
વેલ્્સ માટે, નવા 
અભ્્યા્સક્રમની 
એક ગાઈડ 

 

આ ગાઈડ બહુવવધ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે.
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વિશ્વ બદલાઈ રહ્્યુું છે, આપણને 
નિા વિચારો અને ટેકનોલોજીના 
સર્્જનાત્્મક ઉપયોગની ર્રૂર છે.  

આ પડકારોનો ્સામનો કરવા માટે, વેલ્્શ ્સરકાર 
એ સુનનશ્ચિત કરવા માંગે છે કે તમારા બાળક પા્સે 
જ્ાન, કૌ્શલ્્યો અને અનુભવો છે જ ેતેઓને તેમના 
જીવનનો શ્ેષ્ઠ બનાવવા માટે જરૂર પડ્શે. 

િેલ્સ ્માટે અભ્યાસક્ર્મ વવક્સાવવા, ્સમગ્ર 
વેલ્્સના શ્શક્ષકો અને શ્શક્ષણ નનષ્ણાતો, ્સાથે 
મળીને કામ કરી રહ્ા છે. 

તમારા બાળકની ્શાળામાં, શિક્ષકો દ્ારા 
અભ્યાસક્ર્મની ડિઝાઇન કરવામાં આવી રહી 
છે. તેઓ અન્્ય શ્શક્ષકોએ લખેલા માગ્ગદ્શ્ગનનો 
ઉપ્યોગ કરીને બાળકો શું ્શીખે છે તેનું 
આ્યોજન કરવામાં મદદ કરે છે.  

નવો અભ્્યા્સક્રમ ત્મા્મ બાળકો ્માટે બનાિિા્માું 
આવ્યો છે. ત ેતમારા બાળકને વાસ્તવવક જીવનના 
અથ્ગ ્સાથ ે્સજ્જનાત્મક પાઠનો ટેકો આપ્ેશ. તે 
તમેની જરૂરર્યાતોને અનુરૂપ હ્ેશ અને તમેની ્સપંણૂ્ગ 
ક્ષમતા સધુી પહોંચવામા ંમદદ કર્ેશ.  

આજકાલ, વવશ્વ વધુ જોડા્યેલ છે, તેથી તેઓ 
જ ે્શીખે છે તે પણ વધુ જોડા્યેલ છે. જ્ાન 
ખરેખર મહત્વપૂણ્ગ છે, અને તેમને ઝિપથી 
બદલાતી દ્યુવનયા ્માટે જરૂરી કૌ્શલ્્યો અને 
અનુભવો પણ આપવામાં આવ્શે.

તમારી ્શાળા નીચેની બાબતો પર તમારા બાળકને ટેકો 
આપી રહી છે: 

 • મહત્વાકાંક્ષી, ્સક્ષમ ્શીખનાર બનવા માટે, જીવનભર 
્શીખવા માટે તૈ્યાર

 • એક ્સાહશ્સક, ્સજ્જનાત્મક ્યોગદાનકતા્ગ, જીવનમાં  
અને કા્ય્ગમાં ્સંપૂણ્ગ ભાગ ભજવવા માટે તૈ્યાર 

 • નૈવતક, જાણકાર નાગરરક બનવા માટે, વેલ્્સ અને 
વવશ્વમાં ભાગ લેવા માટે તૈ્યાર અને 

 • એક સ્વસ્થ, આત્મવવશ્વાસુ વ્યક્્તત, ્સમાજના મૂલ્્યવાન 
્સભ્્ય તરીકે પરરપૂણ્ગ જીવન જીવવા માટે તૈ્યાર. 

 • આ અભ્્યા્સક્રમના 'ચાર હેતુઓ' તરીકે ઓળખા્ય છે. 

શિક્ષણ બદલાઈ રહ્્યુું છે
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્સાક્ષરતા, ્સંખ્ા અને રડજજટલ શ્સ્કલ ્સાથે, શિક્ષણ અને અન્યુભિના છ ક્ષેત્ો છે. 
તમારુું  બાળક જ ે્શીખ્શે તે બધું આ ક્ષેત્ો ્સાથે જોડા્યેલ હ્શે.

શિક્ષણ અને અન્યુભિના ક્ષેત્ો

અભ્યાસક્ર્મ્માું નીચેના વિષયોનો પણ સ્માિેિ થાય છે: 
•  માનવ અવધકાર 

•  વવવવધતા અને તફાવતોનો આદર કરવો 

•  કારરકદદી અને કા્ય્ગસ્થળ માટે અનુભવો અને કુ્શળતા 

•  સ્થાનનક, રાષ્ટી્ય અને આંતરરાષ્ટી્ય ્સંદભભો વવ્શે ્શીખવું 

•  વવકા્સલક્ષી ્યોગ્્ય ્સંબંધો અને જાતી્યતા શ્શક્ષણ.

ART

હ્્યુ્મેવનટીસ 

ઍક્સેશસિ આટ્જસ

્મેથ્મેડટક્સ અને  નયૂ્મરસી સાયન્સ અને ટેકનોલોજી

લને્ગિરે્સ,શલટરસી  
અને કૉમ્ય્યુવનકેિન  

હેલ્થ અને િેલ-બીઇંગ 
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ઍક્સેશસિ આટ્જસ્માું, 
તમારુું  બાળક તેમની ્સજ્જનાત્મક, 
કલાત્મક અને પ્રદ્શ્ગન કુ્શળતા 
વવક્સાવવા માટે કલા, નૃત્્ય, 
નાટક, ્સંગીત, રફલ્મ અને 
રડજજટલ મીરડ્યાનું અન્વેષણ 
કર્શે. 

હ્્યુ્મેવનટીસ્માું તેઓ વવશ્વ, 
્સમાજ અને ભૂતકાળ અને 
વત્ગમાનની ઘટનાઓ વવ્શે ્શીખ્શે. 
તેઓ અન્વેષણ કર્શે કે આપણે 
વવશ્વ અને તેના લોકોનું રક્ષણ 
કરવા અને ભવવષ્્યમાં આપણને 
જ ેપડકારો અને તકોનો ્સામનો 
કરવો પડ ેછે તેની સુરક્ષા માટે 
આપણે કઈ નૈવતક પગલાં લેવા 
જોઈએ.

્મેથ્મેડટક્સ અને 
નયૂ્મરસી્માું, તમારુું  બાળક 

તમેની ્સંખ્ાઓની ્સમજ 
વવક્સાવ્શે અને ગજણતમાં 
પ્રતીકોનો ઉપ્યોગ કર્શે. તેઓ 
આકારો અને માપનું અન્વેષણ 
કર્શે અને સ્ટેરટજસ્ટક અને 
પ્રોબેશબવલટી વવ્શે ્શીખ્શે. 

હેલ્થ અને િેલ-બીઇંગનો 
વવષ્ય ભાવનાત્મક સુખાકારી 
્સનહત તેમના ્શારીરરક અને 
માનશ્સક સ્વાસ્થ્યની ્સંભાળ 
રાખવાનો છે.  તેઓ સ્વસ્થ 
આહાર, ્સારા નનણ્ગ્યો કેવી 
રીતે લેવા, પ્રભાવો ્સાથે વ્યવહાર 
કરવા અને તંદરુસ્ત ્સંબંધો 
વવક્સાવવા વવ્શે ્શીખ્શે. 

લેન્ગિેર્, શલટરસી અને 
કૉમ્યૂવનકેિન્માું, તમારુું  
બાળક ભાષાઓ વવ્શે ્શીખ્શે. 
તેઓ વેલ્્શ, અંગ્રેજી અને અન્્ય 
ભાષાઓ ્સમજ્શે અને તેનો 
ઉપ્યોગ કર્શે. તેઓ ્સાનહત્્યનો 
અભ્્યા્સ કર્શે અને ્સજ્જન કર્શે 
અને બોલચાલ, લેશખત અથવા 
વવઝ્્યુઅલ રીતે વાતચીત કર્શે. 
આમાં પો્યેટ્ી, ડ્ામાં અને રફલ્મનો 
્સમાવે્શ થઈ ્શકે છે.

સાયન્સ અને 
ટેકનોલોજી્માું તમારુું  બાળક 
બા્યોલોજી, કેવમસ્તી, રફવિ્ત્સ, 
કોમ્્પ્ુયટર ્સા્યન્્સ, રડિાઇન અને 
ટેકનોલોજી વવ્શ ે્શીખ્શ.ે તઓે 
કમ્્પ્ુયટર કેવી રીત ેકામ કરે છે, 
રડિાઇન અન ેએક્ન્જનન્યરરગં, 
જીવતં વસ્તઓુ, દ્રવ્ય,બળ અને 
ઊજા્ગ વવ્શ ે્શીખ્શ.ે 

શિક્ષણ અને અન્યુભિના ક્ષેત્ો
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તમારા બાળક ને જીવન માટે મહત્વપૂણ્ગ કૌ્શલ્્યો 
્શીખવાની વધુ તકો છે જ ેતેમને નીચેની બાબતોમાં 
મદદ કર્શે: 

• તેમની આ્સપા્સની દનુન્યાની કદર કરવી 

•  પ્રશ્ો પૂછવા, પુરાવાઓ જોવા, નનણ્ગ્ય લેવા અને 
્સમસ્્યાઓ ઉકેલવા 

•  અન્વેષણ કરવા, વાતચીત કરવા, ્યોજનાઓ 
બનાવવા અને ઉકેલો ્શોધવા

•  ક્સ્થવતસ્થાપકતા કેળવવી અને તેમની સુખાકારીનું 
્સંચાલન કરવું

• અન્્ય લોકો ્સાથે કામ કરવા અને

•  શ્શક્ષણ, કા્ય્ગ અને ઉદ્ોગ્સાહશ્સકતાના અથ્ગપૂણ્ગ 
અનુભવોના આધારે તેમની ભાવવ કારરકદદી વવ્શે 
નનણ્ગ્યો લેવા.

શ્યુું સૌથી િધ્યુ ્મહત્િન્યુું છે
તમારા બાળકના શ્શક્ષણમાં હવે અને જ્ારે તેઓ  
મોટા થા્ય ત્્યારે તેમના માટે મહત્વની બાબતો પર 
ધ્્યાન કેશન્દ્રત કરવું જોઈએ. 

શ્શક્ષણ અને અનુભવના દરેક ક્ષેત્્માું શ્યુું ્મહત્િન્યુું છે તેના નનવેદનો ધરાવે છે, જ ે
તમામ ઉંમરના બાળકો માટે ્શીખવાની સુવવધા આપે છે આ તમારા બાળકને તેઓ 
શું ્શીખી રહ્ા છે અને વવષ્યો કામ અને જીવન ્સાથે કેવી રીતે જોડા્યેલા છે તે વવ્શે 
વવચારવામાં મદદ કરે છે. જમે તેઓ તેમની ્સમજણ અને કૌ્શલ્્યનું નનમા્ગણ કરે છે, 
તેમ તેઓ તમારા બાળકને દર વષષે પ્રગવત કરવામાં પણ મદદ કરે છે.

આ કેિી રીતે કાય્ય કરે છે તેન્યુું 
ઉદાહરણ
શ્શક્ષણ અને અનુભવના ્સા્યન્્સ અને ટેકનોલોજી 
ક્ષતે્મા,ંશુ ંમહત્વનંુ છે ત ેનનવદેનોમાથંી એક છે:

'આપણી આસપાસની દ્યુવનયા જીિુંત 
િસ્્ત્યુઓથી ભરેલી છે રે્ અસ્સ્તત્િ ્માટે 
એકબીજા પર વનભ્યર છે.'

જમે તમારુું  બાળક ્શીખ્શે, તેઓ આ વવ્શે 
જુદી જુદી રીતે વવચાર્શે, જમે કે:

•  હુું  જાણું છુું  કે લુ્પતપ્રા્ય પ્રજાવતઓ છે.

•  હુું  ્સમજુું  છુું  કે, હુું  જ ેકરુું  છુું  તેની અ્સર 
પ્યા્ગવરણ, લોકો અને પ્રાણીઓ પર પડ ેછે.

•  હુું  પ્યા્ગવરણ, મનુષ્્યો અને પ્રાણીઓ પર 
વાતાવરણ મા ફેરફાર ની અ્સર ઘટાડવાની 
રીતો ઓળખી ્શકુું  છુું .
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નવો અભ્્યા્સક્રમ તમારા બાળકના જ્ાન, કૌ્શલ્્યો 
અને અનુભવોનો વવકા્સ કરે છે. 

જમે તેઓ આગળ વધ્શે: 

•  તેઓ વધુ ્શીખ્શે

•  તેમનું, વસ્તુઓની ્સમજ ઊંડી થતી જ્શે 

•  તેમની વાતચીત કરવાનું કૌ્શલ્્ય વધ્શે, અને

•  તેમની કુ્શળતા સુધર્શે. 

કેિી રીતે િીખવ્યુું, રે્થી તે ત્મારા 
બાળક ્માટે કા્મ કરે.

એવો ્સમ્ય હોઈ ્શકે છે જ્ારે તેઓ: 

•  િડપથી આગળ વધ્શે અથવા

•  તેઓ કોઈ વવષ્યને ્સમજ ેછે તેની ખાતરી કરવા 
માટે અથવા તેઓ કુંઈક ્શોધે છે જ ેતેમને ર્સ છે, 
તેઓ ધીમા પડી જ્શે.

શ્શક્ષણ હુંમે્શા તેમની ઉંમર ્સાથે જોડા્યેલું નથી.  
તે દરેક માટે એક જ ્સમ્યે, એક જ રીતે થતું નથી. 

મૂલ્યાુંકન 
દરરોજ, મૂલ્્યાંકન એ તમારા બાળકના શ્શક્ષણનો 
ભાગ હ્શે. 

તેઓ કેટલું ્સારુું  કરી રહ્ા છે તે ્સમજવા માટે તેઓ 
તેમના શ્શક્ષકો ્સાથે કામ કર્શે. નીચેની બાબતોમાં 
તેમને મદદ કરવા માટે આ મહત્વપૂણ્ગ છે: 

•  તેઓ તેમના અભ્્યા્સમાં ક્ાં છે તે જોવા માટે 

•  તેમના આગામી શ્શક્ષણની ્યોજના બનાવવા માટે 

•  કોઈપણ ્સમસ્્યાઓ ને ઓળખવા અથવા 
વધારાના ્સમથ્ગનની જરૂરી માટે 

અને તેમના શ્શક્ષકોને:

•  તેમને પડકારવાની રીતો ્શોધવામાં મદદ કરવા,અને 

•  વવદ્ાથથીઓ કેટલુ ં્સારુું  કરી રહ્ા છે, ત ેજોવામા ંમદદ 
કરવા માટે.

ત્મારા બાળકને આગળ િધિા ્માટે ર્રૂરી 
્મદદ ્મળે તેની ખાતરી કરિા ્માટે િાળા પણ 
ત્મારી સાથે કા્મ કરિે.
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તમારુું  બાળક 14-16 વષ્ગની ઉંમરથી જ ે્યોગ્્યતાનો 
અભ્્યા્સ કરે છે તે નવા અભ્્યા્સક્રમમાં રફટ થ્શે.

અમારી પા્સ ેજ ેવત્ગમાન ્યોગ્્યતા છે તેની ્સાથે 
ભવવષ્્યમા ંઅન્્ય વવષ્યો, જમે કે - વલ્ડ્જ ઓફ વક્જ , 

ભવિષ્ય ્માટે યોગ્ય
ફાઇનાક્ન્્શ્યલ કેપેબીલીટી, કરર્યર ડવેલપમને્ટ, ઇ્તવાવલટી 
એન્ડ ડાઈવરશ્સટી અન ેફસ્ટ્જ-ઐડ પણ હોઈ ્શકે છે.

મૂલ્્યાંકનના વવવવધ પ્રકારો પણ હ્શે, ઉદાહરણ તરીકે, 
રડજજટલ ટે્તનોલોજીનો ઉપ્યોગ થઈ ્શકે છે.  

કેિી રીતે તૈયારી કરવ્યુું 
નવો અભ્્યા્સક્રમ સપ્ટેમ્બર 2022 માં ્શરૂ થ્શે અને 
2026/27 ્શૈક્ષજણક વષ્ગ સુધીમાં તમામ માધ્્યવમક 
્શાળાના વવદ્ાથથીઓ માટે ઉપ્યોગમાં લેવા્શે

તમારી ્શાળાના અભ્્યા્સક્રમને વવક્સાવવામાં મદદ કરવા માટે, 
તમારા, તમારા બાળક અને ્સમુદા્ય માટે પુષ્કળ તકો છે. 

્શાળામાં અન ેઘરે, દરેક વ્યક્્તત ્સાથે મળીન ેતમારા બાળકન ેશ્ષે્ઠ 
શ્શક્ષણ મેળવવા અન ેભવવષ્્ય માટે ત્ૈયાર કરવામાં મદદ કર્શ.ે 

નિા અભ્યાસક્ર્મ વિિે િધ્યુ જાણિા ્માટે, ત્મારા  
બાળકના શિક્ષકોને પૂછો.

અભ્યાસક્ર્મ્માું િેલ્સ અને BSL ્માટેના 
અભ્યાસક્ર્મ વિિે બાળકો, ય્યુિાનો અને 
પડરિારો ્માટે બ્રિડટિ સાઇન લેંગ્િેર્ 
(BSL) વિડિયો એજ્ય્યુકેિન વેલ્્સ ્યુટ્ુબ 
ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે.
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ત્મે િધ્યુ ્માવહતી પણ ઍક્સેસ કરી િકો છો

7


