راهکارهای شمولیت به پوهنتون
معلومات برای والدین و سرپرستان

شاگردان دوره ثانوی مکتب می توانند یک سلسله راهکار های وسیعی را برای تحصیل در پوهنتون ،آموزش و کاریابی انتخاب
کنند .این راهکار ها را می توان برای برآورده ساختن عالیق ،مهارت ها ،ضروریات و آرمانهای شاگردان انتخاب نمود.

راهکار های شمولیت در پوهنتون کدام ها اند؟
ATAR
درجه شمولیت شاگردان دوره ثانوی مکتب آسترالیا ( ) ATARبا استفاده از نتایج امتحانات و کورس هایشان محاسبه می شود .حد اقل چهار
کورس  ATARالزم است .برای اکثر شاگردان ،ماهیت اکادمیک و چالش های کورس  ATARبهترین آمادگی را برای موفقیت در پوهنتون
فراهم می کند.
برای قبول شدن در پوهنتون منحیث تارک مکتب ،شاگردان باید:
 مقتضیات شهادتنامه آموزش آسترالیای غربی را برآورده کنند
 معیارهای لیاقت زبان انگلیسی را مطابق مشخصات هر پوهنتون از طریق یکی از موارد ذیل برآورده کنند:
 oانگلیسی ATAR
 oادبیات ATAR
 ATAR EAL/D oیا معادل آن (دارای نمره  50یا باالتر)
 oحداقل مقتضیات )( Special Tertiary Admissions Test (STATامتحان شمولیت خاص دوره ثانوی
مکتب
 کسب سطح بلند و قابل قبول  ATARبرای شمولیت به یک کورس خاص ،و
 برآورده ساختن هرگونه پیش شرایط یا مقتضیات خاص شمولیت در یک کورس خاص.
معلومات راجع به درخواستی ها برای شمولیت در پوهنتون و کورس های سطح لیسانس توسط مکاتب شاگردان صنوف  12برایشان ارائه می
گردد.

 ATARبا تعدیل درجه انتخابی
بعضی از شاگردان مستحق یک تعدیل  ATARهستند .تعدیل ها درجه شاگردان را نظر به دالیل ذیل افزایش میدهند:
• عملکرد در مضامین سال 12
• زندگی یا شمولیت در مکتب در یک منطقه خاص
• اولین عضو خانواده بحیث محصل پوهنتون ،یا
• استحقاق ( Educational Access Schemesطرح های دستیابی تحصیلی).
یک شاگرد می تواند درجه های انتخاب مختلف را برای پوهنتون های مختلف داشته باشد .برای معلومات بیشتر به جدول زیر مراجعه کنید:
ویب سایت

پوهنتون

https://study.curtin.edu.au/applying/pathways/stepup -to-curtin

Curtin

 https://www.ecu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/676946/ECUAccess-Eligible-WA-Schools.pdf

Edith Cowan

https://www-uat.murdoch.edu.au/study/pathways-to-uni/highschool/selection-rank-adjustment

Murdoch
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https://www.uwa.edu.au/study/how-to-apply/admission-entrypathways/broadway

University of WA

تعلیم و تربیه حرفه ای )(VET
شاگردان می توانند با استفاده از لیاقت های  ،VETحداقل مقتضیات ورودی را به کورسهای مختلف سطح لیسانس برآورده کنند .درخواست
دهندگان معموالً  WACEرا موفقانه کسب می کنند ،یک شهادتنامه تکمیل نمودن سطح  IVانگلیسی را تکمیل می کنند و شایستگی لسان
انگلیسی را کسب می کنند .برای معلومات بیشتر به جدول زیر مراجعه کنید:
پوهنتون

ویب سایت

https://study.curtin.edu.au/applying/pathways/tafe -vet

Curtin

https://www.ecu.edu.au/future -students/course-entry
شاگردان می توانند با استفاده از یک شهادتنامه  IIIو شایستگی لسان انگلیسی برای شمولیت در
کورسهای  ECU UniPrepدرخواست دهند .برای کسب معلومات بیشتر به ویب سایت زیر
مراجعه کنید.
https://www.ecu.edu.au/degrees/uniprep

Edith Cowan

https://www-uat.murdoch.edu.au/study/pathways-to-uni/vocationaleducation-and-training
شاگردان می توانند با استفاده از شهادتنامه  IIتحصیالت عمومی بزرگساالن یا شهادتنامه III
شایستگی لسان انگلیسی برای شمولیت در پروگرامهای  Murdoch’s OnTrackو
 FlexiTrackدرخواست دهند .برای کسب معلومات بیشتر به ویب سایت های زیر مراجعه کنید.
OnTrack - https://www- 
uat.murdoch.edu.au/course/enabling/n1069
FlexiTrack - https://www- 
uat.murdoch.edu.au/course/enabling/n1095

Murdoch

https://www.notredame.edu.au/study/pathways/vet -study
برای اکثر کورسها قابل دسترس است ،به استثنای حقوق ،فزیوتراپی و تعلیم و تربیه.

University of
Notre Dame

https://www.uwa.edu.au/study/How-to-apply/Admission-entrypathways/Diploma-Entry-Pathway

University of WA

راهکاری ها برای شاگردان بومی و باشندگان جزایر توریز
راهکاری های اختصاصی برای شمولیت شاگران بومی و باشندگان جزایر توریز به پوهنتون موجود اند .برای کسب معلومات بیشتر به جدول
زیر مراجعه کنید:
پوهنتون

ویب سایت

https://karda.curtin.edu.au/study/enabling -courses

Curtin

)( Aboriginal University Readiness Assessment (AURAارزیابی آمادگی
پوهنتون اهالی بومی همیشه برای شاگردان دارنده شهادتنامه  IIیا پایین تر اجازه می دهد که برای
شمولیت در پوهنتون مد نظر گرفته شوند .برای معلومات بیشتر به ویب سایت زیر مراجعه کنید:
https://www.ecu.edu.au/centres/kurongkurl-katitjin/student-successand-support/aborignal-university-readiness-assessment

Edith Cowan

پروگرام توانمند سازی  K-Trackیک کورس رایگان جهت توانمند ساختن شاگردان بومی و
باشندگان جزایر توریز برای شروع نمودن تحصیالت دوره ثانونی یا جستجو برای یک رشته
دیگر است .برای معلومات بیشتر به ویب سایت زیر مراجعه کنید:

Murdoch
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https://www.murdoch.edu.au/life -at-murdoch/perth-campus/facilitiesservices/kulbardi-aboriginal-centre/k-track-enabling-program
این پوهنتون دارای یک سلسله فرصت ها و گزینه های راهکار شمولیت برای شاگردان بومی و
باشندگان جزایر توریز در رشته طب است .برای معلومات بیشتر به ویب سایت زیر مراجعه کنید:
https://www.notredame.edu.au/current -students/support/indigenousportal

University of
Notre Dame

Indigenous study opportunities: The University of Western Australia
فرصت های تحصیلی اشخاص بومی .این پوهنتون دارای کورس آشنا سازی ساکنین بومی و
طرح های شمولیت مشروطه می باشد .برای معلومات بیشتر به ویب سایت زیر مراجعه کنید:
https://www.uwa.edu.au/study/indigenous-study

University of WA

کورسهای آمادگی پوهنتون
کورسهای آمادگی و توانمند سازی به منظور آماده ساختن شاگردان برای واجد شرایط شناخته شدن به یک سلسله کورسهای لیسانس می باشد.
این کورسها روی مهارت های مورد نیاز به سطح پوهنتون مانند تحقیق ،پروسه های نوشته و آموختن شمارش می باشند .برای معلومات
بیشتر به جدول زیر مراجعه کنید:
پوهنتون

ویب سایت

پروگرام  UniReadyرایگان است و به روی شاگردان تارک مکاتب و بزرگسال باز میباشد.
برای معلومات بیشتر به ویب سایت زیر مراجعه کنید:
https://study.curtin.edu.au/applying/pathways/uniready-enablingprogram

Curtin

کورسهای  UniPrepرایگان اند و به روی شاگردان تارک مکاتب و بزرگسال باز میباشند .برای
معلومات بیشتر به ویب سایت زیر مراجعه کنید:
https://www.ecu.edu.au/degrees/uniprep

Edith Cowan

این پوهنتون دارای یک سلسله راهکار های توانمند سازی است .برای معلومات بیشتر به ویب
سایت زیر مراجعه کنید:
http://www.murdoch.edu.au/study/courses/enabling-pathways

Murdoch

https://www.notredame.edu.au/study/pathways/tertiary -pathwayprogram

University of
Notre Dame

شمولیت نمونه کار ها
شاگردان ممکن است برای شمولیت به کورسهای خاص به سطح لیسانس بر اساس نمونه کارهائیکه نشان دهنده دستاوردهای تحصیلی،
صالحیت ها ،قابلیت ها و مناسب بودن است ،مد نظر گرفته شوند .برای معلومات بیشتر به جدول زیر مراجعه کنید:
پوهنتون

ویب سایت
شمولیت نمونه کار ها در یک سلسله کورسهای علوم انسانی ،ساینس ،تجارت و طب قابل دسترس است.
برای معلومات بیشتر به ویب سایت زیر مراجعه کنید:

Curtin

https://study.curtin.edu.au/applying/pathways/po rtfolio-entry
شاگردان ممکن است برای شمولیت در کورسهای خاص به سطح لیسانس در رشته های هنرهای خالق،
طراحی بدون یک  ATARمدنظر گرفته شوند .برای معلومات بیشتر به ویب سایت زیر مراجعه کنید:
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Edith Cowan

https://www.ecu.edu.au/future -students/course-entry/creative-artsportfolio-entry
راهکار های رسانه ها برای آن عده شاگردان خالق است که می خواهند شامل کورس هنر ها شوند .برای
معلومات بیشتر به ویب سایت های زیر مراجعه کنید:




Murdoch

 https://www.murdoch.edu.au/study/courses/undergraduatecourses/portfolio-entry-pathway
http://www.murdoch.edu.au/study/courses/und ergraduatecourses/portfolio-entry-pathway/media-portfolio-pathway

شمولیت مبتنی بر تجربه
شاگردان ممکن است برای شمولیت در یک کورس به سطح لیسانس از طریق ارزیابی پوهنتون از توانایی آنها برای موفقیت در تحصیالت
عالی بر اساس شواهد ارائه شده مدنظر گرفته شوند .برای معلومات بیشتر به جدول زیر مراجعه کنید:
پوهنتون

ویب سایت

این پوهنتون می تواند شاگردان را در صورت عدم موجودیت هیچ راهکار دیگر ،در قسمت شامل
شدن در کورس مورد نظر شان کمک کند .برای معلومات بیشتر به ویب سایت زیر مراجعه کنید:
https://study.curtin.edu.au/applying/pathways/access -curtin

Curtin

به شاگردان اجازه می دهد تا برای شمولیت در یک کورس به سطح لیسانس از طریق یک
ارزیابی توانایی هایشان جهت موفقیت در تحصیالت عالی مدنظر گرفته شوند .برای معلومات
بیشتر به ویب سایت زیر مراجعه کنید:
https://www.ecu.edu.au/future-students/course-entry/experiencebased-entry-scheme

Edith Cowan

یک گزینه ارزیابی شده یا بدون ارزیابی را جهت خواندن واحد های منفرد انتخابی بدون ضرورت
به ثبت نام در یک کورس شهادتنامه دار ارائه می دهد .برای معلومات بیشتر به ویب سایت زیر
مراجعه کنید:
https://www.uwa.edu.au/study/courses-and-careers/shortcourses/access-uwa-assessed

University of WA

طرح دسترسی تحصیلی
شاگردانیکه شرایط استثنایی را در دوران ثانوی مکتب تجربه کرده اند که باالی دروس سالهای  11و  12ایشان تاثیر منفی گذاشته است،

می توانند برای شمولیت در پوهنتون های آسترالیای غربی درخواست دهند .درخواست دهندگان می توانند نزد Tertiary Institution
)( Service Centre (TISCمرکز خدمات موسسات لیسانس) برای مدنظر گرفته شدن خاص درخواست دهند.
برای معلومات بیشتر ،به ویب سایت  TISCبه آدرس  www.tisc.edu.au/static/guide/eas.tiscمراجعه کنید.
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