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NCEA ပညာာရေး�းကိုု� ပု�မုို�
လကိုလ်မ်ှိုးမီိုရေး�ာင် ်ပြုပုလ�ပ်
မိုညာ။်
– အခမ့ဲ့�ဖြ�စ််ဖြခင်း�်၊ မဲ့သန်စ််မ်ွဲ့�
သမူဲ့�း� အတွကွ် ်အခက်အ်ခ့
အတွး�အဆီးး�မဲ့�း� န်ပ့ါးး�စေစ်
ဖြခင်း�်၊ စေ���းရန်�်ု�အပ်ါးစေသး
အစေ�းက်အ်ပ့ါး�မဲ့�း�က်ု�စေပါး�
ဖြခင်း�်စေ�က်းင်း� ်သင်းယ်ူသူမူဲ့�း�
သည် ်၎င်း�်တွု� �၏ သင်း�်က်း�
မဲ့တုွငွ်း ်၎င်း�်တွု� �၏ ယူဉ်စေက်��မဲ့၊ု 
ဝုိစေသသ�က်ခဏားနှငှ်း� ်
ဘားသးစ်က်း�တွု� � �င်းဟ်ပ်ါး
ဆီးက်စ််ပ်ါး စေန်သည်က််ု�စေတွွ�
ဖြမဲ့င်းရ်မဲ့ည်။်

မိုာန ရုို�င် ်မုို�ရေး�း၊ မိုာ��ီန်
ဂါါ မိုာ၀ီီ (Mana ōrite mō 
te mātauranga Māori) 
(NCEA ပညာာရေး�း�ငွ် ်မိုာ
ဝီီလမူို�ုုး�ု� �၏ ယဥ်ရ်ေးကို�းမုို၊ 
�န်ဖုိုး�း၊�ယ�ူဆ၊ ဗဟု�သု��၊ 
မုိုရုို� းဖိုးလာ���ပ်ညာာ�ပ်
မို�ား(mātauranga Māori) 
နှငှ်�ဆ်ကိုစ်ပ်�ညူာရီေးသုာ
�ရေးပြုေ�ရေးန�ရုှှိ�မိုညာ)် 
– မဲ့းတွးရန်ဂ်ါး မဲ့းဝိး (မဲ့းဝိး
�မူဲ့�ု��တွု� �၏ ယူဥ််စေက်��မဲ့၊ု 
တွန်�ု်��၊အယူအူဆီး၊ ဗဟ�သ�တွ 
မုဲ့ရုိုး����းအတွတွပ်ါးည်းရပ်ါး
မဲ့�း�) သည် ်NCEA တွငွ်း ်တွညူ်း
စေသးတွန်�ု်���း�အစေ��စေပါး�မဲ့ု
ရှိှုစေစ်ပြီးပါးး�၊ �ု�အပ်ါးစေသး စေ�းက််
ပ့ါးမဲ့အုး��့�� က်ု�စေသခ�းစ်းွရရှိှု
စေစ်ရန်၊် NCEA စေဖြပါးးင်း�်�မ့ဲ့ ု
အစ်းအစ်ဥ််ပါးက်စ်ေက်�ခ�် တွငွ်း ်မဲ့း
တွးရန်ဂ်ါး မဲ့းဝိး စေ���းသင်းယ်ူူ
ခငွ်း�က််ု� က်�ယူက််�ယူ ်ဖြပါးန် �ဖ်ြပါးန် �ဖ်ြ�စ််
စေစ်ပြီးပါးး� ဆီးရးတွု� �၏သင်း�်က်း�
ပုါး� �ခ�မဲ့စု်မ်ွဲ့�ရည်က််ု� တွု��ဖြမဲ့င်း�စ်ေစ်
ရမဲ့ည်။်

စာ��ရ်ေးပြုမိုာကိုမု်ိုနှငှ်� ်
ကိုန်ုးဂါဏန်း�ကွိုေ်�ကိုမု်ိုမို�ား 
�ား နားလညာ�်�က်ိုွမ်ိုး
ရေးကိုာင်း်ရေးစ�န်၊ (��ီီ
ရုို�  မို�ာ�နီီ ပင်ဂ်ါရုို�  – te 
reo matatini me te 
pāngarau) စနံှန်ုးမို�ားနှငှ်� ်
�ကိုပဲြုဖိုး�ေ်�ကိုမ်ို�ား 
– စေက်�းင်း�်သး�မဲ့�း�သည် ်
တွက်က သု��ပ်ါးည်းစေရ� 
(သု� �မဲ့ဟ�တွ)် ��ပ်ါးင်းန်�်ခငွ်းသ်ု� � 
က်�ူစေဖြပါးးင်း�်ရန် ်အဆီးင်းသ်င်း�ဖ်ြ�စ််
စေစ်စေသး�က်စ်ေတွွ�အသ့��ခ�
နှု�င်းသ်ည်� ်အသပုါးည်း နှငှ်း� ်
က်နု်�်ဂါဏာန်�်တွကွ်ခ်�က်မ်ဲ့စု်မ်ွဲ့�
ရည်မ်ဲ့�း� NCEA တွငွ်း ်စေသခ�း
စ်းွ သင်းယ်ူ ူတွတွစ်ေဖြမဲ့းက်ရ်ရှိှု
စေစ်ရမဲ့ည်။်

နဲနဲနှငှ်�၊် ပု�မုို�ပြုေံုင်ံ� �ကိုပဲြုဖိုး�န်ှု�င််
ရေးသုာ စနံှန်ုးမို�ား။ 
– �က်ရ်ှိှု တွု�င်း�်တွးစေန်စေသး
စေအးင်းဖ်ြမဲ့င်းမ်ဲ့စ့ု်နှနု်�်အး��့��
က်ု� အစ်း��ု��ရန်အ်တွကွ် ်
စေအးင်းဖ်ြမဲ့င်းမ်ဲ့စ့ု်နှနု်�် အသစ််မဲ့�း�
နှငှ်း� ်�ု�အပ်ါးစေသး စေ�းက်ပ့်ါး
မဲ့ ုအရင်း�်အဖြမဲ့စ််မဲ့�း�က်ု� ရရှိှု
စေအးင်း�်�ပ်ါးစေဆီးးင်းစ်ေ�း်��တွ်
မဲ့ည်ဖ်ြ�စ််ပြီးပါးး� ဘားသးရပ်ါးတွစ််ခ�စ်း
တွငွ်း ်ဘားသးရပ်ါးအ�ု�က် ်
�ု�က်စ်ေ��းည်းစေ�မွဲ့ ုရှိှုစေသး 
အ�စုေရးက်ဆ်ီး့��သင်းယ်ူမူဲ့ု
က်ု� ဘားသးရပ်ါးတွု�င်း�်တွငွ်းရ်ရှိှု
စေစ်ရန် ်စေသခ�းစေအးင်း�်န်တ်ွး�
ဖြပါး���ပ်ါးမဲ့ည်။်

NCEA ၏ဖဲွိုး�စညား်ပံ�ကိုု� 
လယွက်ိုရှူှိင်း်လင်း်ရေး�ာင််
ပြုပုလ�ပ်ပြုေင်း်။ 
– ခရက်ဒ်စ်် (credits) အမဲ့တှွ်
မဲ့�း�က်ု� စေန်းက်တ်ွစ််တွန်�်သု� � 
သယူစ်ေဆီးးင်းသ်းွ�ရန်မ်ဲ့ရစေတွး�
ပါးး။ စ်းတွတွစ်ေဖြမဲ့းက်မ်ဲ့နုှငှ်း� ်
က်နု်�်ဂါဏာန်�်မဲ့�း� အး� န်း��ည််
တွတွက််ွမ်ဲ့�မဲ့ ု(တွးရးရုိုး�  မဲ့တွးတွး
န်း ပါးင်းဂ်ါရုိုး�)နှငှ်း� ်အတွ ူNCEA 
အဆီးင်း�တ်ွစ််ခ�စ်းက်ု� စေအးင်းဖ်ြမဲ့င်း်
ရန် ်ခရက်ဒ်စ်် အမဲ့တှွစ်ေဖြခးက််
ဆီးယူ ်�ု�အပ်ါးသည်။်

ပညာာရေး�း (သုု� �မိုဟု��)် 
�လ�ပ်ေွင်ဝ်ီင်ရ်ေး�ာကိုန်ှု�င်�်န်
��ကွို ်ပု�မုို�ရှှိင်း်လင်း်�ကုို� 
ရေးသုာနညား်လမ်ိုးမို�ား။ 
– စေက်�းင်း�်သး�တွစ််
ဦး�သည် ်အဆီးင်း�ဖ်ြမဲ့င်း�်
သက်စ်ေမဲ့�ွဝိမ်ဲ့�စေက်�းင်း�်ပါးည်း
စေရ� (vocational education) 
သု� � က်�ူစေဖြပါးးင်း�်စေ���းရန် ်
အဆီးင်းသ်င်း�ဖ်ြ�စ််စေသးအခး၊ 
NCEA မဲ့တှွဆီးင်း� ်အသက်စ်ေမဲ့�ွ
ဝိမ်ဲ့�စေ�က်းင်း�်ပါးည်းစေရ�သု� �
သးွ�ရန် ်�မ်ဲ့�စေ�က်းင်း�်မဲ့�း� 
အဆီးင်းသ်င်း�ဖ်ြ�စ််စေသးအခး
တွငွ်း ်အသက်စ်ေမဲ့�ွဝိမ်ဲ့�
စေ�က်းင်း�်ပါးည်းစေရ� က်ု�သင်းယ်ူူ
ရန် ်အဆီးင်းသ်င်း�ဖ်ြ�စ််စေ�က်းင်း�်
အသအုမဲ့တှွဖ်ြပါး�ဆီး��က်မ်ဲ့တှွ ်
(Vocational Entrance Award) 
အပ်ါးနှငှ်း�်သည်�အ်စ်းအစ်ဥ််က်ု�
စေဆီးးင်းရွ်က် ်ရမဲ့ည်။်

NCEA �ဆင်� ်၁ (Level 1) 
��န်းကိုု�ရေး�ွးေ�ယမု်ို�စေ်�
�ရေးနပြုဖိုးင်�ထ်ားားမိုညာ။်
- အဆီးင်း� ်၁ (Level 1) အတွန်�်
တွငွ်း ်စေက်�းင်း�်သး�မဲ့�း�အး� 
စေန်းင်း�်ပ်ါးတွက်မ်ဲ့ည်� ်အဆီးင်း� ်
၂ နှငှ်း� ်၃ (Levels 2 and 

3) အတွန်�်တွငွ်း ်သင်း�်က်း�
ခငွ်း�ရ်စေသးအ��ူဘားသးရပ်ါး
မဲ့�း�(specialisation)က်ု� 
စေ���းရန်အ်တွကွ် ်�ု�အပ်ါး
စေသးအစေ�းင်းအ်က်ဖူြပါး� 
အစေဖြခခ၊့ဗဟ�သ�တွ၊ ပါးည်းရပ်ါး
မဲ့�း�က်ု�စေသခ�းစ်းွသင်း�်က်း�ပုါး� �ခ�
စေပါး�မဲ့ည်။်

1 2 3 4 5 6 7

�နှစှက်ြာကိုာ �မို�ားပြုပညာသ်ုမူို�ားနှငှ်� ်ရေးဆးွရေးနှးွ�ု�င်ပ်င် ်�ကြာကိုရံေးပးေ�ကိုမ်ို�ား�� NCEA ရေးပြုပာင်း်လမုဲို �စ�ီစဥ်ပ်ကိုရ်ေးကို�ေ�် (Package) 
သုညာ ်ဆယစ်�နှစှ ်နှစှေ်�နီးပါး��ငွ်း် �ထားကို�်န်း ရေးကို�ာင်း်ပညာာရေး�းစနစက်ိုု� �ကြီးကိုးီမိုားဆံ�းပြုပင်ဆ်င်ရ်ေးပြုပာင်း်လမုဲို ပြုပုလ�ပ်သုာွးမိုညာ။်

NCEA �ားပု�မုို�ရေးကိုာင်း်မွိုန်
လာရေးစ�န်ရေးပြုပာင်း်လမုဲိုမို�ား

  ပုါး�မုဲ့�သရုှိှု�ု�ပါးးက်၊ သးွ�စေရးက်�်က်ည်�ရု်ိုးရန်:် 
https://ncea.education.govt.nz

နှု�င်င််လံံ�းဆု�င်�်ာပညာာရေး�းရေး�ာင်ပ်ြုမိုင်မု်ိုလကိုမှ်ို� ်(NCEA) ��ကွိုပ်ြုပင်ဆ်င်မု်ို ပရုို�ဂါ�မ်ို

https://ncea.education.govt.nz

