
ARABIC

جعل الشهادة الوطنية 

 NCEA للتحصيل العلمي

أكرث يرساً

– الغاء الرسوم، وتقليل 

املعوقات أمام املتعلمني 

من ذوي اإلعاقة وذوي 

االحتياجات املتعلقة بدعم 

التعلم، ومتكني املتعلمني 

من رؤية ثقافتهم 

وهويتهم ولغتهم تنعكس 

يف تعلمهم

مانا أوريتا مو يت للامتورانغا 

ماوري )تحقيق املساواه 

للامتورانغا ماوري يف 

الشهادة الوطنية للتحصيل 

 )NCEA العلمي

- التأكد من أن املاتورانغا 

ماوري يتم تقييمهم 

بصورة عادلة وتزويدهم 

باملوارد خالل الشهادة 

الوطنية للتحصيل 

العلمي NCEA، مام 

يوسع نطاق الوصول إىل 

مسارات املاتورانغا املاوري 

ويزيد من كفاءة املعلم

تعزيز معايري وتقييامت 

القراءة والكتابة والحساب 

| يت ريو ماتاتيني مي يت 

بانجاراو 

– التأكد من أن الطالب 

الحاصلني عىل الشهادة 

الوطنية للتحصيل العلمي 

NCEA قد اكتسبوا 
املهارات االساسية يف 

القراءة والكتابة والحساب 

الالزمة لتأهيلهم لالنتقال 

إىل التعليم الجامعي أو 

مكان العمل

معايري أقل وأشمل 

– سيتم إعداد معايري 

إنجاز وموارد جديدة 

لتحل محل جميع معايري 

اإلنجاز الحالية وتضمن 

اعتامد أهم ما تم تعلمه 

يف كل مادة دراسية.

تبسيط هيكل الشهادة 

الوطنية للتحصيل العلمي 

 NCEA
- مل يعد من املمكن 

ترحيل وحدات املعدالت 

الدراسية إىل املستوى 

التايل. مطلوب ستني 

وحدة دراسية معتمدة 

الجتياز كل مستوى 

من مستويات الشهادة 

الوطنية للتحصيل العلمي 

NCEA إىل جانب 
املتطلبات الالزمة يف 

القراءة والكتابة والحساب

مسارات أكرث وضوحا ملواصلة 

التعليم أو العمل 

– إنشاء درجة القبول 

املهني كعالمة واضحة 

عىل استعداد الطالب 

لالنتقال إىل مستوى أعىل 

يف التعليم املهني وتعزيز 

املسارات املهنية من خالل 

الشهادة الوطنية للتحصيل 

NCEA العلمي

الحفاظ عىل املستوى 1 يف 

الشهادة الوطنية للتحصيل 

العلمي NCEA اختياريا

– الحرص عىل أن يوفر 

املستوى 1 للطالب التعلم 

التأسييس الواسع النطاق 

الالزم لدعم مواصلة 

الدراسة يف املستويني 2 

و 3 حيث ستتاح الفرص 

ملزيد من التخصص

1234567

واسرتشاداً مبشاركة الجمهور التي استمرت ملدة عام، متهد باقة التغريات يف الشهادة الوطنية للتحصيل العلمي 

NCEA الطريق أمام أهم عملية إصالح يف التعليم الثانوي العايل منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

تغيريات لتعزيز الشهادة الوطنية 
NCEA للتحصيل العلمي

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة:   

https://ncea.education.govt.nz

)NCEA برنامج تغيري الشهادة الوطنية للتحصيل العلمي )إن يس إي إيه

https://ncea.education.govt.nz

