Chứng Chỉ Giáo Dục Tây Úc
Thông tin dành cho phụ huynh và người chăm sóc
WACE và WASSA
Chứng Chỉ Giáo Dục Tây Úc (Western Australian Certificate of Education - WACE) là chứng
chỉ trung học được công nhận trên toàn quốc trong Khung Bằng Cấp Úc Châu. WACE được
trao cho những học sinh đã hoàn thành tốt hai năm trung học phổ thông và đạt được tiêu
chuẩn theo yêu cầu. WACE được các trường đại học, ngành nghề và tổ chức cung cấp đào
tạo khác công nhận.
Tất cả học sinh đều nhận được Chứng Nhận Thành Tích Học Sinh Tây Úc (Western
Australian Statement of Student Achievement - WASSA) khi các em hoàn thành Lớp 12.
WASSA chính thức ghi nhận thành tích của học sinh trong mọi khóa học, bằng cấp và
chương trình đã hoàn thành ở cấp trung học phổ thông.

Các yêu cầu đối với WACE là gì?
Để đạt được WACE các học sinh phải:
1. Hoàn thành một trong ba tùy chọn kết hợp khóa học:
 ít nhất 4 khóa học ATAR Lớp 12, hoặc
 ít nhất 5 khóa học đại cương Lớp 12 và/hoặc các khóa học ATAR,
 hoàn thành VET cấp Chứng Chỉ II hoặc cao hơn kết hợp với ATAR, các khóa học
đại cương hoặc cơ sở.
2. Thể hiện được tiêu chuẩn về đọc viết và tính toán
3. Đáp ứng các yêu cầu về chiều rộng và chiều sâu của học tập.
4. Đáp ứng tiêu chuẩn thành tích.

Các lựa chọn học tập để lấy WACE là gì?
Học sinh được cung cấp ba lựa chọn học tập mà các em có thể kết hợp với nhau:
 các khóa học WACE, bao gồm ATAR, Đại Cương, Cơ Sở và VET dành riêng cho
ngành nghề
 các chương trình VET
 các chương trình được xác nhận.

Những yêu cầu tiêu chuẩn về đọc viết và tính toán
Học sinh phải chứng minh các tiêu chuẩn tối thiểu về đọc viết và tính toán bằng một trong
hai cách sau:
 đạt được Band 8 trở lên trong các phần đọc viết và/hoặc tính toán của NAPLAN Lớp
9, hoặc
 hoàn thành tốt các Bài Đánh Giá Khả Năng Đọc Viết và Tính Toán Trực Tuyến
(Online Literacy and Numeracy Assessments - OLNA)

Những yêu cầu về chiều rộng và chiều sâu
Học sinh phải hoàn thành tối thiểu 20 học phần ở bậc trung học, bao gồm:
 tối thiểu 10 học phần của Lớp 12, hoặc tương đương được rút ra từ một số lượng
hạn chế các bằng cấp VET và các chương trình đã được xác nhận
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4 học phần từ một khóa học thuộc lĩnh vực học Anh Ngữ, sau Lớp 10, bao gồm ít
nhất hai (2) học phần của Lớp 12 từ một khóa học khu vực học Anh Ngữ
hai (2) học phần của Lớp 12 từ Danh Sách A (nghệ thuật, ngôn ngữ, khoa học xã
hội) và
hai (2) học phần của Lớp 12 từ Danh Sách B (toán học, khoa học, công nghệ).

Những yêu cầu về tiêu chuẩn thành tích
Học sinh phải đạt ít nhất 14 điểm ‘C’ hoặc tương đương trong các học phần của Lớp 11 và
Lớp 12, bao gồm ít nhất 6 điểm ‘C’ hoặc tương đương trong các học phần của Lớp 12.
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