારી ની ભાવનાના શવકાસ માટે 
પ્રોતસાહન આપવામા ંઆવશ.ે

કળા અને ટડઝાઈન  
(આટ્સ એનડ ટડઝાઈન)
બાળકો કેવી રીત ેતઓે પોતાનુ ંકામ બનાવ ેછે અન ેઅનય 
કલાકારો, હસતકલા બનાવનારો અન ેરડઝાઇનરો ના કામ 
વચચ ેજોડાિ બનાવવા માટે વધતી ક્ષમતાનો શવકાસ કરે છે. 
સામગ્ી અન ેપ્રરક્રયાઓ માટે તમેની પસદંગી વધનુ ેવધ ુ
સવતતં્ર બનશ,ે અન ેભ યૂતકાળના અનભુવો પરથી તઓેનો 
દાશ્ષશનક, સપશમે અન ેસવંદેનાતમક ભારાના ઉપયોગમા ં
આતમશવશ્ાસ વધશ.ે

માતાપિતા અને કેરર્સ (રભંાળ રાખનારાઓ) માટે રેકંડરી સ્કૂલ માટે 
માર્સદપ્શિકા કી સટેજ 3; 11–14 વર્ષની ઉંમરના માટે
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વ્યા્યામ પ્ક્ષિ  
(ટ્ફઝીકલ ઍજુકે્ન) (િીઈ)
જેમ જેમ બાળકોનો આતમશવશ્ાસ વધતો જશે, તેમ તકશનકી 
રીતે વધ ુપડકારરૂપ પ્રવશૃતિઓમા ંભાગ લેવાની તેમની 
ક્ષમતામા ંપિ વધારો થશ.ે તેઓ અનય લોકો સાથ ેકામ 
કરીને એક ટીમ અથવા ભાગીદારીને મજબ યૂત કરીને અનયને 
હરાવવાના ફાયદા શીખશ.ે તેઓ કાય્ષક્રમો માટે પ્રેન્કટસ 
કરવાનુ ંપિ શીખશ.ે

પ્રવશૃતિમા ંસામેલ થવાથી તેમના આરોગય અને તેમની 
તદુંરસતીને લાભ થશ ેએ સમજવા માટે અને તેમની પોતાની 
સખુાકારી માટે વધારે જવાબદારી લેવા માટે સકયૂલો બાળકોને 
પ્રોતસારહત કરશ.ે

મારંુ બાળક બીજુ ંશુ ં્ીખ્ે?
નૅશનલ કરરક્લુમની સાથ ેસાથ,ે બધા ંબાળકો ધાશમશિક 
શશક્ષિ (રરણલજજયસ ઍજુકેશન) (RE) અને વયસકતગત અને 
સામાજજક શશક્ષિ પસ્ષનલ એનડ સોશશયલ ઍજુકેશન (PSE). 

અને જાતીય શશક્ષિના કાય્ષક્રમનુ ંપાલન કરશ.ે ખરી રીતે, 
શીખનારાઓની ચોક્સ જરૂરીયાતો માટે રચાયેલ એક 
વયાપક અને સતંણુલત RE, PSE અને જાતીય શશક્ષિના 
કાય્ષક્રમની યોજના બનાવીને પ યૂરી પાડવાની  
તે સકયૂલોની જવાબદારી છે.

અભયાસક્રમ
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અક્ષરજ્ાન અને અંકજ્ાન 
(ણલટરરી એનડ ન્ કૂમરરી)
5 થી 14 વર્ષના ંબાળકોને તેમની અક્ષરજ્ાન-વાચંન અને 
લેખન (ણલટરસી) અને અંકજ્ાન (ન્ યૂમરસી)ની આવડતો 
શવકસાવવામા ંસહાયતા કરવા માટે સપટેમબર 2013થી 
કાયદેસર આધાર પર એક નવુ ંનેશનલ ણલટરસી એનડ 
ન્ યૂમરસી ફે્મવક્ષ (એલ.એન.એફ.) શરૂ કરવામા ંઆવી  
રહુ ંછે.

બધા બાળકોને મજબ યૂત અક્ષર જ્ાન અને અંક જ્ાન ની 
કુશળતાઓનો શવકાસ કરવા માટે ટેકો આપવામા ંઆવશ.ે આ 
કુશળતાઓ માત્ર ઇંગણલશ, વલેશ અને ગણિતના અભયાસ શવશ ે
જ નથી, પિ તેઓ શવશવધ પરરસસથશતઓમા ંઅને પ્રવશૃતિઓની 
શવશાળ શ્િેીમા ંકુશળતાઓ વાપરવા માટે સક્ષમ હોવા અંગે 
છે.

સાક્ષરતા કુશળતાઓના એક સમ યૂહને વિ્ષવ ેછે, જેમા ં
બોલવાનુ ં, સાભંળવાનુ,ં વાચંન અને લેખનનો સમાવશે થાય 
છે, જેનાથી આપિે આપિી આસપાસની દુનીયાને સમજી 
શકીએ છીએ.

અંકજ્ાન ગાણિશતક મ યૂળભ યૂત પર આધારરત છે. અંકજ્ાન 
કુશળતાઓના એક સમ યૂહને વિ્ષવ ેછે જે આંકડાકીય તક્ષનો 
ઉપયોગ કરીને યોજના ઘડે છે કે આ સમસયા કેવી રીતે 
ઉકેલવી, અને પછી ઉકેલ શોધવા માટે ગાણિશતક કાય્ષવાહી 
કરીને શવશવધ પરરસસથશતઓમા ંવાસતશવક-શવશ્ની 
સમસયાઓના શનકાલ માટે જરૂરી છે.

આ ણલટરસી અને ન્ યૂમરસી ફે્મવક્ષ ણલટરસી અને ન્ યૂમરસીની 
વાશરશિક અપેક્ષાઓ ઓળખે છે અને તે બાળકોને રાષટ્ીય 
અભયાસક્રમના તમામ શવરયો મારફતે અને શવસતતૃ શ્િેીની 
પ્રવશૃતિઓનો ઉપયોગ કરીને તેમની ણલટરસીની અને 
ન્ યૂમરસીની આવડતો શવકસાવામા ંમદદ કરશ.ે

માતાપિતા અને કેરર્સ (રભંાળ રાખનારાઓ) માટે રેકંડરી સ્કૂલ માટે 
માર્સદપ્શિકા કી સટેજ 3; 11–14 વર્ષની ઉંમરના માટે
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અભયાસક્રમ

વાં્ ન અને અંકરણિત 
(ન્ કૂમરરી)ના ટેસટ શુ ંછે?

રાષટ્ીય ટેસટ (ચકાસિીઓ) 
શવદ્યાથથીઓ સારી પ્રગશત કરે છે તેની ચોકસાઈ કરવાની 
સવટોતિમ પધિશત એ છે કે તેઓ ક્ારેય પાછળ ન પડી 
જાય તેની ખાતરી કરવી. શવદ્યાથથીના કાય્ષપ્રદશ્ષન ઉપર 
શનયશમત રીતે દેખરેખ રાખીને અને તેની આકારિી 
કરતા ંરહીને જ આ મેળવી શકાય છે, અને એટલા માટે 
મે 2013થી, વલેસમા ંયર 2 (બીજા ધોરિ)થી યર નવ 
(નવમા ધોરિ) સધુીના ંતમામ શવદ્યાથથીઓ વાચંન અને 
અંકગણિતની ટેસટ આપશ.ે

આ ટેસટ લગભગ એક કલાક ચાલશ ેઅને તે એવી રીતે 
તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે જેથી અમકુ શવદ્યાથથીઓ તેમા ં
‘‘જયૂથમા’ં’ બેસી શકશે. 

આ ખાસ કરીને નાના ંશવદ્યાથથીઓ માટે તેમજ શીખવાની 
વધારાની જરૂરતો હોય તેવા ંશીખનારા ંમાટે અગતયનુ ંછે. 
વયસકતગત શવદ્યાથથીઓની જરૂરતોના આધારે, તે યર ગ્પુ, 
કલાસમા ંઅથવા તો નાના ંનાના ંજયૂથના આધાર પર લઈ 
શકાય છે. 
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માતાપિતા અને કેરર્સ (રભંાળ રાખનારાઓ) માટે રેકંડરી સ્કૂલ માટે 
માર્સદપ્શિકા કી સટેજ 3; 11–14 વર્ષની ઉંમરના માટે

વાં્ નના ટેસટ
વાચંનના ટેસટ બે યર ગ્પુ વચચે ફેલાવવામા ંઆવશ ે(યર 2 
– યર 3, યર 4 – યર 5, યર 6 – યર 7 અને યર 8 – યર 9). 
2014 માટે નવા ટેસટ તૈયાર કરવામા ંઆવશ ેજેથી કોઈ 
શવદ્યાથથીએ એકનો એક ટેસટ ફરીથી નરહ આપવો પડે. 

આ ટેસટમા ંઅનેક ફકરાઓ આપવામા ંઆવશ ેજે બાદ ટયૂંકા, 
મદુ્ાસર જવાબો આપવાના તેમજ એક કરતા ંવધારે 
પસદંગીઓમાથંી આપવાના હોય તે પ્રકારના પ્રશ્નો પ યૂછવામા ં
આવશ.ે જો કે, સકયૂલોને વકૈલલપક ટેસટની સામગ્ી પિ 
મોકલવામા ંઆવશ ેજે તેઓ શવદ્યાથથીની તાકાત અને 
કમજોરીઓ શુ ંછે તે વધારે તપાસવા માટે વાપરી શકે છે. 

અંકરણિતના ટેસટ
અંકગણિત (ન્ યૂમરસી) ટેસટ બે શવભાગોમા ંવહેંચવામા ં
આવલે છે. એક શવભાગમા ંગણિતની પધિશતઓ, જેમ કે 
સરવાળો, ભાગાકાર તેમજ ગિુાકારના જ્ાનની આકારિી 
કરવામા ંઆવશ,ે જયારે બીજા શવચારશસકતના ટેસટમા,ં 
શવદ્યાથથી તેનુ ંઆ જ્ાન રોજેરોજની સમસયાઓમા ંવાપરી શકે 
છે કે નરહ તે જોવામા ંઆવશ.ે  

2013મા ંઅંકગણિતના ટેસટમા ંમાત્ર ગણિતની પધિશતઓના 
જ્ાનની જ આકારિી કરવામા ંઆવશે. આનાથી શશક્ષકોને 
અંકગણિત શીખવવાના તેમના અણભગમમા ંજરૂરત મજુબના 
ફેરફારો કરવાનો સમય મળી રહશે,ે જેથી કરીને તેઓ 
ખાતરી કરી શકશ ેકે શવદ્યાથથીઓને જયારે મે 2014મા ં
શવચારશસકતની ચકાસિી કરતા ટેસટમા ંપહલેીવાર બેસવાનુ ં
આવશ ેતયારે તેમિે શુ ંકરવાનુ ંછે તેની ખબર હોય. 
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મારા બાળકના પ્ક્ષિમા ંહું કેવી 
રીતે ટેકો આિી ્્ંુ?

બાળકોને શીખવામા ંમદદ કરવામા ંમાતાશપતાની સડંોવિી 
આવશયક રૂપે મહતવની છે. તમે તમારા બાળકના શવકાસ 
અને શશક્ષિમા ંસરક્રય રીતે સકંળાયને, ફકત ઘરે જ નરહ 
પરંત ુતમારા રોજજંદા સાથ ેમળીને જીવનના ભાગ તરીકે. 
રસ લો અને તેઓ શાળામા ંકયા શવરયો અનસુરી રહ્ા છે 
તેના શવશ ેવાત કરો અને એ ખાતરી કરવાનો પ્રયાસ કરો 
કે તેઓ માટે અભયાસ અને હોમવક્ષ કરવા માટે એક શાતં 
સથળ હોય. 

ઘરે રાથે મળીને ્ીખવા માટે પવ્ારો
•  તમારા બાળકન ેવાચંવા માટે, ભલ ેરદવસના ફકત 10 
શમશનટ માટે, પ્રોતસાહન આપવાથી વાસતશવક તફાવત 
લાવી શકાય છે. વાચંન સામગ્ી અલગ અલગ હોય શકે 
છે, તમારા બાળકન ેપ્રોતસાહન આપો કે ફકત પસુતકો અને 
મગેેઝીનસ જ નરહ ંપિ વબેસાઇટસ, એપસ, રમતો અને 
શવગેરે વાચં.ે

•  અદ્યતન સમાચારોથી વાકેફ રાખીન ેબાળકોન ેસથાશનક, 
રાષટ્ીય અન ેવશૈશ્ક સમદુાયની તમેની જાગશૃત 
શવકસાવવામા ંમદદ કરશ.ે તમેન ેસપતાહમા ંએક અથવા 
બ ેવાર અખબાર અથવા વબે આધારરત ન્ યૂઝ વાચંવા 
માટે પ્રોતસારહત કરવાનો પ્રયાસ કરો.

ઘરે શીખવાનું
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•  જયારે ઘરના બીલ તપાસો છો, તયારે ણબલ શુ ંબતાવ ેછે 
અને તેની કેવી રીતે ચ યૂકવિી કરવી તેના પરના શવશવધ 
શવકલપો તેના પર તેની સાથ ેચચા્ષ કરો. આ એક મ યૂલયવાન 
જીવન કૌશલય છે.

•  બાળકોને પ્રવાસોના આયોજન, રજાઓ અથવા ઘટનાઓ 
છે અને ઘરના કાયટો અને DIY મા ંપિ સામેલ કરો.

•  હાલમા ંશાળામા ંભિાવવામા ંઆવ ેછે તેની સાથ ે
પરરવારની કેટલીક શવકેનડની પ્રવશૃતિઓને સબંશંધત 
કરવાનો પ્રયતન કરો. તે શીખવાનુ ંવધ ુમનોરંજક 
બનાવવામા ંમદદ કરશ.ે

•  યાદ રાખો, કે જે પ્રવશૃતિઓમા ંઈનટરનેટના ઉપયોગ, રમતો 
અને સપોટસ્ષનો સમાવશે થાય છે, તેઓ તમામ કુશળતા 
અને જ્ાન લાગ ુપાડવા માટે રકંમતી અને મનોરંજક તકો 
પ યૂરી પાડે છે.

•  તમારા બાળકને તેમના હોમવક્ષને શ્ેષ્ઠ રીતે અને 
સમય પર પ યૂરંુ કરવા માટે પ્રોતસાહન આપો.

સ્કૂલમા ંહાજરી
અલબતિ, તમારા બાળકના શશક્ષિને ટેકો આપવા  
માટે શ્ષે્ઠ માગ્ષ એ છે કે તમે ખાતરી કરો કે તેઓ વગ્ષમા ં
જવાનુ ંચ યૂકી નથી જતા.ં તેથી, તમારા બાળકને જીવનની 
શ્ેષ્ઠ શરૂઆત આપવા ખાતરી કરો કે તમારંુ બાળક બધા 
સમયે સકયૂલમા ંહાજરી આપે છે.

માતાપિતા અને કેરર્સ (રભંાળ રાખનારાઓ) માટે રેકંડરી સ્કૂલ માટે 
માર્સદપ્શિકા કી સટેજ 3; 11–14 વર્ષની ઉંમરના માટે
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શુ ંખાર ્ૈક્ષણિક જરૂટર્યાતો 
રાથેના બાળકો નૅ્નલ 
કટરક્લુમને અનરુરે છે?
શશક્ષિની વધારાની જરૂરરયાતોવાળા બાળકો સહીત મોટા 
ભાગના બાળકો નૅશનલ કરરક્લુમનુ ંપાલન કરવા માટે 
સમથ્ષ હશ.ે જો કે, અમકુ સમયે, હડેટીચર નક્ી કરી શકે છે 
કે ખાસ શકૈ્ષણિક જરૂરરયાતોની સાથેના બાળક માટે નૅશનલ 
કરરક્લુમના તમામ અથવા અમકુ ભાગ, કામચલાઉ, લાગ ુ
નથી પડતો. કેટલાક બાળકો માટે ખ યૂબ જ અસાધારિ 
રકસસાઓમા ંજેમ કે જેમની પાસે લોકલ અથોરરટી દ્ારા 
આપવામા ંઆવેલ સટેટમેંટસ ઓફ સપેશલ ઍજુકેશનલ 
નીડસ હોય તેમા,ં નક્ી કરી શકાય કે નૅશનલ કરરક્લુમ 
કાયમી ધોરિે લાગ ુનથી પડત.ુ આ 'રડસેલપલકેશન' તરીકે 
ઓળખાય છે. 

વધારાની જરૂરરયાતોની સાથનેા બાળકો માટે શુ ંઆપવામા ં
આવ ેછે તેના શવશ ેતમને વધ ુમારહતી અહીં મળશ ે 
www.wales.gov.uk/educationandskills
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હુ ંનૅ્નલ કટરક્લુમમાથંી મારા 
બાળકને િાછં ખે્ં ી ્્ંુ છ?
નશૅનલ કરરક્લુમના શવરયોમાથંી, અથવા આ શવરયોમા ં
શીખનારાઓની પ્રગશતની આકારિીની વયવસથામાથંી 
પાછા ખેંચી લવેા માટે કોઈ પરેનટલ અશધકાર નથી. જો કે, 
ધાશમશિક શશક્ષિ અન ેકોઇ જાતીય શશક્ષિ, જે પ યૂરંુ પાડવામા ં
આવી શકે છે, તમેાથંી તમારા બાળકન ેપાછા ખેંચી 
લવેાનો અશધકાર છે. 

માતાપિતા અને કેરર્સ (રભંાળ રાખનારાઓ) માટે રેકંડરી સ્કૂલ માટે 
માર્સદપ્શિકા કી સટેજ 3; 11–14 વર્ષની ઉંમરના માટે
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મારા બાળકની આકારિી 
(અરેર) કેવી રીતે કરવામા ં
આવે છે?

દરેક નશૅનલ કરરક્લુમના શવરય પાસ ેપડકારરૂપ 
લકયાકંોનો સમ યૂહ છે જે સામાનય રાષટ્ીય સકેલ પરના 
પગલાઓંની શ્િેી, અથવા સતરોન ેઆવરી લ ેછે. દરેક 
શવરયની અંદર, તમારા બાળકની પ્રગશતની આ્ઠ સતરો 
અન ેઍકસપેશનલ પફફૉમ્ષનસ (ઇપી) (અસાધારિ 
કાય્ષપ્રદશ્ષન) પર આધારરત રાષટ્ીય ધોરિો સામ ેઆકારિી 
કરાય છે. આ શશક્ષકોન ેઉંમર અન ેક્ષમતા મજુબ પા્ઠોનુ ં
આયોજન કરવામા ંમદદ કરે છે, અન ેબાળકોની પ્રગશતનુ ં
મ યૂલયાકંન કરવામા ંમદદ કરે છે.

શશક્ષકો રોજ રોજ બધા શવરયો અન ેપ્રવશૃતિઓમા ંબાળકોના 
કામનુ ંમ યૂલયાકંન કરે છે. ખાસ કરીન,ે તઓે મખુય શવરયોમા ં
પ્રગશતનુ ંમ યૂલયાકંન કરશ ેજેવા કે ઇંગણલશ, વલેશ (ક્ા ંતો 
પ્રથમ કે બીજી ભારા તરીકે), ગણિત અન ેશવજ્ાન.

શશક્ષક નક્ી કરશ ેકે નશૅનલ કરરક્લુમના સકેલ પર ક્ુ ં
સતર છે જે દરેક મખુય શવરયમા ંતમારા બાળકની પ્રગશત 
શ્ષે્ઠ પ્રશતણબણંબત કરે છે. આ આકારિી તમારા બાળકના 
સકયૂલ અન ેતમેના હોમવક્ષના કાય્ષના તમામ પાસાઓં પરથી 
કરવામા ંઆવ ેછે.

તમારા બાળકની આકારિી
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મારા બાળકની પ્રતી પવરે હું 
કેવી રીતે જાિી ્્ંુ?
તમને દર વરમે ઓછામા ંઓછા એક વાર તમારા બાળકની 
પ્રગશત શવરે લેણખત રરપોટ્ષ મળશે. તમને તમારા બાળકના 
શશક્ષકને મળવાની પિ પ યૂરી  
તક મળશ.ે

નૅશનલ કરરક્લુમની આકારિીમાથંી મારહતી વાશરશિક 
રરપોટ્ષનો ભાગ બનશ.ે આ વાશરશિક રરપોટ્ષમા ંતમારા 
બાળકના શશક્ષકે તમારા બાળકની શસકતઓ તેમજ તે ક્ા ં
સધુારો કરી શકે તેમ છે તે શવરે તેમજ તેની  
હાજરી અને શસદ્ધિઓ શવશ ેપ્રશતભાવો પિ આપેલા  
હશ.ે આ રરપોટ્ષ તમારા બાળકની શીખવાની  
જરૂરરયાતો અને આગળના ંપગલા ંશવશ ેચચા્ષ  
માટે આધાર રૂપ બનશે.

કી સટેજ 3 ના અંતે તમારા બાળકના રરપોટ્ષમા ંદરેક શવરય 
માટે નૅશનલ કરરક્લુમના સતરનો સમાવેશ  
થશ.ે આ તમને નૅશનલ કરરક્લુમ ધોરિો સામે  
તમારા બાળકની પ્રગશત અને શસદ્ધિના સતરનો "સનેપશોટ" 
દેખાવ સમગ્ વર્ષ દરમયાનની શવગતોનો સારાશં આપશ.ે

આ રીપોટ્ષમા ંસમગ્ શાળા માટેના પરરિામોની સથાશનક 
અને રાષટ્ીય ધોરિો સાથે સરખામિી શવશ ેઅમકુ 
જાિકારીનો પિ સમાવશે થાય છે.

સકયૂલના રરપોટટો શવશ ેવધ ુમારહતી માટે જયૂઓ  
www.wales.gov.uk/educationandskills

માતાપિતા અને કેરર્સ (રભંાળ રાખનારાઓ) માટે રેકંડરી સ્કૂલ માટે 
માર્સદપ્શિકા કી સટેજ 3; 11–14 વર્ષની ઉંમરના માટે
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તમારા બાળકની આકારિી

નૅ્નલ કટરક્લુમના િટરિામો 1, 2 અને 3
શશક્ષકો નશૅનલ કરરક્લુમ પર પ્રથમ પગલા ંતરફ બાળકો કામ કરે છે તમેની માટે 
ત્રિ 'પરરિામ' ના પગલાઓં કે જે લવેલ 1 ની શસદ્ધિ પહલેા ંઆવ ેછે તનેો ઉપયોગ 
કરીન ેપ્રગશતનો રરપોટ્ષ કરી શકે છે.

નૅ્નલ કટરક્લુમ સતરો 1, 2 ,3 અને 4
અમકુ બાળકો માટે, ઈલચછત સતરની નીચ ેકામગીરી એક શવશાળ શસદ્ધિ હોઈ શકે છે.

નૅ્નલ કટરક્લુમ સતર 5
કી સટેજ 3 ના અંત ેબાળકો માટે અપણેક્ષત સતર હોય છે – આ સતરન ેમોટા ભાગના બાળકો 
હાસંલ કરી શકશ,ે પિ બધા ંનહી.

નૅ્નલ કટરક્લુમ સતરો 6, 7 અને 8
6 કક્ષાએ અથવા તનેાથી ઉપર શસદ્ધિ હાસંલ કરવી ત ેએ બતાવ ેછે કે તઓે સરેરાશથી 
ઉપર શસદ્ધિ મળેવી રહ્ા ંછે.

ઍકરેિ્નલ િ્ફફૉમ્સનર (ઇિી)
કેટલાક બાળકો અપણેક્ષત લવેલ કરતા ંઉપર શસદ્ધિ મળેવશ ેએવી અપકે્ષા  
રાખી શકાય છે

n – સતર આિવામા ંઆવેલ નથી 
ભાગય ેજ, એવી પરરસસથશતઓ હોય છે કે જે એક સકયૂલન ેજેના આધાર પર શશક્ષક આકારિી 
કરી શકાય તવેી પ યૂરતી જાિકારી અન ેપરુાવા મળેવવતા ંરોકે છે. 

d – ટડરૅપલાઇડ 
કેટલાક સજંોગોમા ંહડેટીચર નક્ી કરી શકે છે કે તમામ અથવા નશૅનલ કરરક્લુમનો 
ભાગ કોઈ એક વયસકતન ેલાગ ુપડતો નથી, ઉદાહરિ તરીકે, કોઈ બાળકની ખાસ શકૈ્ષણિક 
જરૂરરયાતોના કારિે.
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તે યાદ રાખવાનુ ંઅગતયનુ ંછે કે શવશવધ બાળકો અલગ 
દરોએ સફળતા મેળવશ,ે પરંત ુપ્રાઇમરી સકયૂલને અંતે મોટા 
ભાગના બાળકો માટે નૅશનલ કરરક્લુમ સકેલ પર દરેક 
મખુય શવરયમા ંસતર 4 પ્રાપત થાય તેવી અપેક્ષા છે.

નૅશનલ કરરક્લુમ સતરના વિ્ષનકતા્ષઓ શવશ ેજાિકારી 
માટે મલુાકાત લો 
www.wales.gov.uk/educationandskills

વાં્ ન અને અંકરણિત ના 
ટેસટના ગિુાકં અને રીિોટટીંર
આ ટેસટની તપાસ સકયૂલોમા ંજ કરીને તેના માક્ષ 
આપવામા ંઆવશ ેઅને શવદ્યાથથીઓના કાચા ગિુાકંને 
પ્રમાિભ યૂત ગિુાકંોમા ં(સટાનડડા્ષઈઝડ સકોર) અને ઉંમર 
મજુબ બરોબરીના ગિુાકંોમા ંપરરવશતશિત કરવામા ંઆવશ.ે 
સટાનડડા્ષઈઝડ સકોરમા ંદેખાશ ેકે તમારા બાળકનુ ં
કાય્ષપ્રદશ્ષન, વલેસમા ંઆ ટેસટમા ંબે્ેઠલા ંતેની જ ઉંમરના ં
બીજાં બાળકોની સરખામિીમા ંકેવુ ંછે. ઉંમરની  
બરોબરીના ગિુાકંો તમને કહશે ેકે તેમિે ટેસટમા ંકેવુ ંક્ુ્ષ છે 
તેના આધાર પર તમારા બાળકની વાચંનની ઉંમર (અથવા 
અંકગણિત માટે તેની બરોબરીની), તેની ખરેખરી ઉંમર 
જેટલી, તેના કરતા ંવધારે કે તેના કરતા ંઓછી છે. તમારા 
બાળકની સકયૂલ તરફથી તમને આ ગિુાકંો એક રીપોટ્ષમા ં
આપવામા ંઆવશ.ે 

આ ગિુાકં (સકોર) તમારંુ બાળક વાચંન અને અંકગણિતમા ં
કેવુ ંકાય્ષપ્રદશ્ષન કરી રહુ ંછે તેનુ ંસ યૂચન આપે છે. તમારા 
બાળકના શશક્ષક ટમ્ષના અંતમા ંઆપવામા ંઆવતા રીપોટ્ષમા ં
તેના કાય્ષપ્રદશ્ષન અંગેનુ ંપ યૂરેપ યૂરંુ ણચત્રિ આપશ.ે 

માતાપિતા અને કેરર્સ (રભંાળ રાખનારાઓ) માટે રેકંડરી સ્કૂલ માટે 
માર્સદપ્શિકા કી સટેજ 3; 11–14 વર્ષની ઉંમરના માટે
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સકયૂલના રીપોટટો

સ્કૂલમાથંી ટરિોટટો અને અન્ય 
માટહતીને મેળવવા  
માટે કોિ હકદાર છે?
તમે સકયૂલમાથંી તમારા બાળકના રરપોટ્ષની એક નકલ 
મેળવવા હકદાર છો. તમે ગવન્ષસ્ષ વાશરશિક રરપોટ્ષની 
નકલ મેળવવા માટે પિ હકદાર છો.

છુટાછેડા લીધેલ, અથવા અલગ માતા - શપતા અને 
અનય જેને બાળક માટે પેરેંટલ જવાબદારી હોય છે તેઓ 
આ જાિકારી મેળવવા માટે સમાન રીતે હકદાર છે, 
શસવાય કે તેની મનાઈ કરતો કોટ્ષનો હકુમ આપવામા ં
આવલે હોય

માતા - શપતા / કેરરો અને પેરેંટલ જવાબદારી શવશ ેવધ ુ
જાિકારી માટે, મલુાકાત લો 
www.wales.gov.uk/educationandskills

સ્કૂલના રીિોટટો
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માતાપિતા અને કેરર્સ (રભંાળ રાખનારાઓ) માટે રેકંડરી સ્કૂલ માટે 
માર્સદપ્શિકા કી સટેજ 3; 11–14 વર્ષની ઉંમરના માટે

વધ ુમાટહતી જોઇએ છે?
તમે નીચેના સ્ોતો પાસેથી વધ ુમારહતી મેળવી શકો છો.

•  તમારી સકયૂલ - તમારા બાળકના શશક્ષક, હડેટીચર અથવા 
ગવશનિંગ બૉડી ના સભય સાથે વાત કરો.

•  તમારી લોકલ ઓથોરરટી.

•  અમારી વબેસાઇટ પર મલુાકાત દ્ારા  
www.wales.gov.uk/educationandskills 
www.wales.gov.uk/schoolsinfo4parents

•  મલુાકાત દ્ારા કરરયસ્ષ વલેસ વબેસાઇટ  
www.careerswales.com

જો મને ણ્તંા હો્ય તો હુ ંકોની 
રાથે વાત કરી ્્ંુ?
જો તમને ણચંતા હોય તો, પ્રથમ તમારે તમારા બાળકના 
શશક્ષક સાથ ેવાત કરવી જોઈએ. જો તમારા બાળકની 
સકયૂલમા ંણચંતા અથવા ફરરયાદ માટે સપંક્ષ કરવા માટે પ્રથમ 
ણબંદુ તરીકે એક પસદં કરેલી વયસકત છે, તો તમે આ વયસકત 
સાથ ેપિ વાત કરી શકો છો.

જો તમે હજુ પિ ણચંશતત છો, તો તમે ફરરયાદ તરીકે તમારી 
ણચંતા ઊભી કરી શકો છો. સકયૂલની ફરરયાદ સભંાળવાની 
નીશત તમને કહશે ેકે આ કેવી રીતે કરવુ.ં

સ્કૂલ બેનનડિંર 
બને્નડિંગ (બનેડ આપવા) એક 
સકયૂલોન ેકોઈ જાતનુ ંલબેલ 
આપવા, નામ આપવા કે 
પછી શરમમા ંનાખંવા માટે 
નથી, અથવા તો કોઈ 
પ્રકારનુ ંલીગ ટેબલ 
બનાવવા શવશ ેનથી. તે 
સકયૂલોન ેજયૂથોમા ંમ યૂકવા શવશ ે
છે, જેથી ઓળખી શકાય; કે 
કોન ેટેકાની જરૂરત છે અને 
શમેાથંી આપિે શીખી 
શકીએ તમે છીએ. 
બને્નડિંગથી સમગ્ વલેસમા ં
સકયૂલોમા ંઅસરકારક સધુારા 
કરવામા ંમદદ થશ.ે  
www.wales.gov.uk/ 
schoolsinfo4parents



26

કી સટેજ 4 મા ં 
રરળતાથી જવું

કી સટેજ 4

ફરજજયાત શશક્ષિના અંશતમ બે વર્ષમા ંબાળકો એ 
અભયાસક્રમનુ ંપાલન કરશ ેજેમા ંઇંગણલશ, વલેશ, ગણિત 
અને શવજ્ાન સામેલ હશ.ે

તેઓને વયાયામ શશક્ષિ, ધાશમશિક શશક્ષિ, વયસકતગત અને 
સામાજજક શશક્ષિ અને જાતીય શશક્ષિનો અભયાસ પિ 
ચાલ ુરાખવો પડશે તથા કારરકદદી (કરરયસ્ષ) અને કામની 
દુશનયા શવશ ેશીખવુ ંપડશ.ે

મોટા ભાગના બાળકો તેમની પસદંગીના કોસ્ષને અનસુરશ ે
કે જે કવાણલરફકેશનસમા ંપરરિમી શકે જેવા કે જનરલ 
સરટટિરફકેટસ ઓફ સેકેંડરી ઍજુકેશન (GCSEs).

તેમને 14 વર્ષની ઉંમરે અને પછી તેમના શશક્ષિ શવશ ેસારા 
શનિ્ષયો લેવામા ંમદદ કરવા માટે આ સકયૂલ ્વુાન લોકો 
અને તેમના માતા - શપતા / કેરરો માટે ઘિી મારહતી અને 
ટેકો આપશ.ે 
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માતાપિતા અને કેરર્સ (રભંાળ રાખનારાઓ) માટે રેકંડરી સ્કૂલ માટે 
માર્સદપ્શિકા કી સટેજ 3; 11–14 વર્ષની ઉંમરના માટે

કી સટેજ 4 િર પવકલિો
કી સટેજ 3 ના છેલલા વર્ષમા ં(વર્ષ 9), લોકલ ઓથોરરટી દ્ારા 
જાળવવામા ંઆવલેી સકેનડરી સકયૂલોમા ં્વુાન લોકોને 
અભયાસ કરવા માટે ઓછામા ંઓછા 30 અભયાસક્રમોની 
પસદંગીઓ ઓફર કરવામા ંઆવશ.ે આમાથંી ઓછામા ંઓછા 
પાચં અથવા વધ ુવોકેશનલ (વયાવસાશયક) કારરકદદી 
(કરરયર) અથવા પ્રને્કટકલ (વયવહારુ) આધારરત અભયાસક્રમો 
હશ.ે

આથી તમેન ેવયાપક અન ેસતંણુલત અભયાસક્રમન ેઅનસુરવા 
મળશ ેઅન ેજેમા ંતમેન ેરસ પડે તથા પ્રરેિા મળે છે તવેા 
અભયાસક્રમો પસદં કરી શકશ.ે આ તમેન ેકી સટેજ 4 ના અંતે 
સારા પરરિામો હાસંલ કરવામા ંમદદરૂપ થશ.ે

કી સટેજ 4 મા ં્વુાન લોકોન ેશશખાઉ આધાર સવેાઓનો 
વપરાશ પિ મળશ ેઅન ેતમેના શશક્ષિ માટે કોઇ પિ 
અવરોધો દયૂર કરવામા ંમદદ કરવા માટે તમેા ંશશક્ષિ 
તાલીમનો સમાવશે પિ થાય છે.
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કી સટેજ 4

વેલ્ બેક્ાલૌરેટ 
વલેસમા ંમોટાભાગની સકયૂલો હવે વલેશ બેક્ાલૌરેટ 
કવાણલરફકેશનની પિ તક આપે છે. તે બે ભાગમા ંહોય છે - 
મ યૂળ અને શવકલપો. મ યૂળ ભાગ ફરજજયાત છે અને પાચં 
ભાગોમા ંબનેલુ ંછે;

•  ઍસેસનરયલ ન્સકલસ (આવશયક કૌશલયો)  
વલેસ અને કી ન્સકલસ (મખુય કૌશલયો)

• કામ સબંશંધત શશક્ષિ

• વલેસ, ્રુોપ અને શવશ્

• વયસકતગત અને સામાજજક શશક્ષિ

• વયસકતગત તપાસ.

શવદ્યાથથીઓ સકયૂલમા ંયોગય સતરોએ મળતી પસદંગીઓમાથંી 
કવાણલરફકેશન માટે શવકલપો પસદં કરી શકશે. આ GCSEs 

અથવા વયસકતગત શવદ્યાથથીને યોગય લાગે તે મજુબ 
વોકેશનલ (વયાવસાશયક) કવાણલરફકેશનો હોઇ શકે છે.

14 – 19 વર્ષની ઉંમરના ંબાળકો માટેના કવોણલરફકેશનોની 
સમીક્ષા બાદ વલેશ સરકાર સપટેમબર 2015થી શરૂ થતા 
અભયાસક્રમો માટે વેલશ બેક્ાલૌરેટમા ંકેટલાક ફેરફારો 
કરશ.ે

વલેશ બેક્ાલૌરેટ શવશ ેવધારે જાિકારી મેળવવા માટે જુઓઃ 
www.wales.gov.uk/topics/educationandskills/

qualificationsinwales/ 

qualificationtypesinwales/welshbac  

અને કવોણલરફકેશનની સમીક્ષા શવશ ેવધારે જાિકારી 
મેળવવા માટે જુઓઃ www.wales.gov.uk/ topics/

educationandskills/qualificationsinwales
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માતાપિતા અને કેરર્સ (રભંાળ રાખનારાઓ) માટે રેકંડરી સ્કૂલ માટે 
માર્સદપ્શિકા કી સટેજ 3; 11–14 વર્ષની ઉંમરના માટે

કી સટેજ 4 મા ંકરીઅર્સ (કારટકદદી) 
અને કામની દુપન્યાના પવ્ારિા
મારંુ બાળક શુ ંઅિેક્ષા રાખી ્કે છે?
•  કરીઅસ્ષ (કારરકદદી) અને કામની દુશનયાનો સકયૂલના 

અભયાસક્રમમા ંતથા બાળકોને ભશવષયમા ંરોજગાર કરવા 
માટે તૈયાર કરવામા ંએક મહતવપ યૂિ્ષ ભાગ છે. સકયૂલોએ 
ખાતરી કરવી જોઈએ કે કામની દુશનયા, કુશળતા, જ્ાન 
અને કવાણલરફકેશનસ જેની એમપલોયરસને જરૂર છે અને 
કારરકદદી ની ઉપલબધ પસદંગીઓની શ્િેી શવશ ેજાિવાની 
બાળકોને તકો  
મળે છે.

•  કામનો અનભુવ 14 થી 19 વર્ષની ઉંમરના બાળકો માટે 
શશક્ષિનો એક મહતવનો ભાગ છે. તેનાથી તેમને કામની 
દુશનયા શવશનેા અને સાથ ેસાથે ઉદ્યોગ અને સાહશસકતા 
શવશનેા તેમના જ્ાન અને સમજિમા ંતેમજ તે માટે 
જોઈતી આવડતોમા ંસધુારો કરવાની તક તેમને મળી રહ ે
છે

  આમા ંબાળકોને એમપલોયર સાથ ેકામ કરવા માટે 
મકુવાનો (પલેસમેનટ થવાનો) સમાવશે થઇ શકે છે. જોકે 
કામનો અનભુવ પ યૂરો પાડવો એવી સકયૂલો પર કોઈ 
જરૂરીયાત નથી પરંત ુઘિી સકયૂલો તે પ યૂરો પાડે છે 
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ઉપયોગી સપંકટોની આ યાદીથી તમને માતા કે શપતા તરીકે 
તમારા જીવનમા ંબાળકોને સહાયતા કરવામા ંમદદ માટેની 
વધારે મારહતી મેળવવામા ંમદદ થશ.ે

*Bitesize એ બીબીસીની મફત ઓનલાઈન સહાય  
સામગ્ી છે જે ્કેુમા ંબાળકોને તેમના સકયૂલના ંકામમા ં 
મદદ પ યૂરી પાડે છે.  
www.bbc.co.uk/bitesize

*Childline એ ્કેુમા ંબાળકો અને ્વુાન લોકો માટેની 24 
કલાક ખલુલી રહતેી એક ખાનગી સેવા છે, જે બાળકો પર 
થતા અતયાચારથી માડંીને ડ્રગના દુરૂપયોગને લગતી કોઈ 
પિ ણચંતાજનક બાબતો પર કામ કરે છે.  
www.childline.org.uk

*Lovereading4kids તમને એવા ંપસુતકો શોધવામા ંમદદ 
કરશ ેજેનાથી તેમને ઉતિેજના મળે અને તેમને વાચંન પ્રતયે 
લગાવ ઊભો થાય.  
www.lovereading4kids.co.uk

ઉપયોગી સપંકટો

11-14 વર્સની ઉંમરના ંબાળકોના ં
માતાપિતા માટે ઉિ્યોરી રિંકટો
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*Sumdog એક સાઈટ છે જે ગણિતને આનદંપ્રદ બનાવતી 
ગેઈમસ આપે છે. તે બધા પર મફત રમી શકાય છે અને 
તેમાથંી વધારાના ભાગો મેળવવા માટે તેના લવાજમી 
સભય બનવાનો શવકલપ પિ મળે છે. 
www.sumdog.com

એપ્રેનટીસશીપ એ વોકેશનલ (વયવસાશયક) લાયકાતો છે. 
વલેસમા ંએપ્રેનટીસશીપ શવશ ેઅને આ પ્રોગ્ામો શા માટે 
તમારા બાળક માટે યોગય હોઈ શકે તેની તપાસ કરો. www.
wales.gov.uk પર જાવ અને તેના પર Apprenticeships Wales 
અને Parents section પર જુઓ.  
www.wales.gov.uk 

Change4life તમને અને તમારા ંકુટંુબીજનોને વધારે 
તદુંરસત અને વધારે ખશુ રહવેા માટેના સઝુાવો અને 
પધિશતઓ આપે છે.  
www.change4lifewales.org.uk

તમારા બાળકની સ્કૂલ કેવુ ંકરી રહી છે? 
સમગ્ વલેસમા ંસકયૂલોના કાય્ષપ્રદશ્ષન  
શવશ ેમારહતી પ યૂરી પાડતી વબેસાઈટ.  
www.mylocalschool.wales.gov.uk

*માતાપિતાઓ માટે BBC Advice
હોમવક્ષમા ંમદદ કરવાથી માડંીને સપેશયલ એજ્કેુશનલ 
નીડસ (શીખવાની ખાસ જરૂરતો) સધુી, તમારા બાળકને 
સકયૂલમા ંકેવી રીતે મદદ કરવી તેની જાિકારી મેળવો.  
www.bbc.co.uk/schools/parents

માતાપિતા અને કેરર્સ (રભંાળ રાખનારાઓ) માટે રેકંડરી સ્કૂલ માટે 
માર્સદપ્શિકા કી સટેજ 3; 11–14 વર્ષની ઉંમરના માટે
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MEIC  
વલેસમા ંબાળકો અન ે્વુાન લોકો માટેની એક ખાનગી 
હલેપલાઈન છે. તમારા સથાશનક શવસતારમા ંશુ ંચાલી રહુ ંછે 
ત ેજાિવાથી માડંીન ેબલુીઈંગ (દાદાગીરી) સામ ેપગલા ં
લવેામા ંમદદ કરવા અંગેની જાિકારી મળેવવા માટે. 
www.meiccymru.org 

Careers Wales  
તમારા બાળકને તેમની ભાશવ કારકીદદીની પસદંગીઓ 
કરવામા ંમદદ માટેની મારહતી અને સલાહ મેળવવા માટે. 
www.careerswales.com   

Estyn  
તમારા બાળકની સકયૂલ કેવુ ંકામ કરી રહી છે તે શવશ ેવધારે 
જાિકારી મેળવો. 
www.estyn.gov.uk   

*  મહરેબાની કરીન ેનોંધ લશેો કે આ વબેસાઈટ માત્ર 
અંગે્જીમા ંજ મળી શકે છે. 


