
DARI

 قابل دسرتس تر 

NCEA ساخنت

- بدون هزینه ساخنت و کمرت 

منودن موانع برای دانش 

آموزان معلول و نیازمند 

حامیت برای یادگیری، و 

منعکس منودن فرهنگ، 

 هویت و زبان آنها 

در آموزش.

مانا اوریته مو ته ماتورانگا 

مائوری )مساوات برای 

 ماتورانگا مائوری 

 )NCEA در

- اطمینان از ارزش گذاری 

و مأخذ ساخنت ماتورانگا 

مائوری در NCEA، گسرتش 

دسرتسی به مسیرهای 

ماتورانگا مائوری و افزایش 

توانایی های آموزگار.

تقویت سواد و حساب | 

معیارها و ارزیابی های ته 

ریو ماتاتینی مه ته پانگارو 

- اطمینان ازینکه دانش 

 ،NCEA آموزان دارای یک

سواد کاربردی و مهارتهای 

محاسباتی که آنها را آماده 

انتقال به تحصیالت عالی یا 

محل کار بسازد را دارند

معیار های کمرت، اما بزرگرت 

- معیارها و منابع پیرشفتی 

جدید برای جایگزین منودن 

متامی استندردهای پیرشفتی 

موجود ایجاد شده، و 

اطمینان حاصل میشود تا به 

مهمرتین موارد آموزشی در 

هر موضوع اعتبار داده شود

 NCEA ساده سازی ساختار

– ازین به بعد اعتبارات 

)کریدیت درسی( به مرحله 

بعدی قابل انتقال نیستند. 

برای گذراندن هر یکی از 

مراحل NCEA به شصت 

اعتبار همراه با ته ریو 

ماتاتینی مه ته پانگارو | 

پیش نیاز سواد و حساب، 

رضورت است

مسیرهای واضح تر برای 

تحصیل بیشرت و یا کار 

- ایجاد جایزه ورود به 

مکاتب مسلکی جهت ارسال 

یک سیگنال واضح از آمادگی 

دانش آموز برای انتقال به 

تحصیالت مسلکی عالی و 

تقویت مسیرهای مسلکی از 

NCEA طریق

 اختیاری نگهداشنت 

NCEA ۱ سطح

- اطمینان ازینکه سطح 

۱ برای دانش آموزان 

آموزشهای گسرتده و 

کاربردی الزم برای حامیت 

از ادامه تحصیل در سطوح 

۲ و ۳ جایی که فرصتها برای 

تخصص بیشرت وجود دارد را 

فراهم میکند

۱۲۳۴۵۶۷

با اطالع از مشارکت عمومی یکساله، بسته تغییر NCEA راه را برای مهمرتین اصالحات در نحوه 

آموزش دوره متوسطه ارشد در تقریبا دو دهه اخیر هموار میکند.

تغییرات برای 
NCEA تقویت

برای کسب اطالعات بیشرت، به این سایت مراجعه کنید:    

https://ncea.education.govt.nz

NCEA برنامه تغییر

https://ncea.education.govt.nz

