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:د والدینو لپاره معلومات
څه ته وایی؟
د نیو زیالنډ د ثانوی زده کړو د زده کوونکو عمومی اهلیت ته وایی.

ان سی ای ای په اصل کی د تعلیمی بریالیتوب ملی بری لیک دی چی په درو ( )۳مرحلو ویشل کیړی درجه  ،۱درجه  ۲او درجه  ، ۳کوم چی
زده کوونکی یی د یوولسم ،دوولسم او دیارلسم کلونو په بهیر کی یی ترالسه کوی.
ولی باید زما اوالد

د پاره زیار وباسی؟

د ټولو زده کوونکو لپاره دی – څنی به پوهنتون ته ځی ،نور به د مهارتی کارونو د زده کړی (شاګردی) لپاره پالن جوړوی ،خو
ځنی نور به غالبا غواړی چی عملی مهارتونه زده کړی او بیله کوم ځنډه د ښوونځی وروسته د کار/دندی په لټه کی شی.
دا ډیره اړینه (ضروری) ده چی د خپل اوالد د راتلونکی ژوندانه د پالنونو دپاره صحیح ان سی ای ای وټاکل شی.
زما اوالد څنګه

ترالسه کوالی شی؟

په پخوا کی به زده کوونکو د کال په پای کی په یو دری ( )۳ساعته آزموینه کی برخه اخیستل تر څو پوه شی چی په یوه مضمون کی یی څه زده
کړیدی.
سره سره اوس هم اړینی ملی آزموینی شتون لری چی د بهرنی آزموینو په نامه یادیږی او د کال په پای کی اخیستل کیږی خو
د
ستاسی اوالد به د دی سره بیا هم د کال په بهیر کی آزموول او ارزول کیږی – دغه ارزولو او آزمون ته دنننی (داخلی) ارزونه ویل کیږی ځکه
چی دا په ښوونځی کی دننه پیښیږی.
کی مضمونونه په معیارونو (بریالیتوب معیارونه او واحد معیارونه) باندی ویشل کیږی .دغه ټول هغه شیان دی چی باید زده
په
کوونکی په پوه او خبر اوسی او وکوالی شی چی ترسره یی کړی.
هر معیار د کریډت یا اعتبار ارزښت لری – او کریډټونه (اعتبار) تر وروستی یا نهایی اهلیت پوری شمارل کیږی.
پرځای د دی چی د انګلیسی ژبی د بشپړه مضمون یو دری ( )۳ساعته آزموینه واخیستل شی ،یو کورس کی د یوه معیار چی په هغه کی رسمی
لیکنی لکه د کومی دندی لپاره غوښتنلیک لیکل او بل معیار چی په هغه کی د کومی وینا جوړول او وړاندی کول وی ،شاملول کیدای شی.
د دغو معیارونو څخه به ځنی د کال په پای کی آزموینی واخیستل شی او ځنی به د کال په بهیر کی ارزول کیږی.
زده کوونکی کوالی شی چی د کال په بهیر کی کریډتونه (اعتبار) جوړ کړی – او یا حتی چی تر یوه کال څخه هم زیات وخت کی – او یو ځل
چی دوی خپل کریډټونه الس ته راوړی ،همدغه کریډټونه بیا تر پایه پوری پاییږی .زده کوونکی کوالی شی چی د زده کړی په بهیر کی د خپلو
کریډټونو څرک معلوم کړی چی څومره کریډټونه یی تر السه کړیدی.
لپاره څه ته اړتیا شته؟
د
د ان سی ای ای د اهلیت د هری مرحلی لپاره زده کوونکی باید  ۸۰کرډټه (اعتبار) الس ته راوړی .همداراز په دغو کی ځنی معیارونه لکه ویل،
لیکل او ریاضی (لیک لوست او حساب) ګډون لری.
Level 60 c
 ۸۰او یا ډیر کریډټونه په لمړی مرحله کی ،په ګډون د  ۱۰کرډټو په لیک لوست کی او ۱۰
کریډټه په حساب کی

لمړی درجه

 ۸۰کریډټه – لږ تر لږه  ۶۰کریډټه یا ډیر په دوهمه مرحله کی او  ۲۰کریډټه د هر یو بلی
مرحلی څخه

دوهمه درجه

د لمړی مرحلی د لیک لوست او حساب اړتیاوی باید همدارنګه پوره کړل شی.
 ۸۰کریډټونه – لږ تر لږه  ۶۰کریډټه یا ډیر په دریمه مرحله کی او  ۲۰یا ډیر کریډټه په
دوهمه مرحله کی.

دریمه درجه

د خپل اوالد د پایلې /نتیجې په هکله پوهېیدل
کله مو چې اوالد خپلې پایلې ترالسه کړې ،نو هله به تاسو پوه شئ ترڅو هغوئ څومره کریډیټ/د نمرو فیصدي اخیستې ده ـ خو په لومړئ مرحله
کې یواځې کامیابي مطرح نده بلکه دا نور هم یو څه له ځانه سره لري.
ستاسو د اوالد په (بري لیک) چې هغوئ هرې درجې ته بریالي شوي وي پایلې ښودل کیږي .له دې تورو چې په انګلیسي کې به غټ غټ لیکل
شوې وې تاسې ته مالومه شي چې اوالد مو کومې درجې ته بریالې شوې دې.
هغه توري په الندې ډول دي:

په ډېره لوړه درجه
- Excellence
په لوړه
- Merit
بریالې
- Achieved
 - Not Achievedپاتې /بی السته راوړنې
لوړ هدف ټاکل
په یاد ولرئ چې ( )۸۰کریډیټ د نمرو تر ټولولږه درجه فیصدي ده .نوځکه باید خپل اوالدونه وهڅوۍ ترڅو له دې ډېر کریډیټ ترالسه کړې .که
هغوئ چیرې له دې کریډ یټو څخه لږ تر لږه ( )۵۰هغه یې له (لوړې) او (ډېرې لوړې) درجې سره ترالسه کړل ،چې هغې ته بیا
( Certificate of Endorsementمعتبر برې لیک) ویل کیږي.
دا ډول برې لیک به بیا ستاسو له اوالدونو سره د ښوونځي څخه له فارغیدو وروسته د کار په موندلو کې او همداراز د خپلې خوښې پوهنځي په
ټاکنه کې مرسته وکړي.

ستاسې اوالدونه باید څنګه د خپلې خوښې کورسونه انتخاب کړي؟
د خپلې خوښې کورسونو او یا هم پوهنځیو چې د ملي تعلیمي نصاب لپاره یې انتخابوي ،اړینه ده چې له ( )۹او ( )۱۰ټولګی
څخه پرې غور او فکر وشي.
که ستاسې ماشوم کوم ځانګړې تخصص چې غواړي په راتلونکي کې یې ترالسه کړي په خپل ذهن کې لري ،نو باید د تخصص
په برخه کي له مشاورینو او خپلو ښوونکو نه چې کوم کورس د دوئ لپاره مناسب دې مرسته وغواړي.
په پوهنتون کې د شاملېدو شرایط څه شې دي؟
پوهنتون کې د شاملېدو لپاره زده کوونکې باید د منظور شوو مضمونونو له نوملړ څخه  ۳مضمونونه چې هر یو  ۱۴کریډیټ
دریم درجه) په غوره پایلو سره ترالسه کړي .هغوئ باید د ریاضیاتو او لیک لوست په برخه
ولري او همدا راز (
کی هم شرطونه پوره کړي .په عامه توګه په نوی زیالنډ کی لومړنۍ شرط پوهنتون ته داخلیدل ګڼل کیږي .ډېرې پوهنتونونه
او د لوړو زده کړو ادارې په ځانکړې توګه د ځینو مشخصو کورسونو لپاره نور اضافي شرطونه هم لري.
.

په ښوونځي کې زما ماشوم د نورو کوم ډول زده کړو لپاره تیارې نیولې شي؟
د (ان سي اي اې) ترڅنګ ستاسې اوالد ته به د ښوونځي له خوا په ملي سطحه د پیژندل شوو برې لیکونو ورکړې زمینه هم
برابره شي .هغه په دې ډول دي :اداره او تجارت ،کمپیوټر ،میلمه پالنه د (هوټل) لپاره ،میخانیکي انجینیري ،سیاحت او سفر ،د
نیوزیالند برې لیک په انګلیسي ژبه کې او داسې نور .په دې برخه کې تاسې کوالئ شۍ په خپلو ښوونځیو کې د هغې څانګې په
اړه چې ستاسو د ماشوم خوښیږي پوښتنه وکړئ.
ځینې زده کړې په ښوونځیو کې بشپړیږي او ځینې نورې بیا په ښوونځیو کې پېل او د کارځاې او لوړو زده کړو ادارو کې
بشپړیږي.
د والیدینو لپاره مهم ټکي
پداسې حال کې چې ډیرې ماشومان پدې پوهیږي خو بیاهم له خپلو اوالدونو وپوښتئ چې (ان سي اي اې) څه ډول
یو بهیر دې.
د هغوئ مالتړ وکړئ د بیلګې په توګه ( فرصت ،وخت ،موقع )،او له کورني مالتړ څخه یي برخمن کړئ ترڅو په
زده کړو کې یې کومک وشې ،یاد مو وي چي ستاسو ماشومان نه یواځې د کال په پائ کې بلکه د ټول کال په اوږدو
کې آزمویل کیږي.






کله مو چې د کورس په انتخاب کې له هغوئ سره مرسته کوله ،ویې هڅوۍ ترڅو په لومړي لیول کې څو ډوله
انتخاب ولري ،خو ترڅنګ یې په دې اړه هم فکر وکړۍ هغه څانګې چې دوئ یې په راتلونکي کې ادامه ورکولو ته
لیواله دې او غواړي په  ۲او  ۳لیول کې تخصص پکې واخلي باید تمرکز وشي.

خپل ماشومان وهڅوۍ ترڅو لوړې نمرې ځان ته هدف وټاکي ،لکه؛ لوړه او ډیره لوړه درجه .دا به د دوئ په
تخصصي لرلید کې د ودې المل شي ،همداراز د دوئ د خوښې پوهنځي ته په تلو کې به هم دوئ ته الر هواره کړی.

که ستاسو د اوالد کومه ځانګړې څانګه او یا هم کوم پوهنځۍ په پام کې وي ،نو هغه پوهنتون یا تحصیلي اداره چې دوئ
یې پکې د شاملیدو نیت لري باید مالوم کړۍ چې شرایط د شمول یې له  ۲یا  ۳لیول سره سر خوري.
د خپلو اوالدونو د پرمختګ په هکله د دوئ له ښوونکو او ښوونځیو سره تل په اړیکه کې اوسئ.
ډیرې ښوونځي د زده کړو په اړه د والدینو د خبراوي په موخه ډیرې ګټورې غونډې جوړوي.



