آموزش و کارآموزی حرفه ای
اطالعات برای والدین و مراقبین
_____________________________________________________________________

 VETچیست؟
آموزش و کارآموزی حرفه ای (:)VET
• مهارت ها و دانش هایی را ارائه می دهد که برای اجرای موثر در محل کار مورد نیاز است .مدارک  VETمختص
مشاغل خاصی در صنعت است.
• مدارک تحصیلی در سراسر استرالیا به رسمیت شناخته می شوند و در سراسر استرالیا پذیرفته می شوند.
• مدارک در کنار یادگیری در محل کار ،مهارت های اساسی را تامین می کنند که در مسیرهای متعدد اشتغال و
تحصیل قابل انتقال هستند.

چگونه  VETبه گواهی آموزش استرالیای غربی ( )WACEکمک می کند؟
 VETمی تواند به گواهی آموزش استرالیای غربی ( )WACEکمک قابل توجهی کند .به عنوان مثال ،گواهی ۲
( )Certificate IIدر مسیر احداث ساختمان و سازه یا گواهی  )Certificate II( ۲در مهارت های محل کار ،سهمی معادل
چهار واحد درسی در  WACEدارد.
مدارک تکمیل شده که به عنوان بخشی از تحصیالت متوسطه ثبت شده اند ،در گزارش پیشرفت دانش آموزان استرالیای غربی
( )WASSAدر کنار واحدهای قابلیت های به دست آمده ذکر شده است.

برای شناسه اختصاصی دانشجویی ( )USIثبت نام کنید
برای اینکه  VETبه  WACEکمک کند ،دانش آموز باید مطمئن شود که  USIبه سوابق دانشجویی او اضافه شده است.
از وبسایت  https://www.usi.gov.auدیدن کنید یا برگه اطالعات  USIرا ببینید.
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چند نمونه از گزینه های مسیر  VETچیست؟
 VETکه به دانش آموزان متوسطه داده می شود > کارآموزی > استخدام و/یا دانشگاه

پیامد شغلی

گواهی IV
در امنیت سایبری
(برای ترک تحصیل کرده)

• پشتیبانی فنی کامپیوتر
• امنیت اطالعات

گواهی III
در اطالعات ،رسانه های
دیجیتال و فنآوری
(امنیت سایبری)
سال  ۱۱و ۱۲

دیپلم پیشرفته
در امنیت شبکه
(برای ترک تحصیل کرده یا
مسیر گواهی )IV

پیامد شغلی
• امنیت فناوری اطالعات و ارتباطات
متخصص  /مشاور
• مدیریت شرکت شبکه ICT

دانشگاه
لیسانس علوم (امنیت سایبری)

کارآموزی در مدرسه > کارآموزی > استخدام و/یا دانشگاه
پیامد شغلی
• کمک در پرستاری
• دستیار مراقبت از بیمار
• کمک مراقبت از سالمندان
• نگهبان

در کارآموزی مبتنی IIIگواهی
بر خدمات بهداشتی مدرسه ای
سال ۱۲

IVگواهی
آمادگی برای تحصیالت بهداشتی
و پرستاری

پیامد کار
پرستار ثبت نام شده

دیپلم پرستاری
(ثبت نام شده)

دانشگاه
لیسانس پرستاری
( EN Articulation
)Pathway
 2سال

پیامد کار
پرستار ثبت نام شده
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IIIگواهی
در کارآموزی مبتنی بر کمک
خدمات بهداشتی
سال ۱۱

پیش کارآموزی > کارآموزی > استخدام و/یا آموزش بیشتر

در الکتروتکنولوژیIIIگواهی
دوره کار آموزی در مدرسه
سال ۱۲

پیامد شغلی
• برقکار دارای مجوز

درIIIگواهی
کارآموزی برقکار الکتروتکنولوژی

پیامد کار
• پیمانکار برق
• متخصص فنی
• سرپرست فنی

در الکتروتکنولوژیIVگواهی
(پیمانکار برق)
در مهندسی (ابزار دقیق)IVگواهینامه

پیامد کار
• ناظر برق و کنترل
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دیپلم مهندسی برق

3

IIگواهی
در الکتروتکنولوژی (شروع شغلی)
پیش کارآموزی
سال ۱۱

گواهی دوم در الکتروتکنولوژی
(شروع شغلی)
پیش کارآموزی
سال ۱۲

