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Introduction to NAATI CCL 

 
 ست؟يچ NAATIسازمان 

ان مترجـم است كه در سطوح مختلـف   يسازمان ا،ي) استرالInterpretersن (ي) و مفسرTranslatorsمترجمان ( يبرا ياعتباربخش يمل  سازمان
 .دهديقرار م يابيرا مورد ارزحرفه اي 

 

 دارد؟مزيتي چه  يدر امتحان نات شركت

 .رديگيدر نظر مند امتياز ارزشم 5پرونده شما  يبرا يمهاجرت ازيامت 5اداره مهاجرت  ،يدر امتحان نات يصورت شركت و قبول در

 

 شركت كرد؟ يناتآزمون در  توانيم چگونه

اخـالق ترجمـه در دو بخـش  سـتيباي. داوطلبـان مشـديبه صورت مكتوب برگزار م رانيمختلف جهان از جمله ا يدر كشور ها يگذشته، امتحان نات در
(Ethics) در معرض ارزيابي قرار ميدادندمتون رسمي، آمادگي خود را ترجمه  يو مهارت ها.  

را خـاص متقاضـيان  Credentialed Community Language (CCL)، سـازمان نـاتي آزمـون جديـدي بـه عنـوان 2018از ژانويه 
متقاضيان مهارت كافي جهـت امتياز مهاجرتي معرفي كرد. اين آزمون به صورت شفاهي برگزار ميشود و انتظار ميرود  5به استراليا جهت كسب  مهاجرت

را داشته باشند. متقاضيان ميبايستي در يكي از سنتر هاي داخل استراليا مطـابق دسـتور  )و بر عكس(ترجمه شفاهي دو ديالوگ كوتاه انگليسي به فارسي 
  العمل هاي سازمان، مهارت هاي خود را نشان دهند.

  

  چقدر است؟ CCLهزينه آزمون 

  زينه دارد.دالر استراليا ه  800آزمون ناتي 

  

  راجع به چيست؟ CCLديالوگ هاي موضوعات 

، يـك بيمارسـتانمكالمه ميتواند در محـيط استراليا انتخاب ميشود. اين معه جارسي زبان در واقعي يك فازندگي عات ديالوگ هاي ناتي از گستره موضو
  ، دادگاه و ساير ادارات خدمات اجتماعي استراليا باشد.بنگاه امالكرت، اداره پليس، اداره مهاج اداره بيمه،دانشگاه، مدرسه، 

  

  ياز خاصي دارد؟پيشن CCLمتحان آيا شركت در ا

حرفه ليت در جوز فعاكه به شما م NAATIطراحي شده است و با امتحان مترجمي تي به پرونده شما امتياز مهاجر 5اين آزمون صرفا به جهت افزايش 
  پيشنياز خاصي نميباشد.زمند هيچ . لذا نيااستمتفاوت ترجمه رسمي ميدهد 
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  خوب، خبر خوب چيست؟

رونا و محدوديت هاي تجمعات كوچك و بزرگ، سازمان ناتي را متقاعـد كـرده اسـت كـه تمـامي آزمـون هـاي در نا اميدي بسي اميد است! ويروس ك
و انجام اين آزمون را به صورت آنالين در منزل متقاضيان انجام دهد. در نتيجه عمال اين امكان مهيا شده است كه تمـامي افـرادي كـه  لغوحضوري را 

  هستند بتوانند به آن دسترسي داشته باشند. خارج از استراليا متقاضي اين آزمون

  

  گونه است؟چ CCLفرمت آزمون 

ايـن  يـد،ظر بگيررا در ن(كه اصال انگليسي نميداند) و يك فارسي زبان ي نميداند) س(كه اصال فاربان ز د دقيقه اي بين يك انگليسيتاه چندو مكالمه كو
  ايفا كنيد.فاهي در موقعيت را براي اين مكالمه ها شما قرار است نقش يك مترجم ششند؟ مكالمه داشته بانفر چگونه ميتوانند با هم دو 

مثال انگليسي زبان مطالبي  و در قالب آن فرد مه استكل  35تقسيم ميشود. هر سگمنت نهايتا  Segmentوچكتري به نام كجمله هاي هر مكالمه به 
تقريبا بـدون ود. ميبايستي خش ميشبه منظور اعالم شروع نوبت شما پ Chimeصداي يك بيان ميكند. بعد از اتمام هر سگمنت، اي فارسي زبان را بر
تـا سـگمنت بعـدي پخـش ميشـود هر سگمنت، داشته باشيد. پس از اتمام ترجمه ه ميتوانيد يادداشت نويسي كشروع كنيد. بديهي است ترجمه را ، وقفه

  شود.تمام نهايتا مكالمه 

  

  چگونه است؟ CCLنمره دهي آزمون سيستم 

امتيـاز  29ميبايستي در هر مكالمه  ميباشد، براي قبولي 90سقف امتياز شما ارد، با توجه به اينكه دو مكالمه وجود د ارد،نمره د 45هر مكالمه ، CCLدر 
نمره  34اقل شده باشيد، در ديالوگ دوم حتما بايد حد 29شده باشد. به عبارتي اگر در مكالمه اول  63مجموع نمرات هر دو ديالوگ رده باشيد و كسب ك

  گرفته باشيد.

  ز:كسر نمره شما ميشوند به ترتيب عبارتند اباعث م رعايت آن عدكه  معيار هاييبه طور خالصه، 

 )مازاد Repeatدرخواست و  مفاهيمنمودن اضافه  /  يفتحر / حذف پرهيز از ( ترجمهدقت  - ١

 )ظ كلماتو تلفمله / گرامر جساختار  /  اتالحطاص وت الغ صحيح كيفيت ترجمه (انتخاب  - ٢

  الت)جم تصحيح / / ترديد  وقفهپرهيز از ارائه (كيفيت  - ٣

  

  موفق شد؟ CCLآزمون به سادگي در واقعا ميتوان 

  .قبولي در اين آزمون بسيار ساده تر از آن است كه ممكن است به نظر برسدزير  بنا به داليل

مقيـاس در كنيـد.  را كسـب 90از  63حـداقل نمـره انتظـار دارد شـما  NAATIسازمان يد. داشته باشاي نيست عملكرد خارق العاده  نياز  - ١
 .20از  14ميشود  يخودمان

. البتـه محدوديتي وجود ندارد و در اين كار را برايتان مجدد پخش كنند Segmentكجاي آزمون، ميتوانيد درخواست دهيد آخرين در هر  - ٢
نفي خواهـد نمره مرخواست هاي بعدي سگمنت بدون كسر نمره ميباشد و ددر هر  Repeatتنها اولين درخواست نبايد فراموش كنيد كه 

 داشت.

كه به نحـو ، فقط كافي است كنيدح ميتوانيد به سادگي خود را اصالان كرديد، در هر كجاي ترجمه، اگر احساس كرديد موضوعي را اشتباه بي - ٣
يد كه تكرار بـيش از حـد ه فراموش نكناين كار نمره منفي ندارد البت انجام دهيد.اصالحاتي را اعالم كنيد كه ميخواهيد صحيحي به ممتحن 
  آن مطلوب نميباشد.
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  در نظر بگيريم؟ چقدر بايد زمان CCLبراي قبولي در 

طح زبـان ـس  كـرد كـه فـردي كـه ازبراورد تقويت زبان و بهره مندي از متريال هاي معتبر ميتوان تمرين بسيار، بهره مندي از مسير درست، در صورت 
دارند، بـا يـك مـاه  )PTE 79(. به همين نسبت افرادي كه سطح زبان باال قبول شودماه،  2در كمتر از برخوردار است، ميتواند  )PTE 65(متوسط 

  مطالعه منسجم موفقيت خود را تضمين خواهند كرد.

  

  طول مدت آزمون چقدر خواهد بود؟

  خواهد كشيد.دقيقه به طول  30كمتر از  CCLآزمون 

 

  از كجا شروع كنيم؟ CCLبراي آمادگي آزمون 

كه منسجم ترين متريال ها و دقيق ترين تكنيك هاي آزمون ناتي را جمع بندي كرده ايم و مطـابق هميشـه آمـادگي كامـل داريـم آن را بـه  مفتخريم
ــراي شــروع، در گــروه  ــال  NAATImag@رايگــان در اختيــار شــما دوســتان قــرار دهــيم. ب در وبســايت و  NAATIMagazine@و كان

.comnaatimagazinewww. .عضو شويد 

 


