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بہت سی صالحیتیں۔ 
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وکٹوریہ میں فراہم کی جانے والی اعلٰی سیکنڈری تعلیم 
میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو زیادہ پاتھ ویز 

)راستے( اور انتخاب میسر ہوں

سال 2023 سے آپ کے لیے اپنا وکٹورین سرٹیفکیٹ آف ایجوکیشن )VCE( حاصل 
کرنے کے دو طریقے ہوں گے۔ آپ VCE یا VCE ووکیشنل میجر میں داخلہ لے سکتے 

ہیں جو VCE کے اندر ایک نیا دو سالہ پیشہ ورانہ، اپالئیڈ لرننگ پروگرام ہے۔ یہ 
انٹرمیڈیٹ اور سینیئر وکٹورین سرٹیفیکیٹ آف اپالئیڈ لرننگ )VCAL( کا متبادل ہو 

گا اور اس سے بہتر ہوگا۔

ایسے طلباء جو VCE سطح پر سرٹیفیکیٹ مکمل نہیں کر سکتے یا اس کے لیے تیار 
نہیں ہيں، ان کے لیے وکٹورین پاتھ ویز سرٹیفیکیٹ )VPC( بھی دستیاب ہوگا جو   کہ 

فاؤنڈیشن VCAL کا متبادل ہو گا۔

آیا آپ یونیورسٹی، TAFE، اپرنٹس شپ یا ٹرینی شپ کرنا چاہتے ہیں یا پھر اسکول 
کی تعلیم مکمل ہونے پر سیدھے افرادی قوت میں جانا چاہتے ہیں، آپ کے لئے ایک 
ایسا ثانوی راستہ موجود ہے جو آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے میں مدد دے گا۔

  *   2023 میں انٹرمیڈیٹ VCAL جماعت 12 کے اہل طلباء کو مل سکتا ہے۔ اپنے اساتذہ سے دستیاب صورتوں کے متعلق 
بات کریں۔

2023 میں کیا تبدیل ہو رہا ہے

VCEکوئی تبدیلی نہیں \ VCE

VCAL ووکیشنل میجر٭اعلی یا ثانوی VCE

VCAL وکٹورین پاتھ ویز سرٹیفیکیٹفاؤنڈیشن

تمام پاتھ ویز میں VET مضامین شامل ہیں
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VCE

 VET یا TAFE ایک اعلٰی ثانوی اہلیت ہے جو تیسرے درجے کی تعلیم، اعلٰی سطح کے VCE
سرٹیفکیٹ کورسز، اپرنٹس شپس، ٹرینی شپس اور افرادی قوت کے راستے کھولتی ہے۔ 

ہیومینیٹیز، سائنس، ریاضی، ٹیکنالوجی، فنون، جسمانی تعلیم اور مختلف زبانوں میں 
سے منتخب کرنے کے لیے 90 سے زائد مضامین دستیاب ہیں۔ اس کے عالوہ ووکیشنل 

تعلیم کے 27 مضامین بھی دستیاب ہیں جیسے آٹوموٹییو)automotive(، صحت اور 
ہیئر اینڈ بیوٹی۔

اپنے اسکول سے معلوم کریں کہ وہ کون سے مضامین پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ اسکول کی 
تعلیم مکمل کرنے کے بعد ATAR چاہتے ہیں تو آپ کو VCE پاتھ وے منتخب کرنا چاہیے۔ 

Deshi کا VCE پاتھ وے

Deshi ایک وکیل بننا چاہتا ہے لہذا وہ انگریزی، ریاضی، قانون، جسمانی تعلیم، 
تاریخ اور VCE VET بزنس جیسے VCE مضامین میں داخلہ لے رہا ہے۔ وہ اپنا 

سیکنڈری اسکول VCE کے ساتھ ختم کرے گا۔ 

Deshi نے ایسے مضامین کا انتخاب کیا ہے جو اس کے مستقبل کے کیریئر سے 
متعلق ہونے کے ساتھ ایسے مضامین ہیں جن میں اس کی حقیقی دلچسپی ہے۔ اس 

نے اپنے استاد اور اسکول کے کیریئر پریکٹیشنر کے ساتھ اپنے انتخاب پر تبادلہ خیال 
کیا ہے تاکہ وہ قانون پڑھنے کے لیے یونیورسٹی کے کورس کی شرائط کو پورا کر سکے۔

Deshi کے جماعت 10 کے مضامین
VCE فزیکل ایجوکیشن یونٹس 1 اور 2

Deshi کے جماعت 11 کے مضامین
VCE انگلش یونٹس 1 اور 2

VCE میتھیمیٹیکل میتھڈز یونٹس 1 اور 2
VCE لیگل اسٹڈیز یونٹس 1 اور 2

VCE ماڈرن ہسٹری یونٹس 1 اور 2
VCE فزیکل ایجوکیشن یونٹس 3 اور 4

VCE VET سرٹیفیکیٹ III ان بزنس یونٹس 1 اور 2

Deshi کے جماعت 12 کے مضامین
VCE انگلش یونٹس 3 اور 4

VCE میتھیمیٹیکل میتھڈز یونٹس 3 اور 4
VCE ہسٹری ریوولوشنز یونٹس 3 اور 4 

VCE لیگل اسٹڈیز یونٹس 3 اور 4
VCE VET سرٹیفیکیٹ III ان بزنس یونٹس 3 اور 4
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VCE ووکیشنل میجر 

VCE ووکیشنل میجر )VCE VM( ایک دو سالہ ووکیشنل اور اپالئیڈ لرننگ پروگرام ہے 
جسے اب براہ راست VCE میں رکھا گیا ہے۔ یہ پروگرام آپ کو معاشرے کے ایک فعال اور 
مصروف رکن کے طور پر اپنے کام، مزید تعلیم اور ذاتی اہداف کے لیے ضروری مہارتوں سے 

آراستہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

اگر آپ کام کے عملی ماحول میں سیکھنا پسند کرتے ہیں اور اسکول کے بعد کے آپ کو 
اپنے اہداف کے لیے ATAR کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک بہترین انتخاب ہے۔ یہ اپرنٹس 
شپ، ٹرینی شپ، مزید تعلیم یا براہ راست نوکری میں جانے کا ایک اچھا راستہ ہے۔

آپ بنیادی اکائیوں یعنی خواندگی، ہندسہ، کام سے متعلق مہارتوں اور ذاتی ترقیاتی 
مہارتوں کا مطالعہ کریں گے اور سرٹیفکیٹ دوم کی سطح یا اس سے زیادہ پر 180 گھنٹے 

پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت )VET( مکمل کریں گے۔

VCE VM کے کچھ VCE VET پروگراموں میں جنرل اچیومنٹ ٹیسٹ )GAT( کے عالوہ 
کوئی بیرونی امتحانات نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو VCE VM مضامین 

کے لیے اسٹڈی اسکور یا ATAR نہیں ملے گا۔

آپ اپنے VCE VM لرننگ پروگرام میں VCE مضامین اور VCE VET پروگرام شامل کر 
سکتے ہیں۔
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Kamala کا VCE VM پاتھ وے

Kamala کو نوکری پر سیکھنا پسند ہے اور وہ میٹل فیبریکیٹر بننا چاہتی ہے اس لیے 
وہ VCE ووکیشنل میجر میں داخلہ لے رہی ہے۔ )VCE VM( وہ VCE VM کا مطالعہ 

کرے گی اور انجینئرنگ میں VCE VET سرٹیفکیٹ II کرے گی۔ Kamala اپنے 
سیکنڈری سکول کی تعلیم وکٹورین سرٹیفیکیٹ آف ایجوکیشن ووکیشنل میجر کے 

ساتھ ختم کرے گی۔ اس نے اپنی فیملی، استاد اور اسکول کے کیریئر پریکٹیشنر کے 
ساتھ اس سب پر تبادلۂ خیال کیا ہے۔

 VET ٹیسٹر ڈے میں حصہ لیا تھا اور TAFE نے Kamala جماعت 10 میں
انجینئرنگ کا تجربہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک مقامی کاروان مینوفیکچرر کے 

پاس کیریئر کے مطلعاتی دورے پر گئیں اور پوچھا کہ کیا وہ سال 11 میں رہتے ہوئے 
کمپنی میں اسٹرکچرڈ ورک پلیس لرننگ کر سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 

کاروان مینوفیکچرر میں کچھ اسکول کا وقت کام پر سیکھنے میں گزارے گی۔ اسے 
اس وقت کا کریڈٹ اپنے VCE ووکیشنل میجر کو ملے گا۔ Kamala کو امید ہے کہ 
جماعت 12 مکمل کرنے کے بعد اسے اسی کمپنی میں اپرنٹس شپ مل جائے گی۔

Kamala کے جماعت 11 کے مضامین
VCE VM یونٹس 1 اور 2 لٹریسی

VCE جنرل ریاضی یونٹس 1 اور 2

)Work Related Skills - WRS( یونٹس 1 اور 2 کام سے متعلقہ ہنر VCE VM

VCE VET سرٹیفیکیٹ II ان انجینیئرنگ اسٹڈیز یونٹس 1 اور 2

VET یونٹ 1 سٹرکچرڈ ورک پلیس لرننگ )90 گھنٹے(

Kamala کے جماعت 12 کے مضامین
VCE VM یونٹس 3 اور 4 لٹریسی

VCE یونٹس 3 اور 4 جنرل ریاضی

)Personal Development Skills - PDS( یونٹس 3 اور 4 ذاتی مہارتیں VCE VM

)Work Related Skills - WRS( یونٹس 3 اور 4 کام سے متعلقہ ہنر VCE VM

VCE VET سرٹیفیکیٹ II ان انجینیئرنگ اسٹڈیز یونٹس 3 اور 4

VET یونٹ 2 سٹرکچرڈ ورک پلیس لرننگ )90 گھنٹے(
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وکٹورین پاتھ ویز سرٹیفیکیٹ

وکٹورین پاتھ ویز سرٹیفکیٹ )VPC( ایک نیا سرٹیفکیٹ ہے جو ان طلباء کے لیے ڈیزائن کیا 
گیا ہے جو VCE سطح پر سرٹیفکیٹ مکمل کرنے کے قابل نہیں ہیں یا اس کے لیے تیار نہیں 

ہیں اور انہیں تعلیم میں لچک کی ضرورت ہے۔ VPC آسٹریلین کوالیفیکیشن فریم ورک 
لیول 1 کی سطح کا سرٹیفیکیٹ ہے۔ 

یہ سرٹیفیکیٹ آپ کو کامیابی کے لیے درکار کام سے متعلقہ مہارتیں اور صالحیتں حاصل 
کرنے کے لیے ایک دلچسپ نصاب اور اضافی معاونت کی پیشکش کرتا ہے۔ 

VPC عام طور پر جماعت11 اور 12 میں مکمل ہوتا ہے لیکن یہ لچکدار ہے، لہذا اسے پہلے 
شروع کیا جا سکتا ہے یا پھر اسے 2 سال سے زیادہ عرصے میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ کورس 
ورک کو VCE اور VCE ووکیشنل میجر کی نسبت زیادہ قابل رسائی سطح پر ڈیزائن اور 

ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی رفتار سے VPC کر سکتے ہیں اور آپ کے اساتذہ کالس روم میں 
سیکھنے کی مختلف سرگرمیوں کے ذریعے آپ کی پیشرفت کا جائزہ لیں گے۔ 

VPC پروگرام مکمل کرنے پر آپ کو وکٹورین پاتھ ویز سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ آپ کو اپنے 
اساتذہ اور خاندان کے افراد کے ساتھ اس بارے میں بات کرنی چاہیے کہ آیا یہ انتخاب آپ 

کے لیے درست ہے۔
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Brandon کا VPC پاتھ وے

Brandon کو ایک جاری طبی مسئلے کی وجہ سے اسکول واپسی کے دوران لچک کی ضرورت ہے۔ 
Brandon کے استاد نے اس کے ساتھ اور اس کے والدین کے ساتھ VPC کے بارے میں بات چیت کی۔ 

برینڈن کو VPC پسند آیا کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے اپنا تعلیمی پروگرام شروع 
کر سکتا ہے۔ Brandon نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ VPC مضامین میں داخلہ لے گا اور اس دوران وہ 
کمیونٹی پروجیکٹس اور ایک ٹیم میں کام کرے گا۔ Brandon کو اپنا تعلیمی پروگرام مکمل کرنے 

میں دو سال سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے۔

جماعت 10 میں انگریزی اور ریاضی کے مضامین کرنے کے بجائے، Brandon لٹریسی اینڈ نیومریسی 
کا VPC یونٹ 1 کرتا ہے۔ جب Brandon جماعت 11 اور 12 کے لیے اپنا انتخاب کرتا ہے تو وہ جانتا ہے 

کہ VPC اس کے لیے موزوں پروگرام ہے کیونکہ اسے اب بھی لچک کی ضرورت ہے۔ 

جماعت 11 میں وہ سرٹیفکیٹ II ان سمال بزنس شروع کرتا ہے کیونکہ یہ VET اسکول میں آن 
سائٹ کروائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس میں شرکت۔ کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ بارھویں )12( 
جماعت تک پہنچتے وقت، Brandon باقاعدہ بنیادوں پر اسکول جا رہا ہے اور وہ سرٹیفکیٹ II ان 

سیلون اسسٹنٹ میں داخلہ لے لیتا ہے۔ وہ ایک ہیئر سیلون میں سٹرکچرڈ ورک پلیس لرننگ کرتا ہے 
جس کا مطلب ہے کہ اسے اپنی ورک پلیسمنٹ کا کریڈٹ ملے گا۔

Brandon اسکول کی تعلیم ختم کرنے کے بعد ہیئر ڈریسر کے طور پر ایک اپرنٹس شپ کرنا چاہتا ہے۔

Brandon کے جماعت 10 کے مضامین
VPC یونٹ 1 لٹریسی
VPC یونٹ 1 نیومریسی

Brandon کے جماعت 11 کے مضامین
VPC یونٹ 2 لٹریسی
VPC یونٹ 2 نیومریسی

)Personal Development Skills - PDS( یونٹ 1 ذاتی مہارتیں VPC
)Work Related Skills - WRS( یونٹ 1 کام سے متعلقہ مہارتیں VPC

VET یونٹ سرٹیفیکیٹ II ان سمال بزنس 
)آپریشنز\انوویشن( یونٹس 1 اور 2

Brandon کے جماعت 12 کے مضامین
VPC یونٹ 3 لٹریسی

)Personal Development Skills - PDS( یونٹ 2 ذاتی مہارتیں VPC
)Work Related Skills - WRS( یونٹ 2 کام سے متعلقہ مہارتیں VPC

VET سرٹیفیکیٹ II ان سیلون اسسٹنٹ یونٹس 1 اور 2
VET یونٹ SWLR 1 )90 گھنٹے(
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درست پاتھ وے کا انتخاب 

آپ کے لیے ایک درست پاتھ وے منتخب کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کیریئر پریکٹیشنر، 
اساتذہ اور فیملی سے بات کریں کہ وہ انتخاب کرنے میں آپ کی مدد دیں۔

ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جن میں آپ بہت اچھے ہيں، ان مضامین کے بارے میں سوچیں 
جن سے آپ ابھی لطف اندوز ہوتے ہیں اور یہ کہ اسکول ختم کرنے کے بعد آپ کیا کرنا چاہیں گے۔ 

کیا آپ براہ راست افرادی قوت میں جانا چاہتے ہیں یا مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہيں؟ کیا آپ 
کسی ٹریڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ دفتری ماحول کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟

اب کہاں؟ وکٹوریہ میں سینئر سیکنڈری اسکول کے راستوں کے لئے رہنمائی 2023 ایک کتابچہ ہے 
جو آپ کو اپنے اسکول کے آخری سالوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت کی ہر چیز کی وضاحت 

کرتا ہے اور آپ کو اپنے اختیارات کو سمجھنے میں مدد کرے گا۔ 

یہ آپ کے اسکول یا vcaa.vic.gov.au/where-to-now پردستیاب ہے۔

سینئر سیکنڈری پاتھ وے میں آپ کیلئے دستیاب نئی صورتوں کے بارے میں مزید معلومات 
کے لیے vic.gov.au/onevce پر جائیں۔

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

