
NEPALI

NCEA लाई थप 
पहुँचयोगय बनाउने
– शुन्य शुल्क, 
अपाङ्गता भएका 
र सिकाइमा 
िह्योगका 
आवश्यकताहरू 
भएका ववद्ार्थीहरूको 
लागग कम 
अवरोधहरू, र 
शशक्ार्थीहरूल े
उनीहरूको सिकाइमा 
आफनो िंसककृ गत, 
पवहचान र भाषा 
प्रगतविम्ित देख्न 
िके्छन् ।

मन ओरित ेमो 
त ेमातौिङ्ग 
माओिी (NCEA 
मा मातौिङ्ग 
माओिीको लागि 
समान स्थितत) 
– मातौरङ्ग 
माओरीको 
माग्गहरूमा पहुँच 
फराककलो िनाउुँदै 
र शशक्कको क्मता 
वकृगधि गददै मातौरङ्ग 
माओरीलाई NCEA 
मा िमान रूपमा 
मान्यता ददइएको र 
स्ोतिाधन भएको 
कुरा िुवनश्चित 
गनु्गहोि् ।

साक्षिता ि 
संखयाज्ानलाई 
सबल बनाउनुहोस् | 
त ेिे मताततनी म ेत े
पंिािौ मापदण्ड ि 
मूलयाङ्कनहरू 
– NCEA भएका 
ववद्ार्थीहरूलाई 
तकृती्यक शशक्ा 
वा का्य्गस्थलमा 
पररवत्गन गन्ग त्यार 
पान्ग उनीहरूिुँ ग 
का्या्गतमक िाक्रता 
र िंख्याज्ानका 
िीपहरू भएको कुरा 
िुवनश्चित गनु्गहोि् ।

केही, ठूला 
मापदण्डहरू 
– ववद्मान िि ै
उपलब्धका 
मापदण्डहरू 
प्रगतस्थापन गन्ग र 
प्रत्के ववष्यमा 
ििभैनदा उललखेनी्य 
सिकाइ प्रमाणीकरण 
भएको कुरा िुवनश्चित 
गन्गको लागग 
उपलब्धका न्याुँ 
मापदण्ड र स्ोतहरू 
ववकाि गररनछेन् ।

NCEA को 
ढाुँचालाई 
सिलीकृत िनने 
– अि उप्रानत 
के्व्डटहरूलाई 
अकको सतरमा 
लजैान िककंदैन । 
त ेरे मतागतनी म ेत े
पंगारौ िवहत प्रत्के 
NCEA सतर उत्ीण्ग 
गन्गको लागग िाठ्ी 
के्व्डटहरू आवश्यक 
छ | िाक्रता र 
िंख्याज्ानको िह-
-आवश्यकता

थप शिक्षा वा 
कामको लागि सपष्ट 
माि्गहरू 
– ववद्ार्थी उच्च 
सतरको व्याविाग्यक 
शशक्ामा िमक्मण 
गन्ग र NCEA माफ्ग त 
व्याविाग्यक 
माग्गहरूलाई िुदृढ 
गन्ग त्यार हुँदा सपष्ट 
रूपमा िंकेत गन्गको 
लागग व्याविाग्यक 
प्रवशे पुरसकार 
ववकाि गनु्गहोि् ।

NCEA सति 1 लाई 
वकैल्पक िाख्े
– सतर 1 ल े
ववद्ार्थीहरूलाई 
सतर 2 र 3 मा र्प 
अध्य्यनको लागग 
िह्योग गन्ग ठूलो 
ववशषेज्ताको लागग 
अविरहरू हन ेगरर 
आवश्यक फराककलो, 
आधारभूत शशक्ा 
प्रदान गनने कुरा 
िुवनश्चित गनु्गहोि् ।
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एक वर्ष लामो साव्षजनिक संलग्नताबाट सूचित गरिए बमोजजम, NCEA को परिवत्षि प्ाकेजल ेलगभग दुई दशकमा वरिष्ठ माध्चमक शशक्षणको 
सबभैनदा उललखेिी् सुधािको लाचग माग्ष प्रशसत गिेको छ ।

NCEA लाई सबल 
बनाउन परिवर्तन

  र्प जानकारीको लागग वनम्नमा जानुहोि् :
https://ncea.education.govt.nz

NCEA परिवर्तन कार्तक्रम

https://ncea.education.govt.nz

