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લિય માતાલપતા/વાિીઓ, 

 

2024 ના વર્ગમાાં સ્નાતક થયેિા લવદ્યાથીઓ આ વસાંતઋતુમાાં અલર્યાિમા ધોિણના લવદ્યાથીઓ તિીકે ન્યૂ જસી ગે્રજ્યુએશન 

િોલફલશયન્સી એસેસમેન્ટ (NJGPA) િેશ.ે NJGPA ન્યૂ જસીના કાયદાનુાં પાિન કિ ેછે જમેાાં 11મા ધોિણના તમામ લવદ્યાથીઓ 

(N.J.S.A 18A:7C-6) માટે િાજ્ય સ્નાતકની યોગ્યતા મૂલયાાંકનની જરૂિ છે. આ નવુાં મૂલયાાંકન ELA 10, બીજર્લણત I અને 

ભૂલમલતમાાં લવદ્યાથીઓની લનપણુતાને માપશે અને તે 2024 અને તે પછીના ગ્રજે્યુએશન માટે જરૂિી માપદાં ડોમાાંનુાં એક હશ.ે ન્યુ જસી 

લડપાટગમેન્ટ ઓફ એજ્યુકેશન (NJDOE) અપેક્ષા િાખે છે કે લવદ્યાથીઓના સ્કોિના અહેવાિો જૂન/જુિાઈ 2023માાં લિિીઝ થશે. 

 

NJGPA, જમેાાં ELA ઘટક અને ર્લણતના ઘટકનો સમાવેશ થાય છે, તે જ પ્િેટફોમગ (TestNav) પિ લવતલિત કિવામાાં આવશ ે

જનેાથી લવદ્યાથીઓ ન્યૂ જસી સ્ટુડન્ટ િલનિંર્ એસેસમેન્ટ (NJSLA) થી પલિલચત છે અને આ પાનખિમાાં મજબૂત શરૂઆત કિશ.ે 

NJGPA માાં ELA માટે બે એકમો અને ર્લણત માટેના બે એકમો હોય છે. દિકે યુલનટ માટે 90 લમલનટ પિીક્ષણ ફાળવવામાાં આવશ.ે 

 

NJGPA ના ELA ઘટક, જ ેગે્રડ 10 ન્યૂ જસી સ્ટુડન્ટ િલનિંર્ સ્ટાન્ડર્ડસગ (NJSLS) સાથ ેજોડાયેિુાં છે, તે લડગ્રીને માપવા માટે લડઝાઇન 

કિવામાાં આવયુાં છે કે જમેાાં લવદ્યાથીએ ELA માાં ગ્રજે્યુએશનની તૈયાિી દશાગવી છે. મૂલયાાંકન માટે લવદ્યાથીઓએ કાલપલનક અને 

લબન-સાલહત્ય, તેમજ મલટીમીલડયા બાંનેમાાંથી અલધકૃત ટેક્સ્ટ વાાંચવા અને તેનુાં લવશે્લષણ કિવાની જરૂિ છે. લવદ્યાથીઓએ 

ટેક્સ્્યુઅિ પુિાવા ટાાંકવા, ગ્રાંથોમાાં માલહતી અને લવચાિોનુાં સાંશે્લષણ કિવા, શબ્દો અને શબ્દસમૂહોનો અથગ નક્કી કિવા અને 

સ્ત્રોતોનુાં લવશે્લષણ કિતી વખતે અસિકાિક િીતે િખવાની પણ જરૂિ પડશે. 

 

NJGPA નુાં ર્લણત ઘટક, જ ેબીજર્લણત I અને ભૂલમલત NJSLS સાથે જોડાયેિુાં છે, તે લડગ્રીને માપવા માટે લડઝાઇન કિવામાાં આવયુાં 

છે કે જમેાાં લવદ્યાથીએ ર્લણતમાાં સ્નાતક થવાની તૈયાિી દશાગવી છે. મૂલયાાંકન માટે લવદ્યાથીઓએ ર્લણતની િેલક્ટસ માટે NJSLS 

સાથે જોડાણો સાથ ેબીજર્લણત I અને ભૂલમલતમાાં મેળવેિી મુખ્ય સામગ્રી કૌશલયોનો ઉપયોર્ કિીને કોયદાઓ ઉકેિવાની જરૂિ છે. 

લવદ્યાથીઓએ ર્ાલણલતક તકગ  વયક્ત કિવા અને ર્ાલણલતક મોડિ લવકસાવીને, લવશે્લષણ કિીને અને તેનો ઉપયોર્ કિીને વાસ્તલવક-

દુલનયાના કોયડાઓ ઉકેિવાની પણ જરૂિ પડશ.ે 

 

NJGPA 11મા ધોિણના તમામ લવદ્યાથીઓને 13 માચગ, 2023ના સપ્તાહમાાં આપવામાાં આવશ;ે તમાિા શાળાના આચાયગ દ્વાિા વધુ 

ચોક્કસ સમયપત્રક િદાન કિવામાાં આવશ.ે તમાિા બાળકને NJGPA િેવા માટે તૈયાિ કિવામાાં મદદ કિવાની શ્રેષ્ઠ િીતોમાાંની એક 

છે તેમને ઑનિાઇન ટ્યુટોલિયલસ અને િેલક્ટસ ટેસ્ટની સમીક્ષા કિવી. ટ્યુટોલિયલસ તમાિા બાળકને બતાવશે કે ઓનિાઈન ટેસ્ટ 

કેવી િીતે કામ કિ ેછે અને ઓનિાઈન સાધનોનો ઉપયોર્ કેવી િીતે કિવો. િેલક્ટસ ટેસ્ટ લવદ્યાથીઓને NJGPA પિ ઉપયોર્માાં 

િેવાતા ફોમેટથી પલિલચત થવાની તક પૂિી પાડે છે. ટ્યુટોલિયલસ અને િેલક્ટસ ટેસ્ટસ અહીાં ઉપિબ્ધ છે 

https://nj.mypearsonsupport.com/njgpa/. 
 

જો તમને કોઈ તાત્કાલિક િશ્નો અથવા લચાંતાઓ હોય, તો કૃપા કિીને તમાિા બાળકના સ્કૂિ કાઉન્સેિિનો સાંપકગ  કિો. 

લવશ્વાસુ, 
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