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မိဘမ်ားAတြက္မိဘမ်ားAတြက္မိဘမ်ားAတြက္မိဘမ်ားAတြက္ NCEA    သတင္းAခ်က္Aလက္သတင္းAခ်က္Aလက္သတင္းAခ်က္Aလက္သတင္းAခ်က္Aလက္    

NCEA: information for parents 

    
    

NCEA ဆိုတာဘာလ။ဲ    
 

NCEA သည ္နယူးဇီလန္ရွိAလယ္တန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ားAတြက္Aဓိကက်သည့္ပညာAရည္Aခ်င္းျဖစ္ပါသည္။ 
 

NCEA မွာ ပညာေရးေAာင္ျမင္မႈAစိုးရေAာင္လက္မွတ္ (National Certificate of Educational Achievement) ျဖစ္ၿပီး ၊ 

Aဆင္ ့၁-၂-၃ (Level 1, 2, 3) ကိ ု၊ (၁၁)တန္းမ ွ(၁၃)တန္းထိ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ 
 

မိမိ၏ကေလးသည္ NCEA သို႔ ဘာေၾကာင့္ေရွးရႈေဆာင္ရြကသ္င့္ပါသလ။ဲ 
 

NCEA သည္ Aလယ္တန္းေက်ာင္းသူ/သား AားလံုးAတြက္ျဖစ္ပါသည္။ Aခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားမွာ တကၠသိုလ္တန္းသို႔ 
တက္ေရာကရ္နရ္ည္မွန္းၿပီး ၊ Aျခားေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမွာ Aလုပ္သင္Aျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန ္ စီမံလ်ာထားၾက 
ပါသည္။ Aခ်ိဳ႕မွာ လက္ေတြ႕က်ေသာAတတ္ပညာမ်ားကိုAမ်ားဆံုးသင္ယူလိုၾကၿပီး ေက်ာင္းၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက ္Aလုပ္ 
Aကိုင္ရရိွလိုၾကပါသည္။   
 

သင့္ကေလး၏Aနာဂတ္သက္ေမြးမႈပညာရပ္စီမံေရးAတြက ္ မွန္ကန္သည္ ့ NCEA ဘာသာရပ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရန ္Aေရးႀကီး 
ပါသည္။ 
 
 

မိမိ၏ကေလးသည္ NCEA ကိုမည္သို႔ရရိွပါမလ။ဲ 
 

လြန္ေလၿပီးခဲ့ေသာAခ်ိန္မ်ားတြင ္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား သည ္ ဘာသာရပ္တစ္ခုမွမည္သည့္Aရာမ်ား ကိုသင္ယူႏိုင္ခဲ့သည ္
ကိုသိရွိရနA္တြက ္ႏွစ္Aကုန ္တြင ္၃-နာရီၾကာ စာေမးပြဲႀကီးကိုေျဖဆိုခဲ့ၾကရပါသည္။ 
 
NCEA တြင္ Aေရးႀကီးေသာ Aစုိးရစာေမးပြဲမ်ားသည ္ (ျပင္ပမွစမ္းစစ္ျခင္း ̶ external assessment ဟုလည္းေခၚသည္) 
ႏွစ္Aကုန္၌ရွိေနဆျဲဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ ္ သင့္ကေလးကို ႏွစ္စU္ စာသင္ႏွစ္တေလွ်ာက္လံုးတြင္  စစ္ေဆးစမ္းစစ္ေနမည ္
ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကိ ု ေက်ာင္းတြင္း၌သာ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္းစမ္းစစ္ျခင္း (internal assessment) 
ဟုေခၚပါသည္။  
 
 

NCEA ရွိဘာသာရပ္မ်ား၌ စခံ်ိန္Aဆင္ ့ (ေAာင္ျမင္မႈစံခ်ိန္Aဆင့္မ်ား - Achievement Standards ႏွင္ ့တစ္ခုခ်င္းAလိုက ္
စံခ်ိန္Aဆင့္မ်ား - Unit Standards) ပါ၀ငသ္ည္။ ဤAေၾကာင္းမ်ားကိ ုေက်ာင္းသ/ူေက်ာင္းသားမ်ား သိရိွထားရန္လိုAပ္ၿပီး 
စံခ်ိန္Aဆင့္မီွေAာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္လည္းျဖစ္ပါသည္။ 
 

စခံ်ိန္Aဆင့္တိုင္းAတြကA္မွတ(္credits)မ်ားရရွိၿပီးAမွတ္မ်ားကိ ု ေနာက္ဆံုးAရည္Aခ်င္းသို႔တိုင္ေAာင္ ယူေဆာငသ္ြားပါ 
သည္။ Aဆင္(့၁)-Aဂၤလိပ္စာ ကဲ့သို႔ေသာဘာသာရပ္တြင ္ စခံ်ိန္Aဆင္ ့ (၄) မွ (၁၀)ထိရွိၿပီး ၊ စုစုေပါင္း (credits) Aမွတ ္
(၂၀) သို႔မဟုတ္ ၂၀-Aထက ္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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Aဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္တစ္ခုလံုးAတြက္ ၃-နာရ ီစာေမးပြဲေျဖရမည့္Aစား၊ ဘာသာသာရပ္သင္ရိုးတြင ္နည္းလမ္းတက်Aေရး 
Aသားစံခ်ိန္Aဆင္ ့ (Aလုပ္ေလွ်ာက္လႊာAေရAသားAစရိွသျဖင့္) ႏွင္ ့ ေနာက္ထပ္Aဆင့္တစ္ခုAျဖစ္ ဖန္တီးမႈရွိၿပီး စကား 
ေျပာႏုိင္မႈစြမ္းရညA္ဆင့္တို႔ပါ၀င္ႏုိင္သည္။ ထိုAဆင့္မ်ားမ ွ Aခ်ိဳ႕Aဆင့္ကု ိ ႏွစ္ကုန္စာေမးပြဲတြငစ္စ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး ၊ Aခ်ိဳ႕ 
ကိုတစ္ႏွစ္ေလွ်ာက္လံုးတြငA္ကျဲဖတ္စမ္းစစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္Aမွတ(္credits)မ်ားကိုတစ္ႏွစ္ပတ္လံုးတြင္စုသြားႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ ္ တစ္ႏွစ္ထက္ပိုၿပီးလည္း 
စုေပါင္းသြားႏိုင္သည္။ Aမွတ(္credits)မ်ားကိုတစ္ႀကိမ္ရၿပီးသည္ႏွင္ ့ Aၿမဲတမ္းရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ Aမွတ္မ်ားေပါင္း 
ေပးေနသည္ ့ တေလွ်ာက္တြင္လည္း ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမ ွ Aမွတ(္credits)မ်ား ဘယ္ေလာက္ရရွိသည္ကိုလည္းေမးျမန္း 
သိရွိႏိုင္ပါသည္။  
 
 

NCEA Aတြက္ဘာေတြလိAုပသ္လ။ဲ 
 

NCEA Aဆင့္တစ္ဆင့္စီတြင ္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမ ွAမွတ ္(credits)  (၈၀) ရရိွထားရပါမည္။ ထိုAမွတ(္credits)မ်ားတြင္ 
Aဖတ ္ ၊ Aေရး ႏွင္ ့ သခ်ၤာ (စာတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ဂဏန္းAတြက္Aခ်က)္ မ်ားမ ွ Aခ်ိဳ႕ေသာAဆင့္မ်ားပါ၀င္ရန္လည္း 
လိုပါသည္။ 
 
vel 60 c 

Aဆင့္Aဆင့္Aဆင့္Aဆင့္    ((((၁၁၁၁)))) 

(Level-1) 

စာတတ္ေျမာက္မႈAပိုင္းမွ credits (၁၀)မွတ္ႏွင့္ကိန္းဂဏန္းAတြက္ပိုင္းမ ွcredits 
(၁၀)မွတ္AပါA၀င္ Aဆင္(့၁)ႏွင့္Aထက္တြင္ Aမွတ္စုစုေပါင္း credits (၈၀) ရရွိရမည္။ 

Aဆင့္Aဆင့္Aဆင့္Aဆင့္    ((((၂၂၂၂))))    

(Level-2) 

စုစုေပါင္း (credits) Aမွတ(္၈၀)   ̶ Aဆင္(့၂)မွAနည္းဆံုး(credits)Aမွတ(္၆၀) ႏွင္ ့
မည့္သည့္Aဆင့္မွမဆိ ု(credits) Aမွတ(္၂၀)။  

Aဆင္(့၁)မွစာတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ကိန္းဂဏန္းAတြက္Aခ်က္လည္းျပည့္မွီရမည္။ 

Aဆင့္Aဆင့္Aဆင့္Aဆင့္    ((((၃၃၃၃)))) 

(Level-3)  

စုစုေပါင္း(credits) Aမွတ(္၈၀) - Aဆင္(့၃) (သို႔) Aထက္မ ွAနည္းဆံုး(credits) 
Aမွတ(္၆၀)ႏွင္ ့Aဆင္(့၂)မ ွ(credits) Aမွတ္(၂၀)။ 

 
 

သင့္ကေလး၏ (Credits) Aမွတ္စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကိုနားလည္သိရွိျခင္း။  
 

သင့္ကေလး၏(credits)Aမွတ္စာရင္းမ်ားရရွိသည့္Aခါ ကေလးသညA္မွတ္မည္မွ်ရေၾကာင္းကိုသင္သိပါလိမ့္မည္။ ထို႔Aျပင ္
သင့္ကေလး၏Aမွတ္စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင ္ “NCEA Aဆင္(့၁) ̶ ေAာင္ျမင္” (“NCEA level 1, passed”) 

ဆိုသည့္Aခ်က္ထက္မကပိ၍ုသိရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
သင့္ကေလး၏(credits)Aမွတ္စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္စံခ်ိန္Aဆင့္တဆင့္စီကိ ုAတိုေကာက္မွတ္ခ်က္မ်ား (N ၊ A ၊ M ၊ E) 
ျဖင့္ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။  
 
N = Not Achieved (က်ရႈံး)    A = Achieved (ေAာင္ျမင္)    M = Merit (ေတာ္)    E = Excellence (ထူးခၽြန)္ 
 
 

ဘက္စံုျမင့္မားမႈကိုရည္မွန္းပါ။ 
 

Aနိမ့္ဆံုး (credits) Aမွတ္သည ္ (၈၀)ျဖစ္ေၾကာင္းသတိျပဳပါ။ သင့္ကေလးကို Aမွတ(္၈၀)ေက်ာ္ရရိွေAာင္ႀကိဳးစားရနA္ား 
ေပးပါ။ Aနည္းဆံုး “ေတာ္” (သို႔) “ထူးခၽြန”္ မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ Aနိမ့္ဆံုး Aမွတ(္၅၀)ရလွ်င ္၊ Aဆိုပါ “ေတာ”္ (သို႔) “ထူးခၽြန”္ 
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မ်ားပါရိွသည့္ေAာင္လက္မွတ္မ်ားရရိွမည္ျဖစ္သည္။ ၎ကိ ု ေAာင္လက္မွတ္ေရသြင္းခ်က ္ (Certificate Endorsement) 
ဟုေခၚပါသည္။ ထိုမွတ္ခ်က္သည ္ကေလးေက်ာင္းထြကသ္ည့္Aခါ Aလုပ္ရရိွရန ္ (သို႔) ေရြးခ်ယ္ရာတကၠသိုလ္တက္ေရာက ္
ရန္သက္ဆိုင္သူမ်ားကိုAမွတ္စာရင္းထုတ္ျပနခ္်က္ျပရာတြင္ Aေထာက္Aကူေပးပါလိမ့္မည္။ 
 
 

ဘာသာရပ္မ်ားကိုဘယ္လိုေရြးသင့္သလ။ဲ 
 

NCEA သင္ၾကားရန ္ မွန္ကန္သည့္သင္ရိုးမ်ားAတြက ္ (၉-၁၀)တန္းတြင ္ စU္းစား၍စတင္စီမံထားရန္Aေရးႀကီးပါသည္။ 
သင့္ကေလးမွတစံုတရာသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈကိုစU္းစားထားပါကမည္သည့္ဘာသာရပ္မ်ားယူရမည္ကိသုက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း 
မႈAတတ္ပညာAၾကံေပးမ်ား (careers advisors) ၊ တကၠသိုလ္ဌာနမွဴးမ်ား ၊ ဆရာ/မမ်ားထံတြင္စံုစမ္းေမးျမန္းရန ္Aေရးႀကီး 
ပါသည္။ 
 

တကၠသိုလ၀္င္ခြင့္Aဆင့္Aတြကဘ္ာေတြလိုသလ။ဲ 
 

တကၠသိုလ၀္င္ခြင့္Aဆင့္Aတြက ္ ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ားသည္ NCEA Aဆင္(့၃) ေAာင္ျမင္ထားရန္လိုAပ္ၿပီး ၊ သတ္မွတ ္
ထားသည္ဘ့ာသာ(၃)ခုကိ ု (credits) Aမွတ(္၁၄)မွတ္စီ ရရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။  စာတတ္ေျမာက္မႈ(literacy)ႏွင္ ့ကိန္းဂဏန္း 
Aတြက္Aခ်က(္numeracy)ကိုလည္း ျပည့္မွီရန္လိAုပ္ပါသည္။ 
 
တကၠသိုလ၀္င္ခြင့္Aဆင့္သည ္ နယူးဇီလန္တကၠသိုလ္တန္းတြင္ ေလ့လာသင္ၾကားရန္Aတြက္Aနိမ့္ဆံုး သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ပါ 
သည္။ တကၠသိုလ္Aမ်ားAျပားႏွင့္Aျခားတကၠသိုလ္ေကာလိပ္Aဆင့္Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားတြင ္Aပိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၊ ဘာသာ 
ရပ္Aလိုက္သီးသန္႔၀င္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရိွၾကပါသည္။ 
 

ေက်ာင္းတြင္မိမိ၏ကေလးသည္AျခားပညာAရည္Aခ်င္းမ်ားကိရုည္မွန္းထားႏိုင္ပါသလ။ဲ 
 

သင့္ကေလး၏ေက်ာင္းမ ွ NCEA Aျပင္ AျခားAစိုးရAသိAမွတ္ျပဳေAာင္လက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ေပးေကာင္းေပး 
ပါလိမ့္မည္။ ၎တို႔တြင ္လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲေရး ၊ ကြန္ျပဴတာပိုင္းဆိုင္ရာ ၊ Eည့္၀တ္ပ်ဴငွာမႈ (Aစားေသာက္ႏွင့္Aေဖ်ာ္ယမကာ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား) ၊ စက္မႈAင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာ ၊ ခရီးသြား ႏွင့္ Aဂၤလိပ္ဘာသာေလ့လာမႈနယူးဇီလန္ေAာင္လက္မွတ ္
(NZCEL – New Zealand Certificate in English Language Learning) တို႔ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကေလးစိတ၀္င္စား 
သည့္နယ္ပယ္က႑Aတြက္ မည္သို႔ေသာAစုိးရAသိAမွတ္ျပဳေAာင္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးႏုိင္သည္ကိ ု ေက်ာင္းတြင္ေမး 
ျမန္းပါ။ 
 
ေက်ာင္သ/ူသား၏ Aခ်ဳိ႕ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား(စြမ္းရည္ရွိမႈတစ္ခုမကAတြက္)ကိ ု (credits) Aမွတ္မ်ားရရိွၿပီး Aမွတ ္
Aားလံုးကို NCEA သို႔ေပါင္းသြားႏိုင္ပါသည္။ Aခ်ိဳ႕ေသာAတတ္ပညာမ်ားကိုေက်ာင္းတြင္ၿပီးဆုံးေAာင္ေလ့လာႏိုင္ေသာ ္
လည္း ၊ Aျခားတတ္ကၽြမ္းမႈAတတ္ပညာမ်ားကိုေက်ာင္းတြင္စတင္ေလ့လာသင္ၾကားၿပီး လုပ္ငန္းခြင ္ သို႔မဟုတ ္တကၠသုိလ္ 
ေကာလိပ္ပညာေရးမ်ားတြင္ျပည့္စံုၿပီးဆံုးႏိုင္ပါသည္။ 
 

မိဘမ်ားAတြက္Aၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

 

• သင္ ့သား/သမီး ကိ ုNCEA ႏွင့္ပက္သက္၍မည္သို႔စီမံေဆာင္ရြက္ပံုAေၾကာင္းကိုေမးပါ။ ေက်ာင္းသူ/သားAမ်ားစ ု
ေကာင္းစြာသိရွိၾကပါသည္။ 

 
• သား/သမီး၏ေလ့လာဆည္းပူးမႈကိုကညူီေပးပါ။ Uပမာ - Aခ်ိန ္ ၊ ေနရာ ၊ Aိမ္စာ၀ုိင္းလုပ္ေပးျခင္း Aစရိွသျဖင့္ 

ေထာက္ပံကညူီေပးပါ။ ေနာက္ဆံုးစာေမးပြဲႀကီး တစ္ခုမွ်သာမဟုတ္ပ ဲတစ္ႏွစပ္တ္လံုးတြငသ္ူတို႔ကိAုကဲျဖတ္စစ္ေဆး 
ေနသည္ကိုသတိရပါ၊  



Pg. 4 

 

 
• သင္၏သား/သမီးAတြကဘ္ာသာရပ္မ်ားကိုေရြးခ်ယရ္န္ကူညီေပးသည့္Aခါ Aဆင္(့၁)/Level-1 တြင္က်ယ္က်ယ ္

ျပန္႔ျပန္႔ယူရန္Aားေပးပါ။ Aဆင္(့၂)/ Level-2 ႏွင္ ့Aဆင္(့၃)/ Level-3   တြင ္ျပတ္သားစြာေလ့လာမည္ ့Aနာဂတ္ 
ပညာသင္ၾကားမႈ သို႔မဟုတ ္သက္ေမြမႈးပညာရပ္တစ္ခုAတြက္ နယ္ပယ္မ်ားကိုစတင္စU္းစားရန္Aားေပးပါ။ 
 

• သား/သမီး ကိုပိုမိုျမင့္မား “ေတာ”္ “Merit” ၊ “ထူးခၽြန”္ “Excellent” Aစရွိသည့္မွတ္ခ်က္မ်ား မွတ္ခ်ကA္ဆင့္မ်ား 
ရရိွရနA္ားေပးပါ။ ထိုမွတ္ခ်ကA္ဆင့္မ်ားသည ္ ကေလးတို႔၏သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတက္လမ္းကို ပိုမိုေကာင္း 
မြန္ေစသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ၎တို႔ေရြးခ်ယ္သည္ ့တကၠသိုလ္ဘာသာရပ္Aတြက ္တကၠသိလု၀္င္ခြင့္Aခြင့္Aလမ္း 
Aတြက္လည္းပိုမိုေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ 
 

• သင္ ့ သား/သမီးသည ္ သက္ေမြးမႈတစံုတရာ (သို႔) တကၠသိုလ္ဘာသာရပ္ကိုစU္းစားထားလွ်င္ ၎တို႔သင္ၾကားလိ ု
ေသာ ဘာသာရပ္Aတြက္ သင္ၾကားေပးသည့္တကၠသိုလ္ (သို႔) တကၠသုိလ္Aဆင့္Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားထံတြင ္ တက ္
ေရာက္ရန္ လိုAပ္ေသာ Aဆင္(့၂)/ Level-2    သို႔မဟုတ ္Aဆင္(့၃)/ Level-3   စံခ်ိန္Aဆင္သ့တ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ကိုစံုစမ္းပါ။ 
 

• သင့္သား/သမီး တိုးတက္ပံုေျပာင္းလေဲနမႈAေပၚ ညႊန္ၾကားျပသရန္ဆရာ/မမ်ားထ ံ ေမတၱာရပခံ္ပါ။ ေက်ာင္းAမ်ားစ ု
တြင္လည္း မိဘမ်ားAတြကA္လြန္Aက်ိဳးျပဳသည့္ပညာAရည္Aခ်င္းသတင္းAခ်က္Aလက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ 
ေပးပါသည္။ 
 

• NCEA သတင္းAခ်က္မ်ားကိ ု NZQA Aင္တာနက၀္က္ဆိုက္ www.nzqa.govt.nz/ncea တြင္ၾကည္ရ့ႈႏုိင ္
ပါသည္။ 


