
PASHTO

 NCEA ته نوره 

الرسيس درلودل

- صفر فیس، خنډونه کمول 

د معلولیت لرونکو زده 

کونکو لپاره چې د زده کړې 

لپاره مالتړ ته اړتیا لري، او 

په ښوونه او روزنه کې د زده 

کوونکو د کلتور، هویت او 

ژبې انعکاس.

مانا اوریته مو ته ماتورانگا 

 NCEA مائوری ) په 

 کې د ماتورانگا مائوری 

لپاره مساوات( 

- په NCEA کې د ماتورانگا 

مائوری د ارزونې او حوالې 

ډاډ ترالسه کول، د ماتورانگا 

مائوری الرو ته د الرسيس 

پراخول او د ښوونکو 

مهارتونو ته وده ورکول.

د سواد او حساب پیاوړتیا 

| د ته ریو ماتاتینی مه ته 

پانگارو معیارونه او ارزونه 

- ډاډ ترالسه کړئ چې 

NCEA لرونکی زده کونکي، 

د عميل سواد او د حساب 

مهارتونه ولري چې دوی 

لوړو زده کړو یا کاري ځای 

ته د لیږد لپاره چمتو کوي

لږ، لوی معیارونه 

- نوي پرمختیایي معیارونه 

او رسچینې رامینځته کیږي 

ترڅو د ټولو موجوده 

پرمختیایي معیارونو ځای 

ونیيس، او ډاډ ترالسه کړي 

چې په هره موضوع کې 

خورا مهم روزنه اعتبار لري.

 د NCEA جوړښت 

ساده کول 

- کریډیټ نور نيش کولی 

بلې کچې ته ولیږدول يش. د 

NCEA او ټی ریو ماتاتینی 

می ټی پانگارو هرې مرحلې 

ته رسیدو لپاره شپیته 

کریډیټ | د سواد او د 

حساب اساسات ته اړین دی

د نورو زده کړو یا کار لپاره 

روښانه الرې 

- مسلکي ښوونځیو ته 

د ننوتلو جایزه رامینځته 

کول ترڅو د زده کونکي 

چمتووايل روښانه سیګنال 

واستول يش ترڅو لوړو 

مسلکي زده کړو ته لیږدول 

کیږي او د NCEA له الرې 

د مسلک الرې پیاوړي کړئ

د NCEA لومړۍ مرحله 

اختیاري وساتئ

- ډاډ ترالسه کړئ چې 

لومړۍ کچه د زده کونکو 

لپاره پراخه او عميل روزنه 

چمتو کوي ترڅو په ۲ او 

۳ کچو کې د دوامداره زده 

کړې مالتړ لپاره اړین وي 

چیرې چې د نورو تخصص 

لپاره فرصتونه شتون لري.

۱۲۳۴۵۶۷

د یو کلن عامه ګډون په پام کې نیولو رسه، د NCEA د بدلون بسته په نږدې دوه لسیزو کې د لوړ پوړو 

ثانوي ښوونځیو خورا مهم پرمختګونو ته الره هواره کړه.

د NCEA د پیاوړتیا 
لپاره تعدیالت

د نورو معلوماتو لپاره، دا ویب پاڼه وګورئ:    

https://ncea.education.govt.nz

بدلون پروګرام NCEA د

https://ncea.education.govt.nz

