
ជម្រើ��ើសសិក្សាាស��ប់់ថ្នាា ក់្សាទីើ 11 និិងទីើ 12

ផ្តតល់់សិិទ្ធិិិអនុុញ្ញាា តដោ�យរ�ា ភិិបាល់រដ្ឋាវិចិថូូដោរៀ, 
1 Treasury Place, Melbourne។

ទេ�ពទេ�សល្យយជាទេ��ើន។ 
VCE មួួយ។



ការអប់់រំ�ធ្យយ�សិក្សាាទុីតិិយភូូ�ិម្រើ�រដ្ឋឋវិចិថូូម្រើរៀកំ្សាពុុងផ្លាា ស់បូូ់រ 
ម្រើ�យផូ្តល់់ឱ្យយអាក្សានូិវិវិធិ្យើសា�សូសិក្សាាកាន់ិតែតិម្រើ�ចើនិ  
និិងជម្រើ��ើសកាន់ិតែតិ�ប់ម្រើសើរ
ចាប់់ពីីឆំ្នាំ� 2023 នឹឹងមានឹវិធីិីពីីរយ៉ាា ងដើ�ីម្បីីទីទួលបានឹវិញិ្ញាា ប់នឹប់ត្រ�សិិក្សាារ�ឋវិចិថូូដើរៀរប់ស់ិអំ្នក្សា។  

អំ្នក្សាអាចចះ�ដើ�ះ �ចូលដើរៀនឹក្សាំះងម្បីះខវិជិ្ជាា  VCE ឬ ម្បីះខជំ�នាញវិជិ្ជាា ជីំវិៈ VCE ជ្ជាក្សាម្បីះវិធីិីសិិក្សាាអ្ននឹះវិ�ត
វិជិ្ជាា ជីំវិៈរយៈៈដើពីលពីីរឆំ្នាំ�ថូះីដើ�ក្សាំះង VCE។ ជំ�នួឹសិ និឹងក្សាសាងភាពីខំ្លាំ�ងផ្នែ�កំ្សា VCAL ក្សាត្រមិ្បី�ម្បីធីយម្បី  

និឹងជ្ជាន់ឹខពស់ិ។

ក៏្សានឹឹងមានឹវិញិ្ញាា ប់នឹប់ត្រ�សិត្រមាប់់វិធីិីសាត្រសិតសិិក្សាារ�ឋវិចិថូូដើរៀ�ងផ្នែ�រ ផ្នែ�លជំ�នួឹសិមូ្បីលដ្ឋាឋ នឹ VCAL 

សិត្រមាប់់សិិសិសផ្នែ�លមិ្បីនឹអាចដើត្រ�ៀម្បីខួំនឹរចួរាល់ ឬអាចប់ញ្ចចប់់វិញិ្ញាា ប់នឹប់ត្រ�ដើ�ក្សាត្រមិ្បី� VCE។

មិ្បីនឹថាអំ្នក្សាចង់ចូលដើរៀនឹដើ�សិក្សាលវិទិាល័យៈ សាា នឹប័់នឹ TAFE ការហ្វឹឹកឹ្សាហា�់ជ្ជាសិិសិសដើរៀនឹសូិត្រ�  

ឬភាពីជ្ជាអំ្នក្សាហា�់ដើធីឹីការ ឬចូលដើ�ក្សាំះងក្សាមំា�ងពីលក្សាម្បីះផ្ទាា ល់ដើ�ដើពីលអំ្នក្សាប់ញ្ចចប់់ការដើរៀនឹសូិត្រ�ដើ�សាលាដើនា�
ដើទ មានឹវិធីិីសាត្រសិតសិិក្សាាប់នាា ប់់ដើទៀ�ផ្នែ�លនឹឹងជួំយៈឱ្យយអំ្នក្សាដើ��ល់ទីដើនា�។

 *  VCAL កម្រិ�ិត�ធ្យយ� អាចម្រិតវូិបានុផ្តតល់់ជូូនុសិិសិសថ្នាា ក់ទី្ធិ 12 ដែដ្ឋល់មានុសិិទ្ធិិិកាុងឆ្នាំា � 2023។ សូិ�ពិិភាកាជា�ួយម្រិ�បូដោម្រិងៀនុរបស់ិអាក  
ដោដី្ឋ�ីីដែសិែងរកជូដោម្រិ�ីសិរបស់ិអាក។

ម្រើតិើ�និអីើផ្លាា ស់បូូ់រម្រើ�ឆ្នាំា  ំ2023

VCE VCE / គ្មាា និការផ្លាា ស់បូូ់រម្រើទី

VCAL ជាន់ិខ្ពពស់ ឬ
ក្សា��ិតិ�ធ្យយ� VCE �ុខ្ពជំនាញវិជិាា ជើវិៈសំខាន់ិ*

VCAL ក្សា��ិតិ�ូល់�ឋ និ វិញិ្ញាា ប់និប់�តិស��ប់់វិធិ្យើសា�សូសិក្សាា
រដ្ឋឋវិចិថូូម្រើរៀ

�ុខ្ពវិជិាា  VET រ�ួប់ញ្ចូូូល់ម្រើ�ក្សាាុងវិធិ្យើសា�សូសិក្សាាទាំងំអស់។
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VCE

VCE គឺឺជ្ជាសិញ្ញាា ប់ត្រ�ម្បីធីយម្បីសិិក្សាាទះ�ិយៈភូូមិ្បី សិត្រមាប់់�តល់វិធីិីសាត្រសិតសិិក្សាាដើ�កាន់ឹការអ្នប់់រឧំ�តម្បីសិិក្សាា 

វិគឺគប់ណ្តុះតះ �ប់ណ្តាត លវិញិ្ញាា ប់នឹប់ត្រ� TAFE ឬ VET ក្សាត្រមិ្បី�ខពស់ិជ្ជាង វិគឺគប់ណ្តុះតះ �ប់ណ្តាត ល  

ការហ្វឹឹកឹ្សាហា�់អំ្នក្សាហា�់ដើរៀនឹដើធីឹីការ និឹងក្សាមំា�ងពីលក្សាម្បីះ។ 

មានឹម្បីះខវិជិ្ជាា ជ្ជាង 90 ដើ�ីម្បីីដីើត្រជីំសិដើរ �សិដើចញពីីទូទាំ�ងម្បីះខវិជិ្ជាា ម្បីនឹះសិសសាត្រសិត វិទិាសាត្រសិត គឺណិ្តុះ�វិទិា 

ប់ដើចចក្សាវិទិា សិិលីៈ ការអ្នប់់ររំាងកាយៈ និឹងភាសា។ ក៏្សាមានឹការសិិក្សាាផ្នែ�កំ្សាវិជិ្ជាា ជីំវិៈច�នួឹនឹ 27  

�ូចជ្ជាខ្លាំងរថូយៈនឹត សិះខភាពី និឹងសិក់្សា និឹងសិម្បីភសិស�ងផ្នែ�រ។

សូិម្បីពិីនិឹ�យដើ�សាលាដើរៀនឹរប់ស់ិអំ្នក្សា ថាដើ�ីពួីក្សាដើគឺមានឹ�តល់ជូំនឹម្បីះខវិជិ្ជាា អីឹ្នខំ�។ ត្រប់សិិនឹដើបី់អំ្នក្សាចង់បានឹ 

ATAR ដើ�ដើពីលអំ្នក្សាប់ញ្ចចប់់ការដើរៀនឹសូិត្រ�ដើ�សាលា អំ្នក្សាគួឺរផ្នែ�ដើត្រជីំសិដើរ �សិវិធីិីសាត្រសិតសិិក្សាា VCE។ 

វិធិ្យើសា�សូសិក្សាា VCE រប់ស់ Deshi

Deshi ចង់កំាយៈជ្ជាដើម្បីធាវិ� �ូដើច�ំគា�់នឹឹងចះ�ដើ�ះ �ចូលដើរៀនឹម្បីះខវិជិ្ជាា  VCE �ូចជ្ជាភាសាអ្នង់ដើគំឺសិ 
គឺណិ្តុះ�វិទិា ការសិិក្សាាផ្នែ�កំ្សាចាប់់ ការអ្នប់់ររំាងកាយៈ ត្រប់វិ�តិសាត្រសិត និឹង VCE អាជីំវិក្សាម្បីះ VET។ 
គា�់នឹឹងប់ញ្ចចប់់សាលាម្បីធីយម្បីសិិក្សាាជ្ជាមួ្បីយៈនឹឹង VCE រប់ស់ិគា�់។ 

Deshi បានឹដើត្រជីំសិដើរ �សិម្បីះខវិជិ្ជាា ផ្នែ�លទាំក់្សាទងនឹឹងអាជីំពីនាដើពីលអ្ននាគឺ�រប់ស់ិគា�់  
ក៏្សា�ូចជ្ជាម្បីះខវិជិ្ជាា ផ្នែ�លគា�់មានឹច�ណ្តាប់់អារម្បីះណ៍្តុះពិី�ត្របាក្សា�។ គា�់បានឹពិីភាក្សាាអ្ន�ពីីជំដើត្រមី្បីសិរប់ស់ិ
គា�់ជ្ជាមួ្បីយៈត្រគឺបូ់ដើត្រងៀនឹរប់ស់ិគា�់ និឹងត្រគឺអូាជីំពីដើ�សាលាដើរៀនឹ ដើ�ីម្បីីឱី្យយគា�់ប់�ដើពីញតាម្បី�ត្រម្បីវូិការ
នៃនឹវិគឺគសិិក្សាាផ្នែ�ល�ត្រម្បីវូិដើ�សិក្សាលវិទិាល័យៈដើ�ីម្បីីសិីិក្សាាចាប់់។

�ុខ្ពវិជិាា ថ្នាា ក់្សាទីើ 10 រប់ស់ Deshi
ការអ្នប់់ររំាងកាយៈ VCE វិគឺគទី 1 និឹងទី 2

�ុខ្ពវិជិាា ថ្នាា ក់្សាទីើ 11 រប់ស់ Deshi
VCE ភាសាអ្នង់ដើគំឺសិ វិគឺគទី 1 និឹងទី 2

VCE វិធីិីសាត្រសិតគឺណិ្តុះ�វិទិា វិគឺគទី 1 និឹងទី 2

VCE ការសិិក្សាាផ្នែ�កំ្សាចាប់់ វិគឺគទី 1 និឹងទី 2

VCE ត្រប់វិ�ិតសាត្រសិតទ�ដើនីឹប់ វិគឺគទី 1 និឹងទី 2

VCE ការអ្នប់់ររំាងកាយៈ វិគឺគទី 3 និឹងទី 4

វិញិ្ញាា ប់នឹប់ត្រ� VCE VET ក្សាត្រមិ្បី� III ផ្នែ�កំ្សាអាជីំវិក្សាម្បីះ វិគឺគទី 1 និឹងទី 2

�ុខ្ពវិជិាា ថ្នាា ក់្សាទីើ 12 រប់ស់ Deshi
VCE ភាសាអ្នង់ដើគំឺសិ វិគឺគទី 3 និឹងទី 4

VCE វិធីិីសាត្រសិតគឺណិ្តុះ�វិទិា វិគឺគទី 3 និឹងទី 4

VCE ប់�ិវិ�តន៍ឹត្រប់វិ�តិសាត្រសិត វិគឺគទី 3 និឹងទី 4 

VCE ការសិិក្សាាផ្នែ�កំ្សាចាប់់ វិគឺគទី 3 និឹងទី 4

វិញិ្ញាា ប់នឹប់ត្រ� VCE VET ក្សាត្រមិ្បី� III ផ្នែ�កំ្សាអាជីំវិក្សាម្បីះ វិគឺគទី 3 និឹងទី 4
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VCE �ុខ្ពជំនាញវិជិាា ជើវិៈសំខាន់ិ
VCE ម្បីះខជំ�នាញវិជិ្ជាា ជីំវិៈសិ�ខ្លាំន់ឹ (VCE VM) គឺឺជ្ជាក្សាម្បីះវិធីិីសិិក្សាាវិជិ្ជាា ជីំវិៈ និឹងអ្ននឹះវិ�តរយៈៈដើពីលពីីរឆំ្នាំ� 
ផ្នែ�លឥឡូូវិដើនឹ�ត្រ�វូិបានឹដ្ឋាក់្សាដើដ្ឋាយៈផ្ទាា ល់ដើ�ក្សាំះង VCE។ វាត្រ�វូិបានឹដើរៀប់ច�ដើឡូងីដើ�ីម្បីីបី់�ដើពីញនូឹវិជំ�នាញ
សិ�ខ្លាំន់ឹៗសិត្រមាប់់ការងារ ការអ្នប់់របំ់ផ្នែនឹាម្បី និឹងការខិ�ខ�ត្របឹ់ងផ្នែត្រប់ងផ្ទាា ល់ខួំនឹរប់ស់ិអំ្នក្សាក្សាំះងនាម្បីជ្ជាសិមាជិំ
ក្សាសិក្សាម្បីះ និឹងមានឹការចូលរមួ្បីរប់ស់ិសិងគម្បី។

ដើនឹ�គឺឺជ្ជាជំដើត្រមី្បីសិ�៏លអមួ្បីយៈ ត្រប់សិិនឹដើបី់អំ្នក្សាចូលចិ�តដើរៀនឹដើ�ក្សាំះងពិីភូពីពិី� ប់រយិ៉ាកាសិការងារ  
ដើហី្វឹយៈមិ្បីនឹត្រ�វូិការ ATAR សិត្រមាប់់ដើគាលដើ�ដើត្រកាយៈការដើរៀនឹសូិត្រ�ដើ�សាលាដើរៀនឹរប់ស់ិអំ្នក្សា។  
ដើនឹ�គឺឺជ្ជាវិធីិីសាត្រសិតលអដើ�កាន់ឹការហ្វឹឹឹក្សាហា�់ជ្ជាអំ្នក្សាហា�់ដើរៀនឹដើធីឹីការ ការសិិក្សាាប់ផ្នែនឹាម្បី  
ឬដើដ្ឋាយៈផ្ទាា ល់ដើ�ក្សាំះងការងារ។

អំ្នក្សានឹឹងសិិក្សាាវិគឺគសិំលូ - អ្នក្សាខរក្សាម្បីះ ដើលខនឹពឹីនឹត ជំ�នាញពាក់្សាព័ីនឹធការងារ និឹងជំ�នាញអ្នភិូវិឌ្ឍឍន៍ឹផ្ទាា ល់ខួំនឹ - 
ដើហី្វឹយៈប់ញ្ចចប់់ 180 ដើមាា ងនៃនឹការអ្នប់់រ ំនិឹងប់ណ្តុះតះ �ប់ណ្តាត លវិជិ្ជាា ជីំវិៈ (VET) ដើ�ក្សាត្រមិ្បី�វិញិ្ញាា ប់នឹប់ត្រ� ក្សាត្រមិ្បី� 
II ឬខពស់ិជ្ជាងដើនឹ�។

VCE VM មិ្បីនឹមានឹការត្រប់ឡូងខ្លាំងដើត្រ�ដើទ ដើត្រ�ពីីការដើធីឹីដើ�សិតសិមិ្បីទធិ�លទូដើ� (GAT) ឬដើ�ក្សាំះងក្សាម្បីះវិធីិី 
VCE VET មួ្បីយៈច�នួឹនឹ។ ដើនឹ�មានឹន័ឹយៈថា អំ្នក្សានឹឹងមិ្បីនឹទទួលបានឹពិីនឹាះសិិក្សាាសិត្រមាប់់ម្បីះខវិជិ្ជាា  VCE VM 
ឬ ATAR ដើទ។

អំ្នក្សាអាចប់ផ្នែនឹាម្បីម្បីះខវិជិ្ជាា  VCE និឹង VCE ក្សាម្បីះវិធីិី VET ដើ�ក្សាំះង VCE ក្សាម្បីះវិធីិីសិិក្សាា VM រប់ស់ិអំ្នក្សា។
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វិធិ្យើសា�សូសិក្សាា VCE VM រប់ស់ Kamala

Kamala ចូលចិ�តដើរៀនឹផ្ទាា ល់ពីីការងារ ដើហី្វឹយៈចង់កំាយៈជ្ជាអំ្នក្សាត្រប់ឌិ្ឍ�ដើត្រគឺឿងចត្រក្សា �ូដើច�ំនាងនឹឹង
ចះ�ដើ�ះ �ចូលដើរៀនឹក្សាំះង VCE ម្បីះខជំ�នាញវិជិ្ជាា ជីំវិៈសិ�ខ្លាំន់ឹ (VCE VM)។ នាងនឹឹងដើធីឹីការសិិក្សាា 

VCE VM និឹង វិញិ្ញាា ប់នឹប់ត្រ� VCE VET ក្សាត្រមិ្បី� II ផ្នែ�កំ្សាវិសិិកឹ្សាម្បីះ។ Kamala  

នឹឹងប់ញ្ចចប់់ម្បីធីយម្បីសិិក្សាាដើដ្ឋាយៈមានឹ វិញិ្ញាា ប់នឹប់ត្រ�អ្នប់ររំ�ឋវិចិថូូដើរៀ ជំ�នាញវិជិ្ជាា ជីំវិៈរប់ស់ិនាង។  

នាងបានឹពិីភាក្សាាដើរឿងទាំ�ងអ្នស់ិដើនឹ�ជ្ជាមួ្បីយៈត្រក្សាមុ្បីត្រគឺសួារ ត្រគឺបូ់ដើត្រងៀនឹ និឹងត្រគឺអូាជីំពីដើ�សាលាដើរៀនឹ។

ដើ�ថំាក់្សាទី 10, Kamala បានឹចូលរមួ្បីក្សាំះងនៃថូៃសាក្សាលីងក្សាម្បីះវិធីិី TAFE និឹងវិសិិកឹ្សាម្បីះ VET  

ផ្នែ�លមានឹប់ទពិីដើសាធីន៍ឹ។ ប់នាា ប់់ម្បីក្សា នាងបានឹប់នឹត��ដើណី្តុះរសិិក្សាាអាជីំពីដើ�កាន់ឹត្រក្សាមុ្បីហុ្វឹះនឹ�លិ�
ការាាវាានឹក្សាំះង��ប់ន់ឹមួ្បីយៈ ដើហី្វឹយៈបានឹសួិរថាដើ�ីនាងអាចដើធីឹី ការដើរៀនឹសូិត្រ�ដើ�ក្សាផ្នែនំឹងដើធីឹីការផ្នែ�លមានឹ
រចនាសិម្បីព័នឹធដើ�ក្សាំះងត្រក្សាមុ្បីហុ្វឹះនឹបានឹដើទ ខណ្តុះៈផ្នែ�លនាងមានឹអាយៈះ 11 ឆំ្នាំ�។ ដើនឹ�មានឹន័ឹយៈថា  

នាងនឹឹងច�ណ្តាយៈដើពីលសិិក្សាាដើ�ដើរាងចត្រក្សា�លិ�ការាាវាានឹដើ�ីម្បីីដីើរៀនឹសូិតរផ្ទាា ល់ពីីការងារ។  

នាងនឹឹងទទួលបានឹដើត្រក្សាឌី្ឍ�សិត្រមាប់់ដើពីលដើនឹ�ដើឆ្នាំព �ដើ�កាន់ឹ VCE ម្បីះខជំ�នាញវិជិ្ជាា ជីំវិៈសិ�ខ្លាំន់ឹរប់ស់ិនាង។  

ដើ�ដើពីលនាងប់ញ្ចចប់់ថំាក់្សាទី 12, Kamala សិងឹមឹ្បីថានឹឹងទទួលបានឹការហ្វឹឹកឹ្សាហា�់ជ្ជាកូ្សានឹជ្ជាងជ្ជាមួ្បីយៈ
ត្រក្សាមុ្បីហុ្វឹះនឹដើនឹ�។

�ុខ្ពវិជិាា ថ្នាា ក់្សាទីើ 11 រប់ស់ Kamala
VCE VM អ្នក្សាខរក្សាម្បីះ វិគឺគទី 1 និឹងទី 2

VCE គឺណិ្តុះ�វិទិាទូដើ� វិគឺគទី 1 និឹងទី 2

VCE VM ជំ�នាញពាក់្សាព័ីនឹធការងារ (WRS) វិគឺគទី 1 និឹងទី 2

វិញិ្ញាា ប់នឹប់ត្រ� VCE VET ក្សាត្រមិ្បី� II ផ្នែ�កំ្សាសិិក្សាាវិសិិកឹ្សាម្បីះ វិគឺគទី 1 និឹងទី 2

VET ការដើរៀនឹសូិត្រ�ដើ�ក្សាផ្នែនំឹងដើធីឹីការផ្នែ�លមានឹរចនាសិម្បីព័នឹធ វិគឺគទី 1 (90 ដើមាា ង)

�ុខ្ពវិជិាា ថ្នាា ក់្សាទីើ 12 រប់ស់ Kamala
VCE VM អ្នក្សាខរក្សាម្បីះ វិគឺគទី 3 និឹងទី 4

VCE គឺណិ្តុះ�វិទិាទូដើ� វិគឺគទី 3 និឹងទី 4

VCE VM ជំ�នាញអ្នភិូវិឌ្ឍឍន៍ឹផ្ទាា ល់ខួំនឹ (PDS) វិគឺគទី 3 និឹងទី 4

VCE VM ជំ�នាញពាក់្សាព័ីនឹធការងារ (WRS) វិគឺគទី 3 និឹងទី 4

វិញិ្ញាា ប់នឹប់ត្រ� VCE VET ក្សាត្រមិ្បី� II ក្សាំះងផ្នែ�កំ្សាសិិក្សាាវិសិិកឹ្សាម្បីះ វិគឺគទី 3 និឹងទី 4

VET ការដើរៀនឹសូិត្រ�ដើ�ក្សាផ្នែនំឹងដើធីឹីការផ្នែ�លមានឹរចនាសិម្បីព័នឹធ វិគឺគទី 2 (SWLR) (90 ដើមាា ង)
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វិញិ្ញាា ប់និប់�តិស��ប់់វិធិ្យើសា�សូសិក្សាារដ្ឋឋវិចិថូូម្រើរៀ
វិញិ្ញាា ប់នឹប់ត្រ�សិត្រមាប់់ម្បីដើធីាបាយៈសិិក្សាារ�ឋវិចិថូូដើរៀ (VPC) គឺឺជ្ជាវិញិ្ញាា ប់នឹប់ត្រ�ថូះីមួ្បីយៈផ្នែ�លត្រ�វូិបានឹ
ដើរៀប់ច�ដើឡូងីសិត្រមាប់់សិិសិសផ្នែ�លមិ្បីនឹអាច ឬដើត្រ�ៀម្បីខួំនឹរចួរាល់ដើ�ីម្បីីបី់ញ្ចចប់់វិញិ្ញាា ប់នឹប់ត្រ�ដើ�ក្សាត្រមិ្បី� VCE 
ដើហី្វឹយៈត្រ�វូិការភាពីប់�់ផ្នែប់នឹក្សាំះងការដើរៀនឹសូិត្រ�។ VPC គឺឺដើ�ត្រក្សាប់ខ័ណ្តុះឌ គឺះណ្តុះសិម្បីី�តិអូ្នត្រសាត លី ក្សាត្រមិ្បី�ទី 1។ 

វា�តល់នូឹវិក្សាម្បីះវិធីិីសិិក្សាាផ្នែ�លទាំក់្សាចិ�ត និឹងការគា�ត្រទប់ផ្នែនឹាម្បីសិត្រមាប់់អំ្នក្សាដើ�ីម្បីីអី្នភិូវិឌ្ឍឍជំ�នាញ  
និឹងសិម្បី�ាភាពីនានាទាំក់្សាទងនឹឹងការងារផ្នែ�លអំ្នក្សាត្រ�វូិការដើ�ីម្បីីទីទួលបានឹដើជ្ជាគឺជ័ំយៈ។ 

VPC ជ្ជាធីម្បីះតាត្រ�វូិបានឹប់ញ្ចចប់់ដើ�ថំាក់្សាទី 11 និឹងទី 12 ប់ាះផ្នែនឹតវាអាចប់�់ផ្នែប់នឹបានឹ �ូដើច�ំវាអាចត្រ�វូិបានឹ
ចាប់់ដើ�តីម្បីម្បីះនឹ ឬប់ញ្ចចប់់ក្សាំះងរយៈៈដើពីលផ្នែវិងជ្ជាង 2 ឆំ្នាំ�។ វិគឺគសិិក្សាាត្រ�វូិបានឹដើរៀប់ច�ដើឡូងី  
និឹង�តល់ជូំនឹក្សាំះងក្សាត្រមិ្បី�ផ្នែ�លអាចចូល��ដើណី្តុះរការបានឹដើត្រចីនឹ ជ្ជាង VCE និឹង VCE  
ម្បីះខជំ�នាញវិជិ្ជាា ជីំវិៈសិ�ខ្លាំន់ឹ។ អំ្នក្សាអាចសិិក្សាា VPC តាម្បីដើលី�នឹផ្ទាា ល់ខួំនឹរប់ស់ិអំ្នក្សា ដើហី្វឹយៈត្រគឺបូ់ដើត្រងៀនឹរប់ស់ិ
អំ្នក្សានឹឹងវាយៈ�នៃមំ្បីការរ �ក្សាចដើត្រមី្បីនឹរប់ស់ិអំ្នក្សា តាម្បីរយៈៈសិក្សាម្បីះភាពីដើរៀនឹសូិត្រ�តាម្បីថំាក់្សាដើរៀនឹជ្ជាដើត្រចីនឹ។ 

ដើ�ដើពីលអំ្នក្សាបានឹប់ញ្ចចប់់ក្សាម្បីះវិធីិី VPC អំ្នក្សានឹឹងទទួលបានឹវិញិ្ញាា ប់នឹប់ត្រ�សិត្រមាប់់វិធីិីសាត្រសិតសិិក្សាារ�ឋវិចិថូូដើរៀ។ 
អំ្នក្សាគួឺរផ្នែ�ពិីភាក្សាាថាដើ�ីជំដើត្រមី្បីសិដើនឹ�សិម្បីត្រសិប់នឹឹងអំ្នក្សាឬអ្ន�់ ជ្ជាមួ្បីយៈត្រគឺបូ់ដើត្រងៀនឹ និឹងត្រក្សាមុ្បីត្រគឺសួាររប់ស់ិអំ្នក្សា។
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វិិធ្យើសា�សូសិក្សាារប់ស់ Brandon

Brandon ត្រ�វូិការភាពីប់�់ផ្នែប់នឹដើ�ដើពីលគា�់ត្រ�ឡូប់់ដើ�សាលាដើរៀនឹវិញិ ដើដ្ឋាយៈសារសាា នឹភាពី
សិះខភាពីផ្នែ�លក្សា�ពីះងប់នឹត។ ត្រគឺបូ់ដើត្រងៀនឹរប់ស់ិ Brandon បានឹពិីភាក្សាាអ្ន�ពីី VPC ជ្ជាមួ្បីយៈគា�់  
និឹងឪពីះក្សាមាត យៈរប់ស់ិគា�់។ 

Brandon ចូលចិ�ត VPC ពីីដើត្រពា�គា�់អាចចាប់់ដើ�តីម្បីក្សាម្បីះវិធីិីដើរៀនឹសូិត្រ�រប់ស់ិគា�់  
ដើពីលណ្តាផ្នែ�លគា�់ចង់។ Brandon សិដើត្រម្បីចចិ�តចះ�ដើ�ះ �ចូលដើរៀនឹក្សាំះងម្បីះខវិជិ្ជាា  VPC  
ដើធីឹីគឺដើត្រមាងសិហ្វឹគឺម្បីន៍ឹ និឹងដើធីឹីការជ្ជាត្រក្សាមុ្បី។ Brandon អាចច�ណ្តាយៈដើពីលយូៈរជ្ជាងពីីរឆំ្នាំ�  
ដើ�ីម្បីីបី់ញ្ចចប់់ក្សាម្បីះវិធីិីដើរៀនឹសូិត្រ�រប់ស់ិគា�់។

ជ្ជាជ្ជាងការប់ញ្ចចប់់ថំាក់្សាទី 10 ភាសាអ្នង់ដើគំឺសិ និឹងគឺណិ្តុះ�វិទិា Brandon ដើធីឹី VPC វិគឺគទី 1  
ផ្នែ�កំ្សាអ្នក្សាខរក្សាម្បីះ និឹងដើលខនឹពឹីនឹត។ ដើ�ដើពីលផ្នែ�លគា�់ដើធីឹីការដើត្រជីំសិដើរ �សិរប់ស់ិគា�់សិត្រមាប់់ថំាក់្សាទី 11  
និឹងទី 12, Brandon �ឹងថា VPC គឺឺជ្ជាក្សាម្បីះវិធីិីត្រ�ឹម្បីត្រ�វូិសិត្រមាប់់គា�់ ពីីដើត្រពា�គា�់ដើ�ផ្នែ�ត្រ�វូិការ
ភាពីប់�់ផ្នែប់នឹ�ផ្នែ�ល។ 

ដើ�ថំាក់្សាទី 11 គា�់ចាប់់ដើ�តីម្បី វិញិ្ញាា ប់នឹប់ត្រ�ក្សាត្រមិ្បី� II ក្សាំះងអាជីំវិក្សាម្បីះខំ្លាំ��ូច ដើដ្ឋាយៈសារផ្នែ� VET ដើនឹ�
ត្រ�វូិបានឹ��ដើណី្តុះរការដើ�នឹឹងក្សាផ្នែនំឹងដើ�សាលាដើរៀនឹ ផ្នែ�លដើធីឹីឱ្យយកាន់ឹផ្នែ�ងាយៈត្រសិលួសិត្រមាប់់គា�់  
ក្សាំះងការចូលដើរៀនឹ។ ត្រ�ឹម្បីថំាក់្សាទី 12, Brandon ដើ�សាលាដើរៀនឹជ្ជាត្រប់ចា� ដើហី្វឹយៈចះ�ដើ�ះ �ចូលដើរៀនឹ
សិត្រមាប់់ វិញិ្ញាា ប់នឹប់ត្រ�ក្សាត្រមិ្បី� II ផ្នែ�កំ្សាជំ�នួឹយៈការហាងអុ្នះ�សិក់្សា-កា�់សិក់្សា។ គា�់ទទួលយៈក្សា
ការដើរៀនឹសូិត្រ�ដើ�ក្សាផ្នែនំឹងដើធីឹីការតាម្បីរចនាសិម្បីព័នឹធដើ�ក្សាំះងហាងអុ្នះ�សិក់្សា-កា�់សិក់្សា ផ្នែ�លមានឹន័ឹយៈថា 
គា�់នឹឹងទទួលបានឹដើត្រក្សាឌី្ឍ�សិត្រមាប់់ការហា�់ការងាររប់ស់ិគា�់។

Brandon ចង់បានឹការហ្វឹឹឹក្សាហា�់ជ្ជាកូ្សានឹជ្ជាងកា�់សិក់្សា ដើពីលគា�់ដើចញពីីសាលាដើរៀនឹ។

�ុខ្ពវិជិាា ថ្នាា ក់្សាទីើ 10 រប់ស់ Brandon
VPC អ្នក្សាខរក្សាម្បីះ វិគឺគទី 1

VPC ដើលខនឹពឹីនឹត វិគឺគទី 1

�ុខ្ពវិជិាា ថ្នាា ក់្សាទីើ 11 រប់ស់ Brandon
VPC អ្នក្សាខរក្សាម្បីះ វិគឺគទី 2

VPC ដើលខនឹពឹីនឹត វិគឺគទី 2

VPC ជំ�នាញអ្នភិូវិឌ្ឍឍន៍ឹផ្ទាា ល់ខួំនឹ (PDS) វិគឺគទី 1

VPC ជំ�នាញពាក់្សាព័ីនឹធការងារ (WRS) វិគឺគទី 1

វិញិ្ញាា ប់នឹប់ត្រ� VET វិគឺគ ក្សាត្រមិ្បី� II ផ្នែ�កំ្សាអាជីំវិក្សាម្បីះខំ្លាំ��ូច (ត្រប់�ិប់�តិការ/ការនៃចតំ្រប់ឌិ្ឍ�)  
វិគឺគទី 1 និឹងទី 2

�ុខ្ពវិជិាា ថ្នាា ក់្សាទីើ 12 រប់ស់ Brandon
VPC អ្នក្សាខរក្សាម្បីះ វិគឺគទី 3

VPC ជំ�នាញអ្នភិូវិឌ្ឍឍន៍ឹផ្ទាា ល់ខួំនឹ (PDS) វិគឺគទី 2

VPC ជំ�នាញពាក់្សាព័ីនឹធការងារ (WRS) វិគឺគទី 2

វិញិ្ញាា ប់នឹប់ត្រ� VET ក្សាត្រមិ្បី� II ក្សាំះងផ្នែ�កំ្សាជំ�នួឹយៈការហាងអុ្នះ�សិក់្សា-កា�់សិក់្សា វិគឺគទី 1 និឹងទី 2

VET SWLR វិគឺគទី 1 (90 ដើមាា ង)
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ការម្រើ�ជើសម្រើរើសវិធិ្យើសា�សូសិក្សាាតែដ្ឋល់�តឹិ��តិវូិ
ម្បីដើធីាបាយៈ�៏លអប់��ះ�ក្សាំះងការដើត្រជីំសិដើរ �សិវិធីិីវិធីិីសាត្រសិតសិិក្សាាផ្នែ�លត្រ�ឹម្បីត្រ�វូិសិត្រមាប់់អំ្នក្សា  
គឺឺការពិីភាក្សាាជ្ជាមួ្បីយៈត្រគឺអូាជីំពី ត្រគឺបូ់ដើត្រងៀនឹ និឹងត្រក្សាមុ្បីត្រគឺសួាររប់ស់ិអំ្នក្សា ដើ�ីម្បីីជួីំយៈដើធីឹីការសិដើត្រម្បីចចិ�តរប់ស់ិអំ្នក្សា។

គិឺ�អ្ន�ពីីច�ណ្តុះះ ចខំ្លាំ�ងសិ�ខ្លាំន់ឹៗរប់ស់ិអំ្នក្សា ម្បីះខវិជិ្ជាា នានាផ្នែ�លអំ្នក្សាចូលចិ�តឥឡូូវិដើនឹ�  
និឹងអីឹ្នផ្នែ�លអំ្នក្សាចង់ដើធីឹីដើ�ដើពីលអំ្នក្សាប់ញ្ចចប់់ការដើរៀនឹសូិត្រ�ដើ�សាលា។ 

ដើ�ីអំ្នក្សាចង់ចូលក្សាំះងក្សាមំា�ងការងារផ្ទាា ល់ ឬសិិក្សាាប់ផ្នែនឹាម្បីដើទៀ�ដើទ?  
ដើ�ីអំ្នក្សាចង់ដើធីឹីការក្សាំះងផ្នែ�កំ្សាពាណិ្តុះជំាក្សាម្បីះ ឬក្សា�ពីះងគិឺ�អ្ន�ពីីការងារដើ�ការយិ៉ាល័យៈដើទ?

ដើ�ីត្រ�វូិដើ�ណ្តាពីីឥឡូូវិដើនឹ�? ម្បីគឺគះដើទាសិក៍្សាឆំ្នាំ� 2023 វិធីិីសាត្រសិតសិិក្សាាដើឆ្នាំព �ដើ�កាន់ឹ
សាលាម្បីធីយម្បីសិិក្សាាទះ�ិយៈភូូមិ្បីដើ�រ�ឋវិចិថូូដើរៀ គឺឺជ្ជាកូ្សានឹដើសិៀវិដើ�ផ្នែ�លពីនឹយល់ពីីអីឹ្ន
ត្រគឺប់់យ៉ាា ងផ្នែ�លអំ្នក្សាត្រ�វូិ�ឹង អ្ន�ពីីឆំ្នាំ�ចះងដើត្រកាយៈនៃនឹការដើរៀនឹសូិត្រ�ដើ�សាលារប់ស់ិអំ្នក្សា 
ដើហី្វឹយៈនឹឹងជួំយៈអំ្នក្សាឱ្យយយៈល់�ឹងពីីជំដើត្រមី្បីសិនានារប់ស់ិអំ្នក្សា។ 

អំ្នក្សាអាចរក្សាបានឹពីីសាលាដើរៀនឹរប់ស់ិអំ្នក្សា ឬដើ�តាម្បី��ណ្តុះវិ ះបិ់សាយៈថ៍ូ  
vcaa.vic.gov.au/where-to-now។
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