
ਸਾਲ 11 ਅਤ ੇ12 ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਦ ੇਧਿਕਲਪ
ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ,  

1 Treasury Place, Melbourne ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਕਾਰਤ।

ਕਈ ਪ੍੍ਰਤਿਭਾਵਾ।ਂ 
ਇੱਕ VCE।



ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਰਸਤ ੇਅਤ ੇਿਿੀਆ ਧਿਕਲਪ ਦੇਣ ਲਈ ਧਿਕਟੋਰੀਆ 
ਧਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਧਸੱਧਿਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ
2023 ਤੋੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਦ ੋਤੋਰੀਕੇ ਹੋਣਗੇ। 
ਤੋੁਸੀਂ VCE ਜਾ ਂVCE ਿੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮੇਜਰ, VCE ਦਰਵਮਆਨ ਨਿਾ ਂਦ-ੋਸਾਲਾ ਿੋਕੇਸ਼ਨਲ, ਲਾਗ ੂ
ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇਹ ਦਰਵਮਆਨੇ ਅਤੋ ੇਸੀਨੀਅਰ VCAL ਦੀਆ ਂ
ਤੋਾਕਤੋਾ ਂਨੰੂ ਬਦਲਦਾ ਅਤੋ ੇਉਸ ਉੱਤੋ ੇਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਿਾਊਂਡੇਸ਼ਨ VCAL ਦੀ ਥਾ ਂ‘ਤੋੇ, ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪਾਥਿੇਜ਼ 
ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਿੀ ਹੋਿੇਗਾ, ਜੋ VCE ਪੱਧਰ ‘ਤੋ ੇਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤੋਆਰ ਜਾ ਂਯੋਗ 
ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਭਾਿੇਂ ਤੋੁਸੀਂ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ, TAFE, ਅਪ੍ਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ਪ ਜਾ ਂਟ੍ਰੇਨੀਵਸ਼ੱਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹ,ੋ ਜਾ ਂਜਦੋਂ ਤੋੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 
ਖਤੋਮ ਕਰਦ ੇਹ ੋਤੋਾ ਂਵਸੱਧ ੇਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹ,ੋ ਤੋਾ ਂਇੱਥ ੇਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਗ ਹ ੈਜੋ 
ਤੋੁਹਾਨੰੂ ਉੱਥ ੇਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

 *  2023 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 12 ਦ ੇਯੋਗ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਦਰਵਿਆਨਾ VCAL ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਅਵਿਆਪਕਾ ਂਨਾਲ ਆਪਣ ੇਵਿਕਲਪਾ ਂਦੀ ਪੜਚੋਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ।

2023 ਧਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲ ਧਰਹਾ ਹੈ

VCE VCE / ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ

ਸੀਨੀਅਰ ਜਾ ਂਦਰਧਿਆਨਾ 
VCAL VCE ਿੋਕੇਸ਼ਨਲ ਿੇਜਰ*

ਫਾਊਂਡਸੇ਼ਨ VCAL ਧਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪਾਥਿੇਜ਼ ਸਰਟੀਧਫਕੇਟ

VET ਧਿਸ਼ ੇਸਾਰ ੇਿਾਰਗਾ ਂਧਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ
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VCE

VCE ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਯੋਗਤੋਾ ਹ ੈਜੋ ਤੋੀਜ ੇਦਰਜ ੇਦੀ ਵਸੱਵਖਆ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ TAFE ਜਾ ਂVET 
ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਕੋਰਸਾ,ਂ ਅਪ੍ਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ਪਾ,ਂ ਟ੍ਰੇਨੀਵਸ਼ੱਪਾ ਂਅਤੋ ੇਕਾਰਜਬਲ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। 

ਮਨੁੱਖਤੋਾ, ਵਿਵਗਆਨ, ਗਵਣਤੋ, ਤੋਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਲਾ, ਸਰੀਰਕ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੋ ੇਭਾਸ਼ਾਿਾ ਂਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨ ਲਈ 90 
ਤੋੋਂ ਿੱਧ ਵਿਸ਼ ੇਹਨ। ਆਟੋਮੋਵਟਿ, ਵਸਹਤੋ ਅਤੋ ੇਿਾਲ ਅਤੋ ੇਸੁੰਦਰਤੋਾ ਿਰਗ ੇ27 ਵਕੱਤੋਾਮੁਖੀ ਅਵਧਐਨ ਿੀ ਹਨ।

ਆਪਣ ੇਸਕੂਲ ਤੋੋਂ ਪਤੋਾ ਕਰ ੋਵਕ ਉਹ ਵਕਹੜੇ ਵਿਸ਼ ੇਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੋੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖਤੋਮ ਕਰਨ ‘ਤੋ ੇ
ATAR ਚਾਹੁੰਦ ੇਹ,ੋ ਤੋਾ ਂਤੋੁਹਾਨੰੂ VCE ਮਾਰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਡਸੇ਼ੀ ਦਾ VCE ਿਾਰਗ
ਡੇਸ਼ੀ ਇੱਕ ਿਕੀਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ੈਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗਵਣਤੋ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਵਧਐਨ, ਸਰੀਰਕ 
ਵਸੱਵਖਆ, ਇਵਤੋਹਾਸ ਅਤੋ ੇVCE VET ਵਬਜ਼ਨਸ ਿਰਗ ੇVCE ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਵਰਹਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣ ੇVCE ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖਤੋਮ ਕਰੇਗਾ। 

ਡੇਸ਼ੀ ਨੇ ਅਵਜਹ ੇਵਿਸ਼ ੇਚੁਣ ੇਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦ ੇਭਵਿੱਖ ਦ ੇਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤੋ ਹਨ ਅਤੋ ੇਨਾਲ ਹੀ 
ਉਹਨਾ ਂਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਦਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣ ੇਅਵਧਆਪਕ ਅਤੋ ੇਸਕੂਲ ਕਰੀਅਰ 
ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੋੀ ਤੋਾ ਂਜੋ ਉਹ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 
ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਕੋਰਸ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤੋਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਡਸੇ਼ੀ ਦ ੇਸਾਲ 10 ਦ ੇਧਿਸ਼ੇ
VCE ਸਰੀਰਕ ਵਸੱਵਖਆ ਯੂਵਨਟ 1 ਅਤੋ ੇ2

ਡਸੇ਼ੀ ਦ ੇਸਾਲ 11 ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ
VCE ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਯੂਵਨਟ 1 ਅਤੋ ੇ2
VCE ਗਵਣਤੋਕ ਵਿਧੀਆ ਂਯੂਵਨਟ 1 ਅਤੋ ੇ2
VCE ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਵਧਐਨ ਯੂਵਨਟ 1 ਅਤੋ ੇ2
VCE ਮੋਡਰਨ ਅਵਧਐਨ ਯੂਵਨਟ 1 ਅਤੋ ੇ2
VCE ਸਰੀਰਕ ਵਸੱਵਖਆ ਯੂਵਨਟ 3 ਅਤੋ ੇ4
ਵਬਜ਼ਨੈੱਸ ਵਿੱਚ VCE VET ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ III ਯੂਵਨਟ 1 ਅਤੋ ੇ2

ਡਸੇ਼ੀ ਦ ੇਸਾਲ 12 ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ
VCE ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਯੂਵਨਟ 3 ਅਤੋ ੇ4
VCE ਗਵਣਵਤੋਕ ਵਿਧੀਆ ਂਯੂਵਨਟ 3 ਅਤੋ ੇ4
VCE ਇਵਤੋਹਾਵਸਕ ਕ੍ਾਤਂੋੀਆ ਂਯੂਵਨਟ 3 ਅਤੋ ੇ4 
VCE ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਵਧਐਨ ਯੂਵਨਟ 3 ਅਤੋ ੇ4
ਵਬਜ਼ਨੈੱਸ ਵਿੱਚ VCE VET ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ III ਯੂਵਨਟ 3 ਅਤੋ ੇ4
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VCE ਿੋਕੇਸ਼ਨਲ ਿੇਜਰ
VCE ਿੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮੇਜਰ (VCE VM) ਇੱਕ ਦ-ੋਸਾਲਾ ਿੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਤੋ ੇਲਾਗ ੂਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹ,ੈ ਜੋ 
ਹੁਣ ਵਸੱਧ ੇVCE ਵਿੱਚ ਰੱਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋੁਹਾਨੰੂ ਸਮਾਜ ਦ ੇਸਰਗਰਮ ਅਤੋ ੇਰੁਝਿੇਂ ਮੈਂਬਰ ਿਜੋਂ ਕੰਮ, 
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੋ ੇਤੋੁਹਾਡੇ ਵਨੱਜੀ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰਾ ਂਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤੋਆਰ ਕੀਤੋਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਿਧੀਆ ਚੋਣ ਹ ੈਜੇਕਰ ਤੋੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਦ ੇਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਸੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦ ੇ
ਹ ੋਅਤੋ ੇਤੋੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ੇਟੀਵਚਆ ਂਲਈ ATAR ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ਪ, 
ਟ੍ਰੇਨੀਵਸ਼ੱਪ, ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਾ ਂਵਸੱਧ ੇਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਰਗ ਹੈ।

ਤੋੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਯੂਵਨਟ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਕਰੋਗ ੇ- ਸਾਖਰਤੋਾ, ਸੰਵਖਆ, ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤੋ ਹੁਨਰ ਅਤੋ ੇਵਨੱਜੀ ਵਿਕਾਸ 
ਹੁਨਰ - ਅਤੋ ੇਸਰਟੀਵਿਕੇਟ II ਜਾ ਂਇਸ ਤੋੋਂ ਉੱਪਰ ਦ ੇਪੱਧਰ ‘ਤੋ ੇਿੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰੇਵਨੰਗ (VET) 
ਦ ੇ180 ਘੰਟ ੇਪੂਰ ੇਕਰੋਗੇ।

VCE VM ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਚੀਿਮੈਂਟ ਟੈਸਟ (GAT) ਜਾ ਂਕੁਝ VCE VET ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਤੋੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੋਈ 
ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੀਵਖਆਿਾ ਂਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤੋਲਬ ਹ ੈਵਕ ਤੋੁਸੀਂ VCE VM ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਜਾ ਂATAR ਲਈ 
ਅਵਧਐਨ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।

ਤੋੁਸੀਂ VCE ਵਿਸ਼ ੇਅਤੋ ੇVCE VET ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣ ੇVCE VM ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।
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ਕਿਲਾ ਦਾ VCE VM ਿਾਰਗ
ਕਮਲਾ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਸੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹ ੈਅਤੋ ੇਉਹ ਮੈਟਲ ਿੈਬਰੀਕੇਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ 
ਇਸ ਲਈ ਉਹ VCE ਿੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮੇਜਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (VCE VM). ਉਹ 
ਇਜੰੀਨੀਅਵਰੰਗ ਵਿੱਚ VCE VM ਅਵਧਐਨ ਅਤੋ ੇVCE VET ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ II ਕਰੇਗੀ। ਕਮਲਾ 
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣ ੇਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮੇਜਰ ਨਾਲ ਖਤੋਮ 
ਕਰੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣ ੇਪਵਰਿਾਰ, ਅਵਧਆਪਕ ਅਤੋ ੇਸਕੂਲ ਦ ੇਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਭ 
ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੋੀ।

ਸਾਲ 10 ਵਿੱਚ, ਕਮਲਾ ਨੇ TAFE ਟੇਸਟਰ ਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਵਲਆ ਅਤੋ ੇVET ਇਜੰੀਨੀਅਵਰੰਗ ਦਾ 
ਅਨੁਭਿ ਕੀਤੋਾ। ਵਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਿਾਨ ਵਨਰਮਾਤੋਾ ਕੋਲ ਕਰੀਅਰ ਦ ੇਦੌਰ ੇ‘ਤੋ ੇਗਈ ਅਤੋ ੇ
ਪੁੱਵਿਆ ਵਕ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਲ 11 ਵਿੱਚ ਹੋਿ,ੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਢਾਚਂਾਗਤੋ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਵਸਖਲਾਈ ਲੈ 
ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤੋਲਬ ਹ ੈਵਕ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਤੋ ੇਕਾਰਿਾਨ ਵਨਰਮਾਤੋਾ ਵਸਖਲਾਈ ‘ਤੋ ੇਸਕੂਲ ਦਾ ਕੁਝ 
ਸਮਾ ਂਵਬਤੋਾਏਗੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਿਾਰ ਆਪਣ ੇVCE ਿੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮੇਜਰ ਲਈ ਕੈ੍ਵਡਟ ਵਮਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ 
12 ਸਾਲ ਪੂਰ ੇਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਤੋਾ ਂਕਮਲਾ ਨੰੂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕਿਲਾ ਦੇ ਸਾਲ 11 ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ
VCE VM ਯੂਵਨਟ 1 ਅਤੋ ੇ2 ਸਾਖਰਤੋਾ
VCE ਆਮ ਗਵਣਤੋ ਯੂਵਨਟ 1 ਅਤੋ ੇ2

VCE VM ਯੂਵਨਟ 1 ਅਤੋ ੇ2 ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤੋ ਹੁਨਰ (WRS)

ਇਜੰੀਨੀਅਵਰੰਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਵਨਟ 1 ਅਤੋ ੇ2 ਵਿੱਚ VCE VET ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ II

VET ਯੂਵਨਟ 1 ਢਾਚਂਾਗਤੋ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਵਸਖਲਾਈ (90 ਘੰਟ)ੇ

ਕਿਲਾ ਦੇ ਸਾਲ 12 ਦ ੇਧਿਸ਼ੇ
VCE VM ਯੂਵਨਟ 3 ਅਤੋ ੇ4 ਸਾਖਰਤੋਾ
VCE ਯੂਵਨਟ 3 ਅਤੋ ੇ4 ਆਮ ਗਵਣਤੋ
VCE VM ਯੂਵਨਟ 3 ਅਤੋ ੇ4 ਵਨੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁਨਰ (PDS)

VCE VM ਯੂਵਨਟ 3 ਅਤੋ ੇ4 ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤੋ ਹੁਨਰ (WRS)

ਇਜੰੀਨੀਅਵਰੰਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਵਨਟ 3 ਅਤੋ ੇ4 ਵਿੱਚ VCE VET ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ II

VET ਯੂਵਨਟ 2 ਢਾਚਂਾਗਤੋ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਵਸਖਲਾਈ SWLR (90 ਘੰਟ)ੇ
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ਧਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪਾਥਿੇਜ਼ ਸਰਟੀਧਫਕੇਟ
ਵਿਕਟਰੋੀਅਨ ਪਾਥਿੇਜ਼ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ (VPC) ਇਕੱ ਨਿਾ ਂਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਹ ੈਜ ੋਉਹਨਾ ਂਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ 
ਵਤੋਆਰ ਕੀਤੋਾ ਵਗਆ ਹ ੈਜ ੋਸ਼ਾਇਦ VCE ਪਧੱਰ ‘ਤੋ ੇਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਦ ੇਯਗੋ ਜਾ ਂਵਤੋਆਰ ਨਾ ਹਣੋ ਅਤੋ ੇ
ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਵਸੱਖਣ ਵਿਚੱ ਲਚਕਤੋਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿ।ੇ VPC ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆਈ ਯਗੋਤੋਾ ਿਰਮੇਿਰਕ ਪਧੱਰ 1 ‘ਤੋ ੇਹ।ੈ 

ਇਹ ਤੋੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤੋ ਹੁਨਰ ਅਤੋ ੇਯੋਗਤੋਾਿਾ ਂਨੰੂ ਵਿਕਸਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਦਲਚਸਪ ਪਾਠਕ੍ਮ 
ਅਤੋ ੇਿਾਧ ੂਸਹਾਇਤੋਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਵਜਸਦੀ ਤੋੁਹਾਨੰੂ ਸਫ਼ਲਤੋਾ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। 

VPC ਆਮ ਤੋੌਰ ‘ਤੋ ੇਸਾਲ 11 ਅਤੋ ੇ12 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਹ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਇਸਲਈ ਇਸਨੰੂ 
ਪਵਹਲਾ ਂਸ਼ੁਰ ੂਜਾ ਂ2 ਸਾਲਾ ਂਤੋੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤੋਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਸਿਰਕ ਨੰੂ VCE ਅਤੋ ੇVCE 
ਿੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮੇਜਰ ਨਾਲੋਂ ਿਧੇਰ ੇਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪੱਧਰ ‘ਤੋ ੇਵਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੋ ੇਵਡਲੀਿਰ ਕੀਤੋਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਤੋੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਰਿਤੋਾਰ ਨਾਲ VPC ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਅਤੋ ੇਤੋੁਹਾਡੇ ਅਵਧਆਪਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਸਖਲਾਈ 
ਗਤੋੀਵਿਧੀਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੁਆਰਾ ਤੋੁਹਾਡੀ ਤੋਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨਗੇ। 

ਜਦੋਂ ਤੋੁਸੀਂ VPC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦ ੇਹ,ੋ ਤੋਾ ਂਤੋੁਹਾਨੰੂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪਾਥਿੇਜ਼ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਵਦੱਤੋਾ 
ਜਾਿੇਗਾ। ਤੋੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਆਪਣ ੇਅਵਧਆਪਕਾ ਂਅਤੋ ੇਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਵਕ ਕੀ ਇਹ 
ਵਿਕਲਪ ਤੋੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ।
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ਬ੍ਰੈੈਂਡਨ ਦਾ VPC ਿਾਰਗ
ਬਰੈਂਡਨ ਨੰੂ ਲਚਕਤੋਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਥਤੋੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਿਾਪਸ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਦ ੇਅਵਧਆਪਕ ਨੇ ਉਸਦ ੇਅਤੋ ੇਉਸਦ ੇਮਾਵਪਆ ਂਨਾਲ VPC ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕੀਤੋੀ। 

ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਨੰੂ VPC ਪਸੰਦ ਹ ੈਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ੇਆਪਣਾ ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਬ੍ਰੈਂਡਨ VPC ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ, ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਅਤੋ ੇਇੱਕ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਨੰੂ ਉਸਦ ੇਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦ ੋਸਾਲਾ ਂਤੋੋਂ 
ਿੱਧ ਸਮਾ ਂਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 10 ਵਿਚੱ ਅਗੰਰਜੇ਼ੀ ਅਤੋ ੇਗਵਣਤੋ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਸਾਖਰਤੋਾ ਅਤੋ ੇਅਕੰਾ ਂਦੀ VPC 
ਯਵੂਨਟ 1 ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਲ 11 ਅਤੋ ੇ12 ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਚਣੋਾ ਂਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਨੰੂ ਪਤੋਾ ਹ ੈਵਕ 
VPC ਉਸ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਹ ੈਵਕਉਂਵਕ ਉਸਨੰੂ ਅਜ ੇਿੀ ਲਚਕਤੋਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ 

ਸਾਲ 11 ਵਿੱਚ ਉਹ ਿੋਟ ੇਵਬਜ਼ਨੈੱਸ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ II ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦਾ ਹ ੈਵਕਉਂਵਕ ਇਹ VET ਸਕੂਲ 
ਵਿੱਚ ਆਨਸਾਈਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹ ੈਵਜਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਾਲ 12 ਤੋੱਕ, 
ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਵਨਯਵਮਤੋ ਤੋੌਰ ‘ਤੋ ੇਸਕੂਲ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹ ੈਅਤੋ ੇਸੈਲੂਨ ਅਵਸਸਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ II ਵਿੱਚ 
ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਢਾਚਂਾਗਤੋ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਵਸਖਲਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹ ੈਵਜਸਦਾ 
ਮਤੋਲਬ ਹ ੈਵਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਕੰਮ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਕੈ੍ਵਡਟ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਕਰੇਗਾ।

ਬਰੈਂਡਨ ਸਕੂਲ ਿੱਡਣ ‘ਤੋ ੇਹੇਅਰ ਡ੍ਰ ੈਸਰ ਿਜੋਂ ਅਪ੍ਰੈਂਵਟਸਵਸ਼ਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰੈੈਂਡਨ ਦੇ ਸਾਲ 10 ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ
VPC ਯੂਵਨਟ 1 ਸਾਖਰਤੋਾ
VPC ਯੂਵਨਟ 1 ਸੰਵਖਆ

ਬ੍ਰੈੈਂਡਨ ਦ ੇਸਾਲ 11 ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ
VPC ਯੂਵਨਟ 2 ਸਾਖਰਤੋਾ
VPC ਯੂਵਨਟ 2 ਸੰਵਖਆ
VPC ਯੂਵਨਟ 1 ਵਨੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁਨਰ (PDS)

VPC ਯੂਵਨਟ 1 ਕਾਰਜ ਸਬੰਵਧਤੋ ਹੁਨਰ (WRS)

ਿੋਟ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ VET ਯੂਵਨਟ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ II 

(ਕਾਰਜਕਾਰੀ/ਕਾਢ) ਯੂਵਨਟ 1 ਅਤੋ ੇ2

ਬ੍ਰੈੈਂਡਨ ਦੇ ਸਾਲ 12 ਦੇ ਧਿਸ਼ੇ
VPC ਯੂਵਨਟ 3 ਸਾਖਰਤੋਾ
VPC ਯੂਵਨਟ 2 ਵਨੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁਨਰ (PDS)

VPC ਯੂਵਨਟ 2 ਕਾਰਜ ਸਬੰਵਧਤੋ ਹੁਨਰ (WRS)

ਸੈਲੂਨ ਸਹਾਇਕ ਯੂਵਨਟ 1 ਅਤੋ ੇ2 ਵਿੱਚ VET ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ II

VET ਯੂਵਨਟ 1 SWLR (90 ਘੰਟ)ੇ
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ਸਹੀ ਿਾਰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ
ਤੋੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋੋਂ ਿਧੀਆ ਤੋਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਪਣ ੇਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਅਵਧਆਪਕਾ ਂਅਤੋ ੇਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੀਆ ਂਮੁੱਖ ਸਮਰਥਾਿਾ,ਂ ਵਜਨ੍ਹਾ ਂਵਿਵਸ਼ਆ ਂਦਾ ਤੋੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦ ੇਹ ੋਅਤੋ ੇਜਦੋਂ ਤੋੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 
ਖਤੋਮ ਕਰਦ ੇਹ ੋਤੋਾ ਂਕੀ ਤੋੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗ ੇਬਾਰ ੇਸੋਚੋ। 

ਕੀ ਤੋਸੁੀਂ ਵਸਧੱ ੇਕਾਰਜਸਥਾਨ ਵਿਚੱ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹ ੋਜਾ ਂਹੋਰ ਅਵਧਐਨ ਵਿਚੱ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹ?ੋ ਕੀ 
ਤੋਸੁੀਂ ਵਕਸ ੇਿਪਾਰ ਵਿਚੱ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹ ੋਜਾ ਂਕੀ ਤੋਸੁੀਂ ਦਿਤੋਰੀ ਮਾਹਲੌ ਬਾਰੇ ਸਚੋ ਰਹ ੇਹ?ੋ

ਹੁਣ ਵਕੱਥ?ੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਰਗਾ ਂਲਈ 2023 ਗਾਈਡ 
ਇੱਕ ਪੁਸਵਤੋਕਾ ਹ ੈਜੋ ਤੋੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦ ੇਆਖਰੀ ਸਾਲਾ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ 
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤੋ ੇਤੋੁਹਾਡੇ ਵਿਕਲਪਾ ਂਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੋੁਹਾਡੀ  
ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਤੋੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਂvcaa.vic.gov.au/where-to-now ‘ਤੋ ੇ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਨਿੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਥਿੇਅ ਵਿਕਲਪਾ ਂਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਲਈ vic.gov.au/onevce ‘ਤੋ ੇਜਾਓ।

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

