
تصویب شده از جانب دولت ویکتوریا,

1 Treasury Place, Melbourne

انتخاب های تعلیمی برای صنف های 11 و 12

استعدادهای زیاد. 
یک مدرک تعلیمی 

.VCE ویکتوریا



تعلیمات متوسطه ارشد در ویکتوریا در حال تغییر 
است تا مسیرهای بیشتر و انتخاب بیشتری در اختیار 

شما قرار دهد

از سال 2023 دو راه برای دریافت مدرک تعلیمی ویکتوریا وجود دارد. شما می توانید 
در VCE یا رشته مسلکی VCE ثبت نام کنید، که یک برنامه آموزشی جدید دو ساله 
حرفوی کاربردی در VCE می باشد. این جایگزین و تداوم نقاط قوت VCAL متوسط 

و عالی می باشد.

 VCE همچنان برای متعلمین که ممکن آماده یا قادر به تکمیل مدرک در سطح

 ،)Victorian Pathways Certificate( نباشند، مدرک مسیرهای ویکتوریایی

جایگزین VCAL اساسی وجود خواهد داشت.

چه شما بخواهید شامل دانشگاه، TAFE، یک دوره ستاژ یا شاگردی شوید، یا به طور 

مستقیم زمانی که مکتب را تمام کردید وارد نیروی کار شوید، یک مسیر دومی وجود 

دارد که به شما کمک می کند تا به آنجا برسید.

  *  VCAL متوسط می تواند به متعلمین واجد شرایط صنف 12 در سال 2023 داده شود. با معلمان خود صحبت کنید تا 
انتخاب های تان را پیدا کنید.

آنچه در سال 2023 در حال تغییر است

VCEبدون تغییر / VCE

رشته مسلکی VCAL*VCE عالی یا متوسط

مدرک مسیرهای تعلیمی VCAL اساسی
ویکتوریایی

مضمون های درسی VET در تمام مسیرها گنجانده شده است
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VCE

VCE یک مدرک متوسطه ارشد است که مسیرهایی را برای تعلیمات عالی، کورس 
های مدرک TAFE یا VET سطوح باال تر، دوره های ستاژ، دوره های شاگردی و نیروی 

کار باز می کند. 

بیش از 90 رشته تعلیمی برای انتخاب از میان علوم بشری، ساینس، ریاضیات، 

تکنالوجی، هنر، تعلیمات فزیکی و لسان ها وجود دارد. هکذا 27 کورس تعلیمی حرفوی 

مانند تعلیمات صنعت موتر، صحی، و آرایشگری )مو و زیبایی( وجود دارد.

با مکتب خود بررسی کنید که کدام مضمون ها را ارائه می کنند. اگر بعد از اتمام مکتب 
یک ATAR می خواهید، باید مسیر VCE را انتخاب کنید. 

مسیر VCE برای دیشی

دیشی می خواهد وکیل شود، بنابراین می خواهد در مضمون های VCE مانند 

 VCE انگلیسی، ریاضیات، مطالعات حقوقی، تعلیمات فزیکی، تاریخ و تجارت

VET ثبت نام کند. او دوره متوسطه را با VCE خود تمام خواهد کرد. 

دیشی مضمون های را انتخاب کرده است که به آینده شغلی او مرتبط است و 

همچنین مضمون هایی که به آنها عالقه واقعی دارد. او در مورد انتخاب های خود با 

معلم و آکاه مشاغل مکتب صحبت کرد تا بتواند پیش نیازهای تحصیل در بخش 

حقوق در دوره دانشگاه را تکمیل کند.

مضمون های صنف 10 برای دیشی
VCE فصل 1 و 2 تعلیمات فزیکی

مضمون های صنف 11 برای دیشی
VCE فصل 1 و 2 انگلیسی

VCE فصل 1 و 2 روش های ریاضی

VCE فصل 1 و 2 تعلیمات حقوقی

VCE فصل 1 و 2 تاریخ معاصر

VCE فصل 3 و 4 تعلیمات فزیکی

مدرک III از VCE VET در فصل 1 و 2 تجارت

مضمون های صنف 12 برای دیشی
VCE فصل 3 و 4 انگلسی

VCE فصل 3 و 4 روش های ریاضی

 VCE فصل 3 و 4 انقالب های تاریخی

VCE فصل 3 و 4 تعلیمات حقوقی

مدرک III از VCE VET در فصل 3 و 4 تجارت
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 VCE رشته حرفوی

رشته حرفوی )VCE )VCE VM  یک برنامه تعلیمی مسلکی و کاربردی دو ساله است 

که اکنون به طور مستقیم در VCE قرار دارد. این پروگرام برای تجهیز شما به مهارت های 

ضروری برای کار، تحصیالت بیشتر و فعالیت های شخصی شما به حیث یک عضو فعال 

و متعهد جامعه طراحی شده است.

اگر ترجیح می دهید در دنیای واقعی و محیط کاری یاد بگیرید و برای اهداف پس از 

مکتب خود به ATAR ضرورت ندارید، این یک انتخاب عالی است. این یک مسیر خوب 

برای ستاژ، شاگردی، ادامه تعلیم یا به طور مستقیم به یک شغل است.

شما بخش های اصلی - سواد، حساب، مهارت های مرتبط با کار و مهارت های انکشاف 

شخصی - را مطالعه خواهید کرد و 180 ساعت تعلیم و تربیه حرفوی )VET( را در سطح 

مدرک II یا باالتر تکمیل خواهید کرد.

VCE VM کدام آزمون خارجی ندارد، به جز آزمون پیشرفت عمومی )GAT( یا در برخی از 
پروگرام های VCE VET. این به این معنی است که شما نمره تعلیمی برای مضمون های 

VCE VM یا ATAR دریافت نخواهید کرد.

شما مضمون های VCE و پروگرام های VCE VET را به برنامه آموزشی VCE VM خود 

اضافه کرده می توانید.
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مسیر VCE VM برای کامله

کامله دوست دارد در حین کار یاد بگیرد و می خواهد یک سازنده فلز باشد، بناً 

می خواهد در رشته حرفوی VCE ثبت نام کند )VCE VM(. او تعلیمات VCE VM و 

مدرک VCE VET II در رشته انجینری را انجام خواهد داد. کامله مکتب متوسطه را 

با مدرک تعلیمی ویکتوریایی رشته حرفوی خود به پایان خواهد رساند. او همه اینها را 
با خانواده، معلم و آگاه مشاغل مدرسه در میان گذاشت.

در صنف 10، کامله در یک روز به طور آزمایشی در TAFE شرکت کرد و دوره 
انجینری VET را تجربه کرد. او سپس به یک سفر شغلی به یک تولید کننده کاروان 

محلی رفت و پرسید که آیا می تواند در این شرکت آموزش در محل کار به طور 

ساختاریافته انجام دهد در حالی که صنف 11 بود. این بدان معنی است که او مدتی 

از زمان مکتب را در فابریکه کاروان می گذراند تا در محل کار یاد بگیرد. او برای این 
زمان سپری شده به سمت رشته حرفه ای VCE خود کردیت )credit( دریافت 

خواهد کرد. وقتی کامله صنف 12 را تمام کند، امیدوار است که در این کمپنی 

کارآموزی کند.

مضمون های صنف 11 برای کامله
VCE VM فصل های 1 و 2 سواد

VCE فصل های 1 و 2ریاضیات عمومی

VCE VM برای )WRS( فصل های 1 و 2 مهارت های مربوط به کار

مدرک II از VCE VM در تعلیمات انجینیری فصل 1 و 2

فصل 1 آموزش ساختاریافته محل کار VET به مدت )90 ساعت(

مضمون های درسی صنف 12 برای کامله
VCE VM فصل های 3 و 4 سواد

VCE فصا های 3 و 4 ریاضیات عمومی

VCE VM برای )PDS( فصل های 3 و 4 مهارت های انکشاف شخصی

VCE VM برای )WRS( فصل های 3 و 4 مهارت های مربوط به کار

مدرک II از VCE VET در تعلیمات انجینیری فصل های 3 و 4

SWLR )به مدت )90 ساعت VET فصل 2 آموزش ساختاریافته محل کار
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مدرک مسیرهای تعلیمی ویکتوریایی

مدرک مسیرهای تعلیمی ویکتوریایی )VPC( یک مدرک نو است که برای متعلمین 

طراحی شده است که ممکن قادر یا آماده به تکمیل مدرک در سطح VCE نباشند و 

به انعطاف پذیری در یادگیری نیاز دارند. VPC در سطح 1 چارچوب مدارک آسترالیایی 

)Australian Qualifications Framework( قرار دارد. 

این یک برنامه درسی جذاب و پشتیبانی اضافی را برای شما ارائه می دهد تا مهارت ها و 

قابلیت های مرتبط با کار که برای موفقیت به آن ضرورت دارید را انکشاف دهید. 

VPC به طور معمول در صنف 11 و 12 تکمیل می شود، اما انعطاف پذیر است بنابراین 
می توان آن را زودتر شروع کرد یا در مدت طوالنی تر از 2 سال به پایان رساند. این کورس 

تعلیمی در سطح قابل دسترس تری نسبت به رشته حرفوی VCE و VCE طراحی و ارائه 

می شود. شما VPC را با سرعت خود مطالعه کرده می توانید و معلمان شما پیشرفت 

شما را از طریق طیف وسیعی از فعالیت های یادگیری صنف ارزیابی خواهند کرد. 

 )VPC( را به پایان رساندید، مدرک مسیرهای تعلیمی ویکتوریا VPC هنگامی که پروگرام

به شما داده می شود. شما باید در مورد اینکه آیا این انتخاب برای شما مناسب است با 

معلمان و خانواده خود گپ بزنید.
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مسیر VPC برای براندون

براندون در بازگشت به مکتب به دلیل مشکل صحی جاری، ضرورت به انعطاف 

پذیری دارد. معلم براندون در مورد VPC با او و والدینش صحبت کرد. 

براندون VPC را دوست دارد زیرا او می تواند برنامه آموزشی خود را هر وقت که 

خواسته باشد آغاز کند. براندون تصمیم می گیرد در مضمون های VPC ثبت نام کند، 

پروژه های اجتماعی را انجام دهد و در یک تیم کار کند. برای براندون ممکن بیش از دو 

سال طول بکشد تا برنامه آموزشی خود را تکمیل کند.

براندون به جای تکمیل کردن انگلیسی و ریاضی صنف 10، فصل 1 سواد و حساب 

VPC را انجام می دهد. وقتی که براندون انتخاب های خود را برای صنف 11 و 12 
انجام می دهد، او می داند که VPC برنامه مناسبی برای او است زیرا او هنوز به 

انعطاف پذیری ضرورت دارد. 

در صنف 11 او مدرک نمبر II در تجارت را شروع می کند زیرا این VET در محل 
مکتب اجرا می شود که حضور او را آسان تر. می کند. تا صنف 12، براندون به طور 

منظم به مکتب می رود و در مدرک نمبر II دستیاری سالن ثبت نام می کند. او 

آموزش ساختار یافته در محل کار را در یک آرایشگاه انجام می دهد که به این معنی 

است که برای موقعیت کاری خود کردیت )credit( کسب می کند.

براندون وقتی مکتب را ترک می کند، می خواهد به حیث یک آرایشگر شاگردی کند. 

مضمون های درسی صنف 10 برای براندون
VPC فصل 1 سواد

VPC فصل 1 حساب

مضمون های صنف 11 براندون
VPC فصل 2 سواد

VPC فصل 2 حساب

VPC برای )PDS( فصل1 مهارت های انکشاف شخصی

VPC برای )WRS( فصل 1 مهارت های مرتبط با کار

مدرک II از فصل VET در تجارت کوچک 

)عملیات/نوآوری( فصل 1 و 2

مضمون های صنف 12 براندون
VPC فصل 3 سواد آموزی

)PDS( مهارت های انکشاف شخصی VPC 2 فصل

VPC 2 فصل )WRS( مهارت های مرتبط با کار

مدرک II از VET در دستیار سالن فصل های 1 و 2

VET فصل SWLR 1 )90 ساعت(
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انتخاب مسیر درست 

بهترین راه برای انتخاب مسیر مناسب برای شما این است که با آگاه مسائل شغلی، 

معلمان و خانواده خود صحبت کنید تا در انتخاب شما کمک کنند.

در مورد نقاط قوت کلیدی تان، مضمون های که اکنون از آنها لذت می برید و کاری که 
دوست دارید پس از اتمام مکتب انجام دهید، فکر کنید. 

آیا می خواهید به طور مستقیم وارد نیروی کار شوید یا به تعلیمات خود ادامه دهید؟ آیا 
می خواهید در یک حرفه کار کنید یا به یک محیط اداری فکر می کنید؟

حاال به کجا؟ رهنمای 2023 مسیرهای دوره متوسطه ارشد در ویکتوریا کتابچه ای است 

که همه چیزهایی را که باید در مورد صنف های آخر مکتب بدانید توضیح می دهد و به 

شما در درک انتخاب های تان کمک می کند. 

این در مکتب یا از طریق لینک vcaa.vic.gov.au/where-to-now در دسترس است.

برای کسب معلومات بیشتر در مورد انتخاب های نو مسیر دوره متوسطه ارشد از 

این لینک vic.gov.au/onevce دیدن کنید.

http://vcaa.vic.gov.au/where-to-now
http://vic.gov.au/onevce

