ሞያዊ ትምህርቲን ስልጠናን - ኣፕረቲስሺፕን ትረይኒሺፕን
ንወለዲን ሓልየት ውሃብቲን መረዳእታ

ኣፕረንቲስሺፕን ትረይኒሺፕን ማለት ብዝኽፈለሉ ሥራሕ ስልጠናን ምስ ዝተመዝገበ ናይ ስልጠና ድርጂት ብሓባር
መደባዊ ንዝኾነ ትምህርቲ ናይ መምሃሪ መእተዊ መሰጋገሪ መንገድታት እዮም። ሓደ ሰብ ኣፕረንቲስሺፕን
ትረይኒሺፕን ክውድእ እንከሎ ብናይ ተግባራዊ ዝኾነ ክዕለትን ብሃገራዊ ተቐባልነት ዘለዎ ሞያዊ ምስክርን
ይዓጥቕ።
መረዳእታን ሓገዝን ኣብ ሞያዊ ትምህርቲ ቢሮ Appprenticeship Office1 ድረገጺ ከምኡ’ውን ኣብ ሞያዊ
ትምህርቲ ሓገዝ Apprenticeship Support2 ድረገጺ ይርኸብ።

ኣፕረንቲስሺፕ (Apprenticeship) እንታይ እዩ?
ሞያዊ ትምህርቲ ዝረኸቡ ወይ ኣፕረንቲስስ ብናይ ሞያ/ኢደጥበብ ክዕለት ስልጠና ዝረኸቡን ብናይ ሃገራዊ ናይ
ሥራሕ ትምህርቲን ስልጠና (VET) ሞያ ተቐባልነት ዘለዎ ሞያ ዘለዎ ኢደጥበበና ይገብሮም። ኣፕረንቲስሺፕ
መብዛሕትኡ ግዘ ን3.5 ወይኻዓ ኣርባዕተ ዓመት ብዝወጸ ስልጠና ኣውሓሕባ ዝተዳለወ እዩ። በቲ ስልጠና ዘኻትቶ
ኣብ ሥራሕ ተግባራዊ ልምዲ ምውህላልን ምስ ሓደ ብወግዒ ዝተመዝገበ ናይ ስልጠና ድርጂት ኾይንካ ጎድኒ
ጎድኒ ካብ ሥራሕ ወጻእ ብሓባር ዝውሃብ ስልጠና ከምዝኾነ እዩ።

ትረይኒ (traineeship) እንታይ እዩ?
ዝሰልጠኑ ሰባት ወይ ትረይኒስ ኣብ ሞያዊ ዓይነታት ሥራሕ ክዕለት ዘለዎም ይኾኑን ነቲ ስልጠና ክውድኡ እንከሎ
ብናይ ሃገራዊ ተቐባልነት ዘለዎ VET ሞያዊ ምስክር ከምዝረኽቡ እዮም። እቲ ትረይኒሺፕ ዝዳለው ብዛዕባ
ኢንዱስትሪን ናይ ሥራሕን ሰራሕተኛ ምረካብ ዕድላት ንክትርዳእ ምግባር እዩ። ሓደ ትረይኒሺፕ ኣብ ሞንጎ
ዝስልጥንን ክቆጽሮ ዝኽእል ሰብን ዝግበር ስምምዕነት ኮይኑ ቆጻራይ ኣብ ሓደ ፍሉይ ኢንዱስትሪ ንከስልጥንዎ
ምስምማዕን እቲ ተቆጻሪ ድማ ሥራሕን ትምህርቲን ብሓባር ንምግባር ስምምዕነት እዩ። ትረይኒሺፓት
ብመብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሞንጎ ትሽዓተን ክሳብ 48 ኣዋርሒ ብዘሎ ግዘ ይውዳእ፤ እዚከከምቲ ናይ ኢንዱስቲ
ዓይነትን ዝተወስደ ናይ ምስክር ወረቐትን ዝምርኮስ ይኸውን።

ብቤት ትምህርቲ ዝተመስረተ ኣፕረቲስሺፕስን ትረይኒሺፕስን
ብቤት ትምህርቲ ዝተመስረተ ኣፕረንቲስሺፕን ትረይኒሺፕን ኣብ ሞንጎ ናይ ቤት ትምህርቲ ሙሉእ ማዓልቲ
ተማሃራይን ቆጻራይን ዝተቕናጀወ ዝኽፈሎ ሥራሕን ሰራሕተኛ ስልጠና ትምህርቲ እዩ።
ብቤት ትምህርቲ ዝተመስረተ ኣፕረንቲስሺፕስን ትረይኒሺፕስን ንመንእሰያት ንናይ ላዕላዋይ ቤት ትምህርቲ
መጽናዕቲ ሓዊሶም ምስ ዝኽፈሎ ናይ ፈረቓ-ግዘ ሥራሕን ምስ ዝተመዝገበ ማሰልጠኒ ድርጂት ካብ ሥራሕ ወጻእ
ስልጠና ንክረኽቡ የፍቅደሎም እዩ። ተማሃሮ ናይ ሥራሕ ክዕለት ከማዕብልሉ ዝኽእሎ ብመንገዲ ሓደ ግብራዊ
ተሞክሮ ኢንዱስትሪ ዝረኽብሉ ናይ ብሓቂ ናይ ሥራሕ ቦታ ይረኽቡን ብሃገራዊ ተቐባልነት ዘለዎ ሞያዊ
ትምህርቲ ከኣ ይመሃሩ። ብቤት ትምህርቲ ዝተመስረተ ኣፕረንቲስሺፕ ወይ ትረይኒሺፕብናይ ተማሃሮ ግፍሕ
ዝበለ ትምህርቲ ፕሮግራም ኣካል ይኸውን።
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ብቤት ትምህርቲ ዝተመስረተ ኣፕረንቲስሺፕስን ትረይኒሺፕስንንመን እዮም?
እዚ ምርጫ ነቶም ብሓደ ፍሉይ ዝበለ ሞያ ኢደጥበብ ወይኻዓ ናይ ሥራሕ ሞያ ክቕጽሉ ድሌት ዘለዎም
ተመሃሮንብተወሳኺ ኸኣ ንላዕላዋይ ትምህርቶም ክውድኡ ንዝደልዩን እዩ።

ንናይ ተማሃራይ ስልጠና እቅድ በቲ ቤት ትምህርቲ ክጽድቅ ይግባእ ድዩ?
ብቤት ትምህርቲ ዝተመስረተ ዕድላት ኣፕረንቲስሺፕን ትረይኒሺፕንከም ናይ ተማሃራይ ሓፈሻዊ ቤት ትምህርቲ
ፕሮግራም ኣካል ምዃን ብቤት ትምህርቲ ክጸድቕ ኣለዎ።

ብዛዕባ ብቤት ትምህርቲ ዝተመስረተ ኣፕረንቲስሺፕን ትረይኒሺፕንንዝበለጸ መረዳእታ
ምርኻብ
ናይ ቤት ትምህርቲ VET መተሓባበርቲ ብዛዕባ ብቤት ትምህርቲ ዝተመስረተ ኣፕረንቲስሺፕን
ትረይኒሺፕንመረዳእታን ምኽሪ ምሃብ ይኽእሉ። ንዝበለጸ መረዳእታ ክርኸብ ዝኽእሎ ኣብ Department of
Training and Workforce Development 3 ድረገጺ ከምኡ’ውን ኣብ Jobobs and Skills WA4 ድረገጺ እዩ።
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https://www.dtwd.wa.gov.au/apprenticeship-office/apprenticeships-traineeships-for-secondaryschool-students
4
https://www.jobsandskills.wa.gov.au/training/schools-and-school-students
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