
 

 
NCEA :معلومات برای والدین 

 
 NCEA چیست؟ 
 . برای شاگردان مکاتب ثانوی در نیوزیلند می باشدتعلیمی  اساسی قابلیتعبارت از 
 

NCEA    شاگردان از سال یازدهم الی سیزدهم فعالیت تعلیمی خویش را  می باشد که دارای سه درجهی ملی که دستآورد تعلیمیعنی گواهینامهء
 . دانجام می دهن

 
 نماید؟  عمل  NCEAچرا طفل ام باید مطابق به 

 
  NCEA  ها، تعدادی بسوی کارآموزی و تعدادی هم شاید بخواهند تا بیشتر  تعدادی ازشاگردان راهی پوهنتون. دبرای تمامی شاگردان می باش

را برای برنامه   NCEAرشتهء مناسب طفل شما این بسیار مهم است که . کار عملی را یاد بگیرند و به مجرد فراغت از مکتب وظیفه بگیرند
 . های آینده ای خویش انتخاب نموده باشد

 
 

 را بدست آورد؟  NCEAچطور طفل ام می تواند 
 

ولی حاال . درگذشته ها شاگردان بخاطر ارزیابی سطح آموختن شان ازیک مضمون باید یک امتحان سه ساعته را در اخیر سال سپری می نمودند
، با آنکه امتحانات مهم ملی دیگر که بنام ارزیابی خارجی در اخیر سال وجود دارد امتحانی دیگر نیز وجود دارد که شاگرد  NCEAمطابق به 

 . در جریان سال هم مورد ارزیابی قرار میگرد که بنام ارزیابی داخلی یاد میگردد زیرا این ارزیابی درداخل مکتب صورت می گیرد
 
 

این همه چیزهای ( دستآورد و واحد معیار ها برای معیارهای) دسته بندی گردیده (Standards)به معیار ها  مضامین  NCEAمطابق به 
 . است که شاگردان آنها را بدانند و قادر به انجام آن باشند

شکل از چهار الی بطورنمونه مضمون زبان انگلیسی مرحلهء اول مت. هر معیار دارای  نمرات می باشد و نمرات در نهایت حساب میگردد
 . نمره داشته باشد 02بیست معیار می تواند باشد که درمجموع می تواند تا 

 
 

ساعته برای مضمون زبان انگلیسی، یک دورهء آموزشی می تواند دارایی یک معیار در نوشتن مکاتیب رسمی  3حاال بجای انجام یک امتحان 
بعضی ازین معیار ها می تواند دریک . رابطه به تهیه و اجرایی یک سخنرانی باشدومعیار دیگر در( طورمثال درخواستی نوشتن برای کار)

 .  ارزیابی قرارگیرد سال مورد امتحان در اخیر سال و تعدادی هم درجریان
 

ی توانند روند شاگردان م. ثبت می گردد معیارها می توانند نمرات را درجریان یک سال و یا هم از اضافه از یک سال درج نماید و برای همیشه
 . درحالیکه به تعلیم خویش ادامه میدهند دنبال نماینداین نمرات را  کسب

 
 

 ؟  NCEAچه چیز نیاز است برای 
نمبر کسب کنند که این شامل معیارهای مربوط به خواندن، نوشتن  02، شاگردان نیاز دارند تا  درجهء سویه تعلیمیبرای هر  NCEA مطابق به
 (. بسواد و حسا)و حساب 

 
 

 یا باالتر 1درجه   (Credits 80)     نمره 02
 ره درسوادخواندن ونوشتننم 12نمره در حساب و  12شامل 

 

Level 1  

 (1درجه )

 

 
 درجهنمره ازهر  02و یا باالتر و  0 درجهنمره در  02حداقل  – (Credits 80 )نمره 02

 . سواد و حساب نیز ضروری می باشد 1 درجهشرایط 
 

Level2 

 (0درجه )

 

 و یا باالتر و  3 درجهنمره در 02حداقل   - (Credits 80) نمره 02
 یا باالتر 0 درجهنمره در 02

Level3 
 (3درجه )

 
 



 
 

 
 

 نتایج طفل تانفهمیدن 
تنها بگوید که  هنگامیکه طفل شما نتایج اش را بدست می آورد شما میدانید که چند نمره بدست آورده است، و لی نتایج طفل شما بیشتر ازآنکه

“NCEA level 1, passed.” نتایج طفل شما نتایج هر معیار را همراه با یک مکتوب که حروف . درمورد نتایج اش ارایه می داردN, A, 
M, E این حروف مخفف. ارایه می گردد, Achieved, Merit, and Excellence Not Achieved به شما می گوید این نامه . می باشد

 :برای معلومات بیشتر .در مقابل هر معیار چه دستآورد داشته استشاگرد که 
 
 

Excellence   -    عالیدرجهء  
 

Merit-   ولیاقت تگیدرجهء شایس 
 
 Achieved-    قناعت بخش بودن اجراءآت تعلیمی شاگرد 
 

Not Achieved – بدست نیاوردن یا عدم قناعت بخش بودن فعالیت های تعلیمی شاگرد 
 
 
 
  

 بلند هدف
 هرگاه شاگردان حداقل. نمره را هدف تعیین نماید 02طفل تانرا تشویق نمایید که بیشتر از . نمره حداقل نمره می باشد 02بخاطر داشته باشید که 

در گواهینامهء خویش  آنها درجه شایستگی و عالی را –بگیرند  Excellence –و یا  عالی   Meritرا ازین نمرات با درجهء شایستگی یا  02
که درآنصورت می توانند گواهینامهء  " Certificate of Endorsement " گواهینامهء تاییدی نامیده می شود یا این  –نیز بدست می آورند 

 . و یا هم کورس دیگری را ادامه دهند ، شغل پیدا کنندخویش را به مردم نشان دهند بعد از انکه از مکتب فارغ می شوند
 

 کورس هائیرا باید انتخاب کنند؟ چه
آغاز انتخاب نمود NCEA رشتهء دلخواه ومناسب را برایکدام پالنگذاری و فکر کردن روی اینکه  12و  9 های درسالبسیار مهم است که 

علمین درمورد فاکولته ها، م مشاورین درین عرصه، رووساءبا اگر طفل شما رشتهء خاصی در ذهن داشته باشد، بسیارمهم است که . گردد
 .  انتخاب رشتهء تخصصی خویش صحبت نمایند

 
 برای شمولیت در پوهنتون چه نیاز است؟ 

نمره را  11که درهریک از لست مضامین تایید شده و سه مضمون  NCEA 3 نتون، شاگردان نیاز دارند تا درجهءبخاطر شامل شدن در پوه
پوهنتون حداقل درشمولیت . ن ونوشتن و حساب را برآورده کرده باشندد شرایط سواد خواندآنها بای .درسوانح خود داشته باشد بدست آورده باشد

 . اکثر پوهنتون ها و نهادهای دیگرتعلیمی شرایط و معیارهای خاص دیگری را دارند. شرایط برای راه یافتن به پوهنتون ها در نیوزیلند می باشد
 
 

 تب مورد هدف قراردهد؟ طفل باید کدام معیارها و شرایط دیگر را در مک
که این شامل . ارایه دهد NCEAرا در پهلوی دیگرمکتب که طفل شما در آن درس می خواند ممکن است گواهینامه های شناخته شده ملی 

یا  NZCEL، تکنالوجی میخانیکی انجنیری،توریزم و (غذا وخدمات نوشیدنی)گواهینامه در مدیریت تجارتی، کمپیوتر، مهمان نوازی 
ه های شما باید از مکتب که طفل شما درآن مصروف درس است بپرسید که مکتب مذکور دیگر کدام گواهینام. باشد اهینامهء در زبان انگلیسیگو

  . که طفل شما عالقمند است ارایه می دهدهای بخش ملی شناخته شده را در 
 
 

بعضی از قابلیت . حساب می گردد NCEAمام نمرات مطابق به وت نمرات از بعضی از کارها می تواند اضافه از یک صالحیت حساب گردد
 . ها قابل تکمیل در زمان مکتب می باشد و تعدادی هم در جای کار و یا درنهاد سومی به پایهء تکمیل می رسد

 
 
 

 برای والدین یرهنمودنقاط 

 دختر خویش درمورد /ازپسرNCEA  شاگردان درمورد اکثر  –بپرسید که چطور استNCEA ب می دانندخو 

  دختر تان به /و بخاطر کمک برای پسر( وقت، جای، وکمک دراجرای کارخانگیفراهم سازی بطور مثال ) اطفال تان را کمک نمایید
 . یاد داشته باشید که آنها درجریان سال تعلیمی مورد ارزیابی قرارمیگیرند نه اینکه تنها در امتحان اخیر سال

 1مت انتخاب کورس مشخص کمک می نمودید آنها را تشویق نمایید تا یک بخش وسیع را در لیول دختر تانرا در قس/هنگامیکه پسر 
و  0آینده و رشتهء خاص در لیول درمورد اینکه روی کدام ساحات برای ادامه تحصیالت در  نمودنانتخاب کنند، ولی برای آغاز فکر

3 . 

 بطور مثال   -ات عالی باشد دختر تانرا تشویق نمایید تا هدف شان بدست آوردن درج/پسر Merit and Excellence یا ىرجه ’
 . با اینکه کار ابعاد شخصیتی شان بهبود یافته و چانس شان برای شمولیت دریک نهاد سومی بهتر می گردد. شایستگی و عالی



 د تا ننیاز دار 3و  0در لیول دختر شما کدام رشته خاص و یا حرفه خاص را درنظر دارد، ببینید که کدام معیارها را /هرگاه پسر
 . شامل پوهنتون گردند و یا هم شامل نهادهای سومی دیگر شوند

 اکثر مکاتب برنامه .  چگونگی رشد تعلیمی اطفال تان گردیددختر تان  و یاهم استادان شان خواهان رهنمایی درمورد /ازمکتب پسر
 . های آموزشی موثری برای آگاهی دهی والدین دارند

 بیشتردرمورد معلومات NCEA    ویب سایت درNZQA   می باشدمشاهده قابل.www.nzqa.govt.nz/ncea   
 

http://www.nzqa.govt.nz/ncea

