
ඔබට මාාවත් ගණනාාවක් ලබා දෙෙමින් හාා ඉහාළ දෙ�ෝරාා 
ගැනීදෙ� හාැකියාාවක් ලබා දෙෙමින් වික්දෙටෝරියාාදෙ� 
ජ් දෙයාෂ්ඨ ද්වියීතීක අධ් යාාපනායා දෙවනාස් දෙවමින් පවතී

2023 සිට ඔබේ� වික්බේටෝරියාානු අධ් යාාපන සහතිකයා (VCE) ආකාර බේෙකකින් 
ලබාා ගත හැකි වනු ඇත. ඔබාට VCE බේහෝ VCE තුළ ඇති නව අවුරැදු බේෙකක 
වෘත්තීයා පාඨමාාලාවක් වන VCE වෘත්තීයා ප් රධාාන විෂයා සඳහා ලියාාපදිංංචි 
වියා හැක. එයා අතරමාැදිං සහ ජ් බේයාෂ්ඨ VCAL හි ශක්තීන් ආබේේශ කර 
වර්ධානයා කරයි.

VCE මාට්ටබේ� සහතිකයාක් ස�පූර්ණ කිරීමාට සූොන� නැති බේහෝ ස�පූර්ණ 
කළ බේනාහැකි සිසුන් සඳහා VCAL පෙන� පාඨමාාලව බේවනුවට වික්බේටෝරියාන් 
පාත්බේ�ස් සහතික පත් රයාක් හඳුන්වා දීමා ෙ සිදු බේකබේරනු ඇත.

ඔබාට අවශ් යා වන්බේන් විශ්වවිේ යාා�යා, TAFE, ආධුනිකත්වයාක් බේහෝ පුහුණු 
පාඨමාාලවක් වුවෙ නැතින� පාසල යාෑමා අවසන් කිරීබේමාන් පසුව ඔබාට බේකළින් 
මා ශ් රමා බාලකායාට ඇතුළු වීමා වුවෙ, ඔබාට එයා සිදු කිරීමාට ේවීයීතික මාාවතක් 
තිබේබානු ඇත.

 *  2023 දී සුදුසුකම් ලබන 12 වසර සිසුන්ට අතරමැැදි VCAL පිරිනැමීමැට හැැකිය. ඔබට ඇති තෝතෝරා ගැැනීම් තෝසායා 
බැලීමැට ඔතෝ� ගුරැවරැන්ට කතා කරන්න.

2023 වර්ෂදෙ� දෙවනාස් වන්දෙන් දෙමාානාවාෙ

VCE VCE / දෙවනාසක් නාැ�

ජ් දෙයාෂ්ඨ දෙහාෝ අ�රාමාැදි 
VCAL

VCE වෘත්තීමායා ප් රාධාානා 
විෂයා*

පෙනා� VCAL වික්දෙටෝරියාන් පාත්දෙ�ස් 
සහාතිකයා

සියාලු පාත්දෙත් වල ඇතුළත් කරා ඇති VET විෂයායාන්

2



VCE

VCE යානු තෘතීයික අධ් යාාපනයාට, ඉහළ මාට්ටබේ� TAFE බේහෝ VET සහතික පත් ර 
පාඨමාාලා වලට, ආධුනිකත්වයාකට, පුහුණුවකට බේමාන් මා ශ් රමාබාලකායාට ෙ 
මාංබේපත් විවර කරන ජ් බේයාෂ්ඨ ේවිතීයික සුදුසකමාකි. 

මාානවශාස්ත් රයා, විේ වයාා, ගණිතයා, තාක්ෂණයාන්, කලා, ශාරීරික අධ් යාාපනයා හා 
භාාෂා ඇතුළුව බේතෝරා ගැනීමාට විෂයායාන් 90කට වඩාා ඇත. බේමාෝටර් රථ තාක්ෂණයා, 
බේසෞඛ් යායා , බේකාණ්ඩාා හා රෑපලාවන් යා ඇතුළු වෘත්තීයා පාඨමාාලා 27ක් ෙ ඇත.

ඔබේ� පාසබේ� උගන්වනු ලබාන සුදුසුක� බේමාානවා ෙැයි විමාසා බාලන්න. පාස� 
අධ් යාාපනයා අවසන් කරන විට ඔබාට ATAR අවශ් යා න�, ඔබා විසින් VCE මාාවත 
බේතෝරා ගත යුතුයා. 

දෙද්ශිදෙ� VCE මාාව�
බේේ�ට නීතිඥබේයාකු වීමාට අවශ් යා වන අතර ඔහු ඉංග් රීසි, ගණිතයා, නීති අධ් යායානයා, 
ශාරීරික අධ් යාාපනයා, ඉතිහාසයා හා VCE VET � යාාපාර වැනි VCE විෂයායාන් බේතෝරා 
ගැනීමා යායි. ඔහු තමා VCE සමාඟින් ේවියිතීක පාසල අවසන් කරනු ඇත. 

තමා අනාගත වෘත්තීයා ජීවිතයාට අොළ වන බේමාන්මා තමාා සැබාැවින් මා කැමාති 
විෂයාන් බේේශී විසින් බේතෝරා බේගන තිබේ�. ඔහු තමාාබේග් බේතෝරා ගැනී� ගැන සියා 
ගුරැවරැන් සමාග බේමාන් මා පාසබේ� වෘත්තීයා උපබේේශකවරයාා සමාග කතාබාහ 
කර ඇති අතර එමාගින් නීතියා විශ්වවිේ යාාලබේ� දී නීති පාඨමාාලාව හැෙෑරීමාට 
අවශ් යා බේපර සුදුසුක� ඔහුට ලබාා ගත හැකි බේ�.

දෙද්ශීදෙ� 10 වසරා විෂයායාන්
VCE ශාරීරික අධ් යාාපනයා ඒකක 1 හා 2

දෙද්ශීදෙ� 11 වසරා විෂයායාන්
VCE ඉංග් රීසි ඒකක 1 හා 2
VCE ගණිත ක් රමා ඒකක 1 හා 2
VCE නීති අධ් යායානයා ඒකක 1 හා 2
VCE නූතන ඉතිහාසයා ඒකක 1 හා 2
VCE ශාරීරික අධ් යාාපනයා ඒකක 3 හා 4
VCE VET සහතික පත් ර III � යාාපාර අධ් යායානයා ඒකක 1 හා 2

දෙද්ශිිදෙ� 12 වසරා විෂයායාන්
VCE ඉංග් රීසි ඒකක 3 හා 4
VCE ගණිත ක් රමා ඒකක 3 හා 4
VCE ඉතිහාස විප්ලව ඒකක 3 හා 4 
VCE නීති අධ් යායානයා ඒකක 3 හා 4
VCE VET සහතික පත් ර III � යාාපාර අධ් යායානයා ඒකක 3 හා 4
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VCE වෘත්තීමායා ප් රාධාානා විෂයා
VCE Vocational Major (VCE VM) යානු ෙැනට ඍජුව මා VCE යාටබේත් එන අවුරැදු 

බේෙකක වෘත්තී සහ � යාවහාරික අධ් යායාන වැඩාසටහනකි. ඔබේ� රැකියාාවට, වැඩිදුර 

අධ් යාාපනයාට බේමාන් මා සමාාජබේ� සක් රීයා හා ස�බාන්ධිත පුේගලබේයාකු වශබේයාන් 

කටයුතු කිරීමාට අවශ් යා නිපුණතා ඔබාට ලබාා දීමාට එයා සැලසු� කර තිබේ�.

ඔබා සැබාෑ බේලෝකයා තුළ වැඩා කරන පරිසරයාක ඉබේගනීමාට වඩාාත් කැමාති න� හා පාස� 

අවසන් කිරීබේමාන් පසු ඔබාට ඇති ඉලක්කවලට ATAR අවශ් යා බේනාබේ� න� බේමායා අගනා 
බේතෝරා ගැනීමාක් බේ�. ආධුනිත්වයාන්ට, පුහුණුවී�වලට හා වැඩි දුර අධ් යාාපනයාට බේහෝ 
බේකළින් මා රැකියාාවක් ලබාා ගැනීමාට බේමායා මානා මාාවතකි.

ඔබා විසින් සාක්ෂරතාව, ගණිතමායා හැකියාාව, වෘත්තීමායා නිපුණතා හා බේපෞේගලික 

සංවර්ධාන නිපුණතා යාන ප් රධාාන ඒකක සහිතව ඔබා පැයා 180ක් වෘත්තීයා අධ් යාාපන හා 
පුහුණු (VET) සහතික පත් ර II මාට්ටබේ� බේහෝ ඉහළ මාට්ටමාක අධ් යායාන් සිදු කරනු ඇත.

සාමාාන් යා සාධාන පරීක්ෂණයා (GAT) බේහෝ සමාහර VCE VET වැඩාසටහන් හැරැණු බේකාට 

VCE VM හි දී බාාහිර විභාාග බේනාපැවැත්බේ�. බේමායින් අෙහස් වන්බේන් ඔබාට VCE VM 

විෂයාන් සඳහා ලකුණු බේහෝ ATAR බේනාලැබේබාන බාවයි.

ඔබේ� VCE VM අධ් යායාන වැඩාසටහනට VCE විෂයායාන් හා VCE VET වැඩාසටහන් එක් 

කර ගැනීමාට ඔබාට හැකියා.
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කමාලාදෙ� VCE VM මාාව�

කමාලා රැකියාාව තුළ දී ඉබේගනීමාට කැමාති අතර ඇයාට වාබේන් පිරිේදූ�කාරියාක 

වීමාට අවශ් යා බේ�, ඒ නිසා ඇයා VCE වෘත්තීයා ප් රධාාන විෂයාක් සඳහා ලියාාපදිංංචි 

බේවයි (VCE VM). ඇයා VCE VM අධ් යායානයා සහ ඉංජිබේන්රැ VCE VET සහතික 

පත් ර II ස�පූර්ණ කරනු ඇත. වෘත්තීමායා ප් රධාාන විෂයාකට වන වික්බේටෝරියාානු 

සහතික පත් රයාක් සහිතව කමාලා සියා ේවියීතීක පාස� අධ් යාාපනයා අවසන් කරනු 

ඇත. ඇයා බේ� ගැන පවුබේ� අයා, ගුරැවරැ හා පාසබේ� වෘත්තීයා උපබේේශකයා සමාග 

කතාබාහ කර ඇත.

10 වසබේර් දී කමාලා TAFE රසබාලන්නන්බේග් දිංනයාට සහභාාගී වූ අතර VET 

ඉංජිබේන්රැ විේ යාාව පිළිබාඳව අත්ෙැකී� ලබාා ඇත. ඇයා ඉන්පසු 11 වසබේර් සිටින විට 

වෘත්තීයා චාාරිකාවක දී ප් රබේේශබේ� ඇති කැරවෑන් නිෂ්පාෙකබේයාකු බේවත බේගාස් 

අයාට එමා සමාාගබේ� � යූහගත රැකියාා ස්ථාන පුහුණුවක් ලබාා දිංයා හැකි ෙැයි විමාසා 
සිටියාා යා. එන� පාස� කාලබේයාන් යා� බේකාටසක් කැරවෑන් නිෂ්පාෙන සමාාගමා 

තුළ වෘත්තීයා හැෙෑරී� සිදු කිරීමාට ඇයාට හැකි බාවයි. බේමාමා ගත කරන කාලයාට 

ඇයාට VCE Vocational Major හි දී ක් රැඩිට් ලැබේබානු ඇත. 12 වසර ස�පූර්ණ 

කිරීබේමාන් අනතුරැව බේමාමා සමාාගබේ� මා ආධුණිකත්වයාක් ලබාා ගැනීමාට කමාලා 
බාලාබේපාබේරාත්තුබේවන් සිටියි.

කමාලාදෙ� 11 වසරා විෂයායාන්
VCE VM ඒකක 1 හා 2 සාක්ෂරතාවයා

VCE සාමාාන් යා ගණිතයා ඒකක 1 හා 2

VCE VM ඒකක 1 and 2 වෘත්තීයා ආශ් රිත නිපුණතා (WRS)

ඉංජිබේන්රැබේ�ෙයා පිළිබාෙ VCE VET සහතික පත් ර II ඒකක 1 හා 2

VET ඒකක 1 � යූහගත බේස්වා ස්ථානබේ� අධ් යායානයා (පැයා 90)

කමාලාදෙ� 12 වසරා විෂයායාන්
VCE VM ඒකක 3 හා 4 සාක්ෂරතාව

VCE ඒකක 3 හා 4 සාමාාන් යා ගණිතයා

VCE VM ඒකක 3 හා 4 බේපෞේගලික සංවර්ධාන නිපුණතා (PDS)

VCE VM ඒකක 3 හා 4 වෘත්තීයා ආශ් රිත නිපුණතා (WRS)

ඉංජිබේන්රැබේ�ෙයා පිළිබාෙ VCE VET සහතික පත් ර II ඒකක 3 හා 4

VET ඒකක 2 � යූහගත බේස්වා ස්ථානබේ� අධ් යායානයා (පැයා 90)
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වික්දෙටෝරියාන් පාත්දෙ�ස් සහාතිකයා
වික්බේටෝරියාාකු පාත්බේ�ස් සහතික පත් රයා (VPC) යානු VCE මාට්ටබේ� දී සහතික පත් රයා 
ස�පූර්ණ කිරිමාට බේනාහැකි බේහෝ සූොන� නැති සිසුන් බේවනුබේවන් සැලසු� බේකරැණු න� යාශීලී 
අධ් යායාන මාාවතකි. VPC ඔස්ට් බේර්ලියාානු සුදුසුක� � යූහයා තුල 1 වැනි මාට්ටබේ� පවතියි. 

එමාගින් සාර්ථක වීමා සඳහා ඔබාට වැඩිදිංයුණු කර ගැනීමාට අවශ් යා රැකියාා ආශ් රිත නිපුණතා 
හා හැකියාාවන් සංවර්ධානයා කර ගැනීමාට ස�බාන්ධාතාබේවන් යුතු විෂයාමාාලාවක් හා අතිබේර්ක 
උපකාර ලබාා බේෙයි. 

VPC සාමාාන් යාබේයාන් 11 සහ 12 වසරවල දී ස�පූර්ණ බේකබේරන නමුත් එයා කළින් ආර�භා 
කිරීමාට සහ අවුරැදු 2කට වැඩි කාලයාක් පුරා කළ හැකි බේස් න� යාශීලී බේ�. VCE හා VCE 
වෘත්තීයා ප් රධාාන විෂයාට සාබේප්ක්ෂව වඩාාත් පහසු ප් රබේ�ශයාක් සහිතව පාඨමාාලා සැලසු� 
කිරිමා හා ඉගන්වීමා සිදු බේ�. ඔබාට ඔබේ�මා හැකියාා මාට්ටටමාට අනුව කාලයා බේවන් කරමින් 
VPC සඳහා අධ් යාාපනයා ලැබීමා සිදු කළ හැකි අතර පන්ති කාමාරබේ� දී සිදු කරන ඉබේගනු� 
ක් රියාාකාරක� පරාසයාක් මාගින් ඔබේ� ප් රගතියා ඇගයීමාට ලක් කරනු ඇත. 

ඔබේ� VPC වැඩාසටහන අවසන් වීබේමාන් අනතුරැව ඔබාට වික්බේටෝරියාානු මාාවත් සහතික 
පත් රයාක් පිරිනැබේමානු ඇත. බේමාමා බේතෝරා ගැනීමා ඔබාට උචිත ෙැයි ෙැන ගැනීමාට ගුරැවරැන් හා 
පවුබේ� අයා සමාග කතාබාහ කළ යුතුයා.
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බ් රාැන්ඩැැන්දෙ� VPC මාාව�
දිංගින් දිංගට මා පවත්නා වෛවේ යාමායා තත්ත්වයාක් නිසා ආපසු පාසැ� පැමිබේණන 
� රැන්ඩාන්ට න� යාශීලී බාව අවශ් යා බේ�. � රැන්ඩාැන්බේග් ගුරැවරැයාා විසින් ඔහු හා 
ඔහුබේග් බේෙමාාපියාන් සමාග VPC ගැන කතාබාහ කර ඇත. 

� රැන්ඩාැන් VPC වලට කැමාති වන්බේන් ඔහුබේග් ඉබේගනු� වැඩාසටහන ඔහුට 
අවශ් යා අවස්ථාබේ� දී ආර�භා කළ හැකි බාැවිනි. VPC විෂයාන් සඳහා ලියාාපදිංංචි 
වීමාට, ප් රජා � යාාපෘති සිදු කිරිමාට හා කණ්ඩාායා� කටයුතු කිරීමාට � රැන්ඩාැන් 
තීරණයා කරයි. සියා ඉබේගනු� වැඩාසටහන ස�පූර්ණ කිරීමාට � රැන්ඩාැන්ට අවුරැදු 
බේෙකකට වඩාා ගතවනු ඇත.

10 වසර ඉංග් රීසි හා ගණිතයා ස�පූර්ණ කිරීමා බේවනුවට � රැන්ඩාැන් සාක්ෂරතා හා 
ගණිතමායා හැකියාාව පිළිබාඳ VPC ඒකක 1 හා 2 අධ් යායානයා කරයි. 11 හා 12 වසර 
සඳහා ෙ සියා බේතෝරා ගැනී� සිදු කරන විට ඔහුුට තව දුරටත් න� යාශීලී භාාවයා 
අවශ් යා වන නිසා තමාාට සුදුසු වැඩාසටහන VPC බාව � රැන්ඩාැන් ෙැන සිටියි. 

11 වසබේර් දී ඔහු කුඩාා � යාාපාර පිළිබාඳ සහතික පත් ර II ආර�භා කරනු ඇත්බේත් 
බේමාමා VET විෂයා පාසබේ� දීමා සිදු බේකබේරන නිසා එයාට සහභාාගී වීමාට ඔහුට පහසු 
වන බාැවිනි. 12 වසර වන විට � රැන්ඩාැන් සාමාාන් යා ආකාරයාට පාස� පැමිබේණන 
අතර බේකාණ්ඩාා සැකසී� සහකාර සහතික පත් ර II ට ලියාාපදිංංචි බේ�. ඔහු 
බේකාණ්ඩාා කපන ස්ථානයාක විධිමාත් රැකියාා ස්ථාන අධ් යායානයා ලබාා ගන්නා අතර 
එයින් අෙහස් වන්බේන් ඔහුබේග් වැඩා අධ් යායාන කාලයාට ක් රැඩිට් ලැබේබාන බාවයි.

පාසල හැර යාාබේමාන් පසුව බේකාණ්ඩාා සැකසු� ශි�පිබේයාකුබේග් ආධුනිකබේයාකු බේස් 
වැඩා කිරීමාට � රැන්ඩාැන්ට අවශ් යා බේ�.

බ් රාැන්ඩැැන්දෙ� 10 වසරා විෂයායාන්
VPC ඒකක 1 සාක්ෂරතාව

VPC ඒකක 1 ගණිත හැකියාාව

බ් රාැන්ඩැැන්දෙ� 11 වසරා විෂයායාන්
VPC ඒකක 2 සාක්ෂරතාව

VPC ඒකක 2 ගණිතමායා හැකියාාව

VPC ඒකක 1 බේපෞේගලික සංවර්ධාන නිපුණතා (PDS)

VPC ඒකක 1 රැකියාා ආශ් රිත නිපුණතා (WRS)

VET ඒකක කුඩාා � යාාපාර පිළිබාඳ සහතික පත් රයා II  
(බේමාබේහයු�/නව නිර්මාාණ) ඒකක 1 හා 2

බ් රාැන්ඩැැන්දෙ� 12 වසරා විෂයායාන්
VPC ඒකක 3 සාක්ෂරතාව

VPC ඒකක 2 බේපෞේගලික සංවර්ධාන නිපුණතා (PDS)

VPC ඒකක 2 රැකියාා ආශ් රිත නිපුණතා (WRS)

බේකාණ්ඩාා සැකසු� සහකාර VET සහතික පත් රයා II ඒකක1 හා 2

VET ඒකක 1 SWLR (පැයා 90ක්)
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නිවැරාදි මාාව� දෙ�ෝරාා ගැනීමා
ඔබාට සුදුසු මාාවත බේතෝරා ගැනීමාට ඇති බේහාඳ මා ක් රමායා වන්බේන් වෘත්තීයා 
උපබේේශක, ගුරැවරැන් හා පවුබේ� අ යාට කතාර කර උෙ� ලබාා ගැනීමා යි.

ඔබේ� ප් රධාාන ශක්තීන්, ඔබා ෙැනට කැමාති විෂයායාන් බේමාානවාෙ හා පාසල 
හැර යාාබේමාන් පසු ඔබා කිරීමාට කැමාති කුමාක්ෙැයි සිතා බාලන්න. 

ඔබාට අවශ් යා වන්බේන් බේකළින් මා ශ් රමා බාලකායාට ස�බාන්ධා වීමාට ෙ 
නැතබේහාත් වැඩිදුර අධ් යාාපනයා ලැබීමාට ෙ? ඔබාට අවශ් යා වන්බේන් 
වාණිජ ක්බේෂ්ත් රබේ� රැකියාාවක් කිරීමාට අවශ් යා ෙ නැත්න� 
කාර්යාාලයාක රැකියාාවක් ගැන ඔබා සිතන්බේන්ෙ?

බේමාතැන සිට බේකාතැනටෙ? 2023 වික්බේටෝරියාාබේ� ජ් බේයාෂ්ඨ ේවියිතීක 
පාස� මාාවත න� බේපාත් පිංචා මාගින් පාසබේ� ඔබේ� අවසාන වසර 
ගැන ඔබා ෙැනගත යුතු සියා�ල පැහැදිංලි කර දී ඔබේ� බේතෝරා 
ගැනීමා වඩාාත් අවබේබාෝධාබේයාන් යුතුව සිදු කිරීමාට උපකාර කරයි.

එයා ඔබේ� පාසබේලන් බේහෝ vcaa.vic.gov.au/where-to-now 
බේවතින් ෙැන් ලබාා ගත හැකියා.

නව ජ් බේයාෂ්ඨ ේවියිතීක මාාවත් වික�පයාන් සඳහා  
vic.gov.au/onevce බේවත යාන්න. 

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

