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دف�ت مرکزی:
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 +61 3 9645 0077 تلفن: 
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admin@aeas.com.au ایمیل: 
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 AEAS Australia     
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 www.aeasschools.aeas.com.au وب سایت:  

ن - بیجینگ   دف�ت چ�ی

  +86 10 8454 9147 / +86 10 8454 9157 تلفن:  
 infochina@aeas.com.cn ایمیل:  

اطالعات ارزیابی

نحوه ثبت نام

 AEAS گزارش

گزارش AEAS موارد زیر را فراهم می کند:
نمره ای برای هر بخش آزمون زبان انگلییس و یک نمره کیل از مهارت در زبان انگلییس از عدد 100    •

ده، طی چند هفته توصیه ای در ارتباط با برنامه مورد نیاز زبان انگلییس ف�ش   •
نمره ای ناخالص و نمره ای نه بخیسش برای آزمون های توانا�ی کیل و استدالل ریا�ض    •

توصیه در مورد سطح کالس به هنگام ورود به مدرسه   •

ده توصیه شده  برنامه زبان انگلییس ف�ش

وع مدرسه دانش آموز،  ض تاریخ �ش مداریس که به درخواست آزمون را برگزار می کنند به هنگام تعی�ی
ند. وقت کا�ض باید به دانش  ده توصیه شده را در نظر می گ�ی طول مدت برنامه زبان انگلییس ف�ش
ی انگلییس زبان، را پرورش  آموزان داده شود تا مهارت های زبان انگلییس مورد نیاز محیط یادگ�ی

وع مدرسه آزمو�ض مجدد برای دانش آموزان برگزار کنند تا  دهند. مدارس ممکن است به هنگام �ش
 .  کا�ض را دارند یا خ�ی

گ
مشخص شود آیا آنها آماد�

الیا نوشته می شوند. گزارش ها به موارد زیر ارسال می شوند:  گزارش های AEAS توسط AEAS در اس�ت
مدرسه/مداریس که به آنها درخواست ثبت نام شده  •

دانش آموزان/والدین  •
نمایندگان مشاور تحصیالت )چنانچه مشخصات آنها در فرم ثبت نام آزمون قید شده باشد(  •

:AEAS گزارش
به والدین و نمایندگان مشاور تحصیالت کمک می کند مداریس که با نیازها و توانا�ی های دانش   •

آموز مطابقت دارند را شناسا�ی کنند
به مدارس کمک می کند توانا�ی های دانش آموز را درک کنند و پیشنهاد ثبت نام مناس�ب را به   •

دانش آموز ارائه دهند
مهارت های کنو�ض زبان انگلییس دانش آموز را شناسا�ی می کند  •

خطر ورود دانش آموز به مدرسه انگلییس زبان، پیش از آنکه مهارت های زبان انگلییس کا�ض را   •
دارا نباشد، را کاهش می دهد 

به والدین کمک می کند بودجه تحصیالت خارج از کشور را برنامه ریزی کنند، که شامل برنامه   •
ض می شود. ده ن�ی زبان انگلییس ف�ش

 برای آزمون ها را بگذرانند زیرا نتیجه آن می تواند امتیازات 
گ

*دانش آموزان نباید دوره های آماد�
ناصحیح باشد. چنانچه دانش آموزان وارد مدرسه ای شوند که مهارت های زبان انگلییس کا�ض را مهیا 

ر آنها باشد. به دانش آموزان توصیه می شود که کالس های زبان انگلییس را  نکند، می تواند به �ض
ین روش برای بهبود مهارت های زبان انگلییس بگذرانند. به عنوان به�ت

برای کسب اطالعات بیش�ت به وب سایت AEAS - www.aeas.com.au از جمله بخش سواالت 
رایج )FAQs( مراجعه کنید

 سطح 
نمرات

هفته ها
ستان   ورود به دب�ی

کالس های 12-10

هفته ها
ستان   ورود به دب�ی

کالس های 9-7

هفته ها
ورود به دبستان 

مبتدی
ابتدا�ی

پیش-میانه
میانه 

میانه باال
فته پیش-پی�ش

فته پی�ش

0-25
26-35
36-45
46-60
61-70
71-80

80+

40-48
30-40
20-30
12-20
8-12
4-8

0

30-40
20-30
12-20
8-12
4-8

0
0

12-20
6-12
4-6

0
0
0
0

نه بخیسش
برحسب درصد

کم�ت از متوسط                       متوسط                باالتر از متوسط

99%              75%  25%             1%
9        8        7        6          5          4        3           2         1 

دانش آموز

الیا�ی مدرسه اس�ت

دانش آموز آزمون AEAS را 
انجام می دهد

AEAS گزارش را آماده می کند

•  مدرسه/مدارس
•  دانش آموز

•  نمایندگان مشاور تحصیالت

ثبت نام برای آزمون ها
)www.aeas.com.au(

نماینده مشاور تحصیالت 
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