ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕਿਲਜ਼ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ (ਐੈੱਫ ਐੈੱਸ ਏ)
ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕਿਲਜ਼ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ (ਐੈੱਫ ਐੈੱਸ ਏ) ਬੀ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਿਾਦਕਮਿ ਹੁਨਰ ਦਾ ਇੱ ਿ ਸਾਲਾਨਾ ਟਸਟ ਹ। ਕਬਿਕਟਸ਼ ਿੋਲੰਬੀਆ ਦੇ
ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਲਖਣ ਅਤੇ ਗਕਣਤ ਦੇ ਬੁਕਨਆਦੀ ਹੁਨਰ ਕਿਚ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਤਰੱ ਿੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਇੱ ਿ ਤਸਿੀਰ ਕਦੰ ਦਾ ਹ।

ਐੈੱਫ ਐੈੱਸ ਏ ਿਦੋਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
ਐੈੱਫ ਐੈੱਸ ਏ ਜਨਿਰੀ ਅਤੇ ਫਰਿਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਛੋਟੇ ਸਸ਼ਨਾਂ ਕਿੱ ਚ
ਿਰਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱ ਿ ਸਿੂਲ ਦਾ ਆਪਣਾਂ ਿਖਰਾ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।
ਮੁਲਾਂਿਣ ਕਸੱ ਕਖਆ ਦੇ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਿਕਸਤ ਿੀਤੀ ਕਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਰਿਾਏ

ਦੀ ਿਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਕਿਿਾਸ ਦੀ ਨੀਿ ਬਨਾਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹ। ਐੈੱਫ ਐੈੱਸ ਏ ਿਈ
ਸਾਧਨਾਂ ਕਿੱ ਚੋ ਇੱ ਿ ਹ ਕਜਸ ਨਾਲ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱ ਿੀ ਦਾ ਕਨਰਣੇ ਕਲਆ
ਜਾਂਦਾ ਹ । ਇਸ ਦਾ ਇਸਕਤਮਾਲ ਅਕਧਆਪਿ ਦੁਆਰਾ ਸਿੂਲ-ਅਧਾਕਰਤ ਮੁਲਾਂਿਣਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 30 ਜਾਂ 60 ਕਮੰ ਟ ਦੇ ਛੇ ਿੱ ਖਰੇ ਕਹੱ ਸੇ ਹਨ ਜੋ ਿਲਾਸ ਦਾ 4 ਘੰ ਟੇ ਅਤੇ

ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਤੇ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

30 ਕਮੰ ਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਐੈੱਫ ਐੈੱਸ ਏ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ- ਕਗਆਨ ਅਤੇ ਗਕਣਤ ਦੇ ਦੋਨਾਂ

ਲਈ ਇਨਹਾਂ ਨਤੀਕਜਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ । ਕਿਅਿਤੀਗਤ ਐੈੱਫ ਐੈੱਸ ਏ ਨਤੀਜੇ

ਕਿੱ ਚ ਮਲਟੀਪਲ-ਚੋਇਸ ਅਤੇ ਕਲਕਖਤ ਉਤਰ ਦੇ ਜਿਾਬ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਐੈੱਫ ਐੈੱਸ ਏ ਦੇ

ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰਪੋਰਟ ਿਾਰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸ਼ਚਤ ਿਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ,

ਕਲਖਤ ਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਕਹੱ ਸੇ ਹਨ, ਇੱ ਿ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਇੱ ਿ ਛੋਟਾ ਕਹੱ ਸਾ। ਐੈੱਫ ਐੈੱਸ ਏ ਦੇ

ਪਰ ਸਿੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਿ ਸਮੁਚਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਉਂਦਾ ਹ, ਅਤੇ "item analysis" ਿੀ, ਜੋ

ਮਲਟੀਪਲ-ਚੋਇਸ ਦੇ ਕਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿੂਲ ਕਿੱ ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਿੰ ਕਪਊਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ

ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ ਕਿ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸਿਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਹਲ ਕਿੱ ਤਾ।

ਿਰਿੇ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਇਹ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਿੂਲ ਭਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਿਿਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ

ਿੌ ਣ ਕਹਸਾ ਲਿੇਗਾ?
ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਕਿ ਗਰੇਡ 4 ਅਤੇ ਗਰੇਡ 7 ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਜੋ ਕਹੱ ਸਾ
ਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹਨ ਉਹ ਐੈੱਫ ਐੈੱਸ ਏ ਜਰੂਰ ਕਲਖਣ । ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਹੱ ਸਾ ਲਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕਚੰ ਤਾ ਹ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੂਲ ਦੇ
ਕਪਿੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਿਰੋ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।
ਸਿੂਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅੰ ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮੀੳਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਰਨ ਿੇਲੇ ਆਬਾਦੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ, ਸਮਾਕਜਿ
ਅਤੇ ਸੱ ਕਭਆਚਾਰਿ ਿਾਰਨਾਂ ਦਾ ਿੀ ਕਧਆਨ ਰਖੱ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਸਿੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ
ਦੇਣ ਲਈ ਐੈੱਫ ਐੈੱਸ ਏ ਨਤੀਕਜਆਂ ਦੀ ਿੋਈ ਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹ।

ਨਤੀਜੇ ਿਦੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦੇ ਹਨ?

ਐੈੱਫ ਐੈੱਸ ਏ ਕਲਖਣ ਲਈ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਤਆਰੀ

ਮੁਲਾਂਿਣ ਦੇ ਮੁਿੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਜ਼ਲਹਾ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਐੈੱਫ ਐੈੱਸ ਏ ਅੰ ਕਿਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ?

ਕਰਪੋਰਟ ਇੱ ਿ-ਸਫੇ ਤੇ ਬਣਾਂ ਿੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਹਥੀਂ ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੱ ਿ

ਐੈੱਫ ਐੈੱਸ ਏ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਿਾਸ ਦੇ ਸਮੱ ਝ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ
ਪਰਖਦੀ ਹ। ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਤਆਰੀ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਈ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀ ਹ। ਪਰ
ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹ ਕਿ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਕਹਲਾਂ ਦਕਸੱ ਆ ਜਾਿੇ

ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿੰ ਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅੰ ਕਿਤ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮੁੱ ਚੀ ਮੁਲਾਂਿਣ
ਘਰ ਭੇਜੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਜੇ ਮਰੇ ਿੋਲ ਹੋਰ ਸਿਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਨੂੰ ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?

ਪਰੋਕਿਸ਼ਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕਿਲਜ਼ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸਥਾਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ,

ਅਤੇ ਫਾਰਮਟ, ਕਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣੂ ਨਾਂ ਹੋਣ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੇਡ 4 ਪੱ ਧਰ'

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਮਕਨਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੁਿੇਸ਼ਨ ਪਰੋਕਿਸ਼ਲ ਿਬਸਾਈਟ ਿੇਖੋ ਜੀ

ਤੇ), ਅਤੇ ਿੁਝ ਕਜਆਦਾ ਰਸਮੀ ਹੋਿੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਿੇ । ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਕਚਆਂ

(http://www.bced.gov.bc.ca/assessment/fsa/info/welcome.htm).

ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਿੇ ਮਦਦ ਿਰਨ, ਜੇ ਉਹ ਐੈੱਫ ਐੈੱਸ ਏ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕਚੰ ਕਤੱ ਤ ਹੋਣ।

ਨਤੀਜੇ ਕਿਿੇਂ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਐੈੱਫ ਐੈੱਸ ਏ ਕਸਰਫ ਖਾਸ ਹੁਨਰ ਦੀ ਇੱ ਿ ਤਸਿੀਰ ਕਦੰ ਦਾ ਹ। ਐੈੱਫ ਐੈੱਸ ਏ
ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੀ ਕਸੱ ਖਲਾਈ ਦੇ ਿਜੋਂ ਇੱ ਿ ਪੂਰੀ ਪਿੀਕਖਆ ਨਹੀ ਹ।
ਇਹ ਮੁਲਾਂਿਣ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਲਖਣ, ਗਕਣਤ ਅਤੇ ਭਕਿੱ ਖ ਕਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਉਪਰ ਕਲਖੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਕਧਤ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਸਿਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ

ਨੁਿਤਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਿੋ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੂਲ ਦੇ ਕਪਿੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਿਰੋ।

