េតើ VCAL គឺជអ្វី?

Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) (វ ិញញបនប្រតេរៀនអនុវត្តន៍វ ិចតូរ ីយ៉ )គឺជជេ្រមើស
អនុវត្តន៍ផទល់ៃដ ស្រមប់សិស ថនក់ទី 11 និងទី 12 ។

VCAL ផ្តល់ឲយអនកនូវបទពិេ

ធន៍ទក់ទងនឹងករងរស្រមប់អនុវត្តន៍ ្រពមទំងជំនញអកខរកមមនិងេលខ

នព្វន្ត េហើយនិងឱកសេដើមបីក

ងជំនញផទល់ខួន
្ល ែដលសំខន់ស្រមប់ជីវ ិតនិងករងរ។ េហើយដូចគននឹង

Victorian Certificate of Education (VCE) (វ ិញញបនប្រតអប់រ ំវ ិចតូរ ីយ៉ )ែដរ VCAL គឺជលកខណៈ
សមបត្តិមធយមសិក ជន់ខពស់ែដលមនករទទួល
សិស ែដលមន VCAL ទំនងជចប់

គ ល់។

រមមណ៍កនុងករបន្តករបណុ្ត ះប

្ត លេន Technical and Further

Education (TAFE) (ករអប់រ ំបេចចកេទសនិងបែនថម) េ យេរៀនេធ្វើកូនជង ឬទទួលករងរមួយេនេ្រកយ
េរៀនេហើយ។ ប៉ុែន្ត េបើអនកចប់េផ្តើម VCAL របស់អនក េហើយបនទប់មកសេ្រមច

ពីបំេពញករសិក េន

្ល
ក
ថ VCE គឺជជេ្រមើស្រតឹម្រតូវស្រមប់ខួនអន
ភពបត់ែបនបនៃន VCAL

នឹងមិនយឺតេពលកនុងករផ្លស់បូរចិ
្ត ត្តរបស់អនកេឡើយ។

ចឲយអនកចប់យកកមមវ ិធីសិក មួយែដលសមរមយនឹងចំ

េសចក្តី្រតូវករៃនករេរៀនសូ្រតរបស់អនក។ ែផនកនិង Unit ទំង

យែដលទទួល

ប់

រមមណ៍ និង

គ ល់េពញេលញ ្រតូវបន

េ្រជើសយកស្រមប់្របេភទចំបច់ខនមិនបនចំនួនបួនដូចតេទ៖

 ជំនញអកខរកមមនិងេលខនព្វន្ត
 ជំនញទក់ទងនឹងករងរ

 ជំនញជក់

ក់ស្រមប់ឧស ហកមម

 ជំនញបណុ្ត ះប ្ត លផទល់ខួន
្ល

េបើអនកបំេពញ VCAL របស់អនកេ

យេជគជ័យ

អនកនឹងទទួលវ ិញញបនប្រតនិងេសចក្តីបញ
ជ ក់ៃនលទធផល

ែដល្របប់នូវមុខវ ិជជែដលអនកបនបំេពញ។
អ្វីៗែដលអនក្រតូវដឹង
េហតុអីប
្វ នជខញុំេ្រជើសយកករសិក

VCAL?

េនេពលែដល VCE គឺជជេ្រមើសល្អមួយស្រមប់សិស ទំង

យែដលចង់បន្តករសិក បែនថមេន

វ ិទយល័យក្តី ក៏អនក្របែហលជមន

រមមណ៍ថ េនះមិនែមមនជជេ្រមើស្រតូវស្រមប់អនកេឡើយ។

VCAL គឺជលកខណៈសមបត្តិ

មធយមសិក ជន់ខពស់ែដលទទួល

កល

គ ល់ ែដលសិក េនថនក់ទី 11 និង

ទី 12 ។ VCAL ្រតូវបនែផ្អកេលើករសិក អនុត្តន៍ផទល់ៃដ ែដល្រតូវបនេគ

គ ល់ផងែដរថជ “ករេរៀន

អនុត្តន៍” ។
េបើអនកេ្រជើសយកករសិក

VCAL, អនកនឹងទទួលបទពិេ

ជំនញែដលអនកនឹង្រតូវករបន្តករបណុ្ត ះប

ធន៍្របតិបត្តិ និងជំនញ 'េធ្វើករបន' ្រពមទំង

្ត លបែនថម េនកែន្លងេធ្វើករ ឬេនវ ិជជ

ថ ន TAFE។

េតើខុំញ

ចសិក

VCAL បនេនទី

?

VCAL កំពុងផ្តល់ឲយេនកនុងរដ្ឋទំងមូល េន ម

េរៀន,

TAFE និង Adult Community

Education (ACE) (មណ្ឌលអប់រ ំសហគមន៍ជនេពញវ ័យ) ខ្លះ។ សូមេបើកេមើល www.vcaa.vic.edu.au

េហើយេ្រជើសយក Search េដើមបីរកេមើល Schools និង Study េដើមបីរកេមើលបញជី

ថ ប័នទំងអស់ែដលផ្តល់

VCAL ។
េតើ VCAL មនក្រមិតអ្វីខះ
្ល ?

VCAL មនក្រមិតបី គឺ Foundation (បឋម),
្រគូបេ្រង ន

Intermediate (មធយម)

ឬអនក្របឹក េយបល់

សេ្រមចនូវក្រមិតមួយ

និង Senior (ជន់ខពស់)។

ជីពរបស់អនក

ែដលសមរមយបំផុត ស្រមប់េសចក្តី្រតូវកររបស់អនក។

នឹងជួយអនកកនុងករ

េតើមនត្រមូវករៃនករចូលសិក ឬេទ?
គមនេទ។ អនកចប់េផ្តើម VCAL េននឹងក្រមិតមួយែដលសមរមយនឹងសមតថភពរបស់អនក។ ្រគូបេ្រង ន ឬអនក
្របឹក េយបល់

ជីពរបស់អនក

នឹង

ស្រមប់អនក។

ចជួយអនកកនុងករសេ្រមចនូវក្រមិតមួយ

ែដលសមរមយបំផុត

េតើ VCAL នឹង្រតូវករេពលប៉ុនមនេដើមបីបំេពញចប់សព្វ្រគប់?

VCAL ្រតូវបនបេងកើតេឡើងស្រមប់សិស ថនក់ទី 11 និងទី 12។ អនក ចទទួលវ ិញញបនប្រត VCAL និង
េសចក្តីបញ
ជ ក់ៃនលទធផល

េនេពលែដលអនកបំេពញកមមវ ិធី

VCAL

េ

យេជគជ័យ

ស្រមប់ក្រមិតែដលអនកបនេ្រជើសយក។ សិស ជេ្រចើនបំេពញក្រមិតមួយៃន VCAL កនុងេពលមួយឆនំ។
េតើអក
ន ទទួលបនអ្វីេទ េនេ្រកយពីបំេពញ VCAL េ
េបើអនកបំេពញកមមវ ិធី VCAL របស់អនកេ

យេជគជ័យ?

យេជគជ័យ អនកនឹងទទួលបនវ ិញញបនប្រត VCAL មួយស្រមប់

ក្រមិតបឋម មធយម ឬជន់ខពស់ េ

យែផ្អកេលើក្រមិត VCAL ែដលអនកេ្រជើសយកេដើមបីសិក ។ អនកក៏នឹង

ទទួលេសចក្តីបញ
ជ ក់ៃនលទធផល េ

យេរៀប ប់នូវ Unit ទំងអស់ៃន VCAL, VCE និង Vocational

Education and Training (VET) ។
េតើអីេ្វ ទែដល ប់បញូច លកនុង VCAL របស់ខំុ?
ញ
េតើអីេ្វ ទែដលជវ ិញញបនប្រត Vocational Education and Training (VET)?

Vocational Education and Training (VET) (វ ិញញបនប្រតអប់រ ំនិងបណុ្ត ះប ្ត លករងរ) ផ្តល់ឱកស

ស្រមប់

វ ិជជ

េរៀន

ថ នបណុ្ត ះប ្ត ល
េដើមបីេធ្វើកររួមគនកនុងករេរៀបចំសិស ស្រមប់ករងរនិងករបណុ្ត ះប ្ត លបែនថម។
មធយមសិក ភគេ្រចើនផ្តល់វគគសិក

និងឧស ហកមម

VET ែដលរួមចំែណកដល់ករបំេពញគួរជទីេពញចិត្តៃន VCAL

េហើយផ្តល់េសចក្តីេជឿជក់នូវករអប់រ ំនិងបណុ្ត ះប

្ត លករងរ ែដលទទួល

គ ល់ទូទំង្របេទស។

េតើមុខវ ិជជ VET កល្រគមុន នឹង ប់បញូច លេទកនុង VCAL របស់ខុំឬ
ញ េទ?
នឹង ប់បញូច ល។

អនកគួរពិភក ជមួយ្រគូបេ្រង ន

ឬអនក្របឹក េយបល់

ជីពរបស់អនក

េដើមបីគិតេមើល

បរ ិមណៃនករសិក កល្រគមុនរបស់អនកែដលនឹង ប់បញូច លេទកនុង VCAL របស់អនក េហើយេដើមបីេ្រគង

នូវករសិក េសសសល់ៃនកមមវ ិធី VCAL របស់អនក។

ខញំុបនបំេពញមុខវ ិជជ VCE មួយរួចេទេហើយ។ េតើមុខវ ិជជេនះនឹង ប់បញូច លេទកនុង VCAL របស់ខំុឬ
ញ េទ?
នឹង ប់បញូច ល។ េបើអនកទទួលលទធផល ‘S’ ស្រមប់ករបំេពញគួរជទីេពញចិត្តៃន Unit

មួយៃន VCE,

Unit េនះនឹង ប់បញូច លេទកនុង VCAL របស់អនក។ អនកគួរពិភក ជមួយ្រគូបេ្រង ន ឬអនក្របឹក េយបល់
ជីពរបស់អនក េដើមបីេ្រគងនូវករសិក េសសសល់ៃនកមមវ ិធី VCAL របស់អនក។

េតើខំុញ

ចផ្លស់េទកន់ VCE បនឬេទ េបើខំុផ
ញ ្ល ស់បូរចិ
្ត តេ្ត នះ?

អនកក៏្របែហលជ

ចេផទរឥណទនស្រមប់ Unit និងែផនកេផ ងេទៀតែដលបនបំេពញជែផនកៃន VCAL

របស់អនកផងែដរ។
េតើខំុញ
អនក

ចេធ្វើករមិនេពញេពល និង/ឬ បន្តករេរៀនេធ្វើកូនជងបនឬេទ េនកនុងេពលសិក

VCAL?

ចទទួលករទទួល

ករងរេនះ

គ ល់និងឥណទនស្រមប់ករងរមិនេពញេពល េនកនុងេពលសិក
ចមនរួមទំង៖

 ករ

ត់េរៀនេធ្វើកូនជង ឬករបណុ្ត ះប

្ត លេន

VCAL ។

េរៀន

 ករងរមិនេពញេពល
 ករ ក់ឲយេរៀនដកបទពិេ
េតើ VCAL ្រតូវបន

ធន៍េន

មកែន្លងេធ្វើករ ែដលមនករេរៀបចំ្រតឹម្រតូវ។

ក់ពិនុយ៉
ទ ងដូចេម្តច?

VCAL គឺជករគួបផ ំៃនប ្ត វគគសិក
កមមវ ិធី VCAL របស់អនក ឲយសម្រសប

/ វ ិញញបនប្រតែដលទទួល
មត្រមូវករ

គ ល់។ ្រគូបេ្រង នរបស់អនក

ក់ពិនុស្រមប់
ទ
ែផនកនីមួយៗៃនកមមវ ិធីេនះ។

ក់ពិនុទ

េតើខំុ្រញ តូវចូលរួមកនុង General Achievement Test (GAT) (ករេធ្វើេតស្តលទធផលទូេទ) ឬេទ?

GAT គឺជេតស្តតំរ ិះវ ិជជនិងជំនញកនុងករសរេសរ, គណិត

និងវ ិទយ

្រស្តសងគម ្រពមទំងសិលបៈ។ េតស្តេនះ្រតូវេធ្វើេ

និង 4 ៃន VCE។ សិស ែដលសិក លំ

្រស្ត, វ ិទយ

្រស្តនិងបេចចកវ ិជជ, មនុស ជតិ

យសិស ទំងអស់ែដលសិក លំ

ប់ៃន Unit 3 និង 4 ៃន VCE VET ក៏នឹង្រតូវែតចូលរួមេធ្វើេតស្ត

GAT ផងែដរ។ ពុំមនត្រមូវករឲយសិស ែដលសិក ែត Unit ៃន VCAL ប៉ុេ
េឡើយ។ ប៉ុែន្ត អនក

្ណ ះ ចូលរួមេធ្វើេតស្ត GAT

ចេ្រជើសយកករចូលរួមេធ្វើេតស្ត GAT េបើករេធ្វើេតស្តេនះសមរមយនឹងមគ៌របស់អនកេទ

កន់ករសិក បែនថម ករបណុ្ត ះប
េតើខុំស
ញ ក
ិ អំពីអី?
្វ

ប់ Unit 3

្ត ល ឬករ្របកបករងរ។

េ

យមនជំនួយពី្រគូបេ្រង ន ឬអនក្របឹក េយបល់

សមរមយ

Unit ទំង

មេសចក្តី្រតូវករនិងចំ

ប់

ចបេងកើតកមមវ ិធី VCAL មួយ ែដល

ជីពរបស់អនក អនក

រមមណ៍េរៀនសូ្រតជក់

ក់របស់អនក។

អនកមនជេ្រមើសេ្រជើសយក

យនិងែផនកស្រមប់្របេភទបួនែដលចំបច់ខនមិនបនៃន VCAL ដូចតេទេនះ៖

្របេភទ 1 - ជំនញអកខរកមម និងេលខនព្វន្ត
កមមវ ិធី

របស់អនក្រតូវមនរួមទំងមុខវ ិជជអកខរកមមនិងេលខនព្វន្ត។

VCAL

មុខវ ិជជទំងេនះ

ចេ្រជើសយកេចញពី Unit ទំង

យ ជំនញអកខរកមមៃន VCAL និងជំនញេលខនព្វន្តៃន

្រស្តៃន VCE ឬមុខវ ិជជអប់រ ំស្រមំងឯេទៀត ដូចជ Certificate in

VCAL និង/ឬ អង់េគ្លសនិងគណិត

General Education (វ ិញញបនប្រតអប់រ ំទូេទ) (ជនេពញវ ័យ)ជេដើម។
្របេភទ 2 - ជំនញជក់

ក់ៃនឧស ហកមម

កមមវ ិធី VCAL របស់អនកេនក្រមិត Intermediate និង Senior ្រតូវែតមនរួមទំងសមសធតុៃនលកខណៈ
គ ល់។ ប៉ុែន្ត ពុំមនត្រមូវករឲយអនកេផ្តតេលើ ឬបំេពញវ ិញញបនប្រត VET

សមបត្តិ VET ែដលមនករទទួល
េទល

មួយេទ។ ឧទហរណ៍៖ អនក

ចេ្រជើសយកករសិក ែផនក ឬ Unit េផ ងៗគន េចញពីវ ិញញបនប្រត

VET មួយចំនួនេផ ងៗគន េដើមបីបំេពញ មត្រមូវករ VCAL េហើយទទួលបទពិេ
មួយចំនួនេផ ងៗគន។ ជេ្រមើស VET មួយចំនួនេផ ងៗគន មនភពធំទូ

ធន៍កុងវ
ន ិស័យករងរ

យ េហើយឧទហរណ៍មនរួមទំង

ែផនករថយន្ត, វ ិស្វកមម, អគរនិងសំណង់, ករទទួលេភញ វនិងករលក់ យ, ពហុព័ត៌មន, បេចចកវ ិជជព័ត៌មន,
កសិកមម,

កវបបកមម, ឃ្លំងទំនិញ ្រពមទំងសក់និងសមផស ។

្របេភទ 3 - ជំនញទក់ទងនឹងករងរ
េដើមបីបេងកើតជំនញ 'េធ្វើករបន' VCAL ផ្តល់ឲយអនកនូវជេ្រមើសទទួលយកករ
េនកែន្លងេធ្វើករែដលេរៀបចំ្រតឹម្រតូវ,
ឬករងរមិនេពញេពល។

អនកក៏

ករ

ចសិក

ត់េធ្វើកូនជង

/

Unit និងែផនកទំង

ក់ឲយេរៀនយកបទពិេ

ធន៍

ករបណុ្ត ះប ្ត លេន
េរៀន,
យែដលនឹងេរៀបចំអនកស្រមប់ករងរ

ឧទហរណ៍៖ សុខភពនិងសុវតថិភពករងរ ឬជំនញសមភសន៍េធ្វើករ។
្ល
្របេភទ 4 - ជំនញអភិវឌ ន៍ផទល់ខួន
ជែផនកៃនកមមវ ិធី VCAL របស់អនក អនកនឹងចូលរួមកនុងគេ្រមងនិងសកមមភពទំង
េរៀនអនក

ែដលនឹងជួយបេងកើតជំនញករងរជ្រកុម

និងជំនញដៃទេទៀតរបស់អនក
េរៀនអនក

ចេធ្វើករជមួយ

ែដលសំខន់ស្រមប់ជីវ ិតនិងករងរ។
្រកុង

ករេរៀនសូ្រតែដលអនកទទួលពីករចូលរួមកនុងគេ្រមងដូចេនះ

យកនុងសហគមន៍ ឬ
ទំនុកចិត្តេលើខួនឯង
្ល
ឧទហរណ៍៖

េដើមបីែកលំអសួនឧទយន។
ច ប់បញូច លេទកនុង VCAL។

េតើ VCAL
េតើខុំញ

ចយកខញុំេទកន់ទី

?

ចចូលសិក ថនក់ជន់ខស
ព ប
់ នឬេទ េបើខុំប
ញ ំេពញ VCAL េ

េបើអនកកំពុងពិចរ

កលវ ិទយល័យបនទប់ពី

េលើករចូលេទសិក េន

្របែហលជមិនែមនជេ្រមើសល្អបំផុតស្រមប់អនកេទ។ ជធមម
ម្តង

យេជគជ័យ?
េរៀនែតម្តងេនះ

VCAL

សិស ែដលេ្រគងចូលសិក ថនក់ជន់ខពស់ែត

សិក យក VCE ែដលអនុញញតឲយេគទទួល Australian Tertiary Admissions Rank (ATAR)

(ចំ

ត់ថនក់ចូលឧត្តមសិក អូ្រ

្ត លី) ពី Victorian Tertiary Admissions Centre (VTAC) (មណ្ឌល

ទទួលចូលឧត្តមសិក វ ិចតូរ ីយ៉ )។ េបើអនកកំពុងសិក
្របែហលជចប់
អនក្របឹក េយបល់

រមមណ៍កនុងករចូលសិក េន
ជីពរបស់អនក

េ

យ

VCAL េនក្រមិត Senior េហើយសេ្រមចថ អនក

កលវ ិទយល័យ
រែត

សូមែឆក

កសួរជមួយ្រគូបេ្រង នឬ

កលវ ិទយល័យខ្លះនឹងពិចរ
េរៀនេទកន់

កលវ ិទយល័យែតម្តង

្ត លករងរេន

TAFE, ែដល

មនវ ិញញបនប្រត VCAL ក្រមិត Senior ។ ប៉ុែន្ត ករេចញពី
មិនែមនជផ្លូវែតមួយគត់េនះេទ។ អនកខ្លះេរៀនវគគអប់រ ំនិងបណុ្ត ះប

ទទួលយកសិស ែដល

្របែហលជឈនេទកន់ Diploma ឬ Advanced Diploma េហើយបនទប់មកសេ្រមចថ េគចង់ទទួល
្អ ួយេន
កលវ ិទយល័យ។ VCAL នឹងជករចប់េផ្តើមដ៏លម

្របេយជន៍ពីវគគសិក េន

មមគ៌េនះ។

េតើខំុម
ញ នជេ្រមើសអ្វីខះ
្ល េនេពលែដលខញំុបនបំេពញ VCAL រួចេហើយ?

VCAL នឹងផ្តល់ឲយអនកនូវបទពិេ
យវ ិជជ

គ ល់េ

ធន៍ទក់ទងនឹងករងរ្របតិបត្តិ និងលកខណៈសមបត្តិមួយែដលនឹងទទួល

ថ ន TAFE និងនិេយជកទំង

េទកន់ករងរ ករេរៀនេធ្វើកូនជង ឬករបណុ្ត ះប
ជេ្រមើសេផ ងេទៀតគឺថ
េនថនក់ទី

11

យ។ ទំងអស់េនះនឹងជួយអនកកនុងករេចញពី
្ត ល និង/ឬករបណុ្ត ះប

េបើអនកចប់េផ្តើមករសិក ស្រមប់

េហើយបំេពញក្រមិតេនះេ

VCAL

យេជគជ័យ

អនក

្ត លបែនថម េន TAFE។

របស់អនកេនក្រមិត

ចពិចរ

េរៀន

Foundation

បន្តករសិក បំេពញក្រមិត

Intermediate ឬ Senior ៃន VCAL កនុងថនក់ទី 12។ ឬមួយអនក្របែហលជពិចរ

េឡើងវ ិញនូវជេ្រមើស

កលវ ិទយល័យគឺជជេ្រមើស្រតឹម្រតូវស្រមប់អនក េហើយ

របស់អនក និងសេ្រមចថ េ្រកយពីអីៗ
្វ ទំងអស់
េផទរេទកន់ VCE ។

េតើ VCAL នឹងេធ្វើឲយខញំុេរៀបចំជេ្រសចេដើមបីចូលេធ្វើ
េបើអនកបនបំេពញ

unit

ទំង

យៃន

អនកនឹងបនបេងកើតតំរ ិះវ ិជជនិងជំនញ
ករេ្របើ្រប
ទំង

ប់្រប

ជីវកមមឬេទ?

VET

ជែផនកៃនវ ិញញបនប្រត

ែដលនិេយជកផ្តល់តៃម្ល

រត្រមូវេនកនុងឧស ហកមម

ឧទហរណ៍៖

VCAL

របស់អនក

ករដឹងអំពីឧស ហកមម

សុខភពនិងសុវតថិភពករងរជេដើម។ ករបំេពញ unit

យៃន VET ក៏នឹងជួយបង្ហញដល់និេយជកផងែដរថ អនកមនបំណងេធ្វើករកនុងឧស ហកមមេនះ។

េដើមបីទទួលព័ត៌មនបែនថមអំពី VCAL

សូមទក់ទង Victorian Curriculum and Assessment

Authority ( ជញធរកមមវ ិធីសិក និងពិនិតយ យតៃម្លវ ិចតូរ ីយ៉ )
េមើល www.vcaa.vic.edu.au

មទូរស័ពទេលខ 1800 134 197 ឬេបើក

