CHỌN MỘT
CHƯƠNG
TRÌNH
HỌC VET

Kết hợp chương trình VET với hướng học tập phổ
thông sẽ giúp bạn gia tăng cơ hội cho tương lai.
Tập sách nhỏ này cung cấp thông tin về việc kết hợp chương trình VET vào chương trình phổ thông Lớp 10, Lớp 11 hoặc Lớp 12.
VET là chương trình đang phát triển tại Trường Cao Đẳng Công Giáo Caroline Chisholm. Tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận VET là một phần lớn
trong kế hoạch của nhà trường nhằm đoan chắc mọi học sinh có cơ hội xây dựng cho mình một hướng học tập riêng và đạt được thành tựu tốt nhất
với cơ hội được cung cấp.
VET cung cấp cho học sinh cơ hội học hỏi các hướng đi về ngành nghề và việc làm sau khi học xong Lớp 12 và có được những kỹ năng có liên
quan đến nhu cầu của những ngành nghề này.
VET có thể là một phần của chương trình VCE hoặc VCAL cho các năm học 10-12. Đối với chương trình học VCE, một số môn học VET có thể
được công nhận để tính Điểm Tốt Nghiệp (Study Score) và ATAR (Điểm Tuyển Sinh Đại Học và Cao Đẳng). Do chương trình giảng dạy các kỹ năng
nơi làm việc và nâng cao các môn học VCE và VCAL nên VET đáng được xem xét như là một chọn lựa của bạn.

VET là gì?

Lý do chọn VET

VET là từ viết tắt của Vocational Education and Training tức Huấn
Nghệ và Đào Tạo. VET được coi là các môn học nâng cao bậc trung
học phổ thông, giúp học sinh kết hợp chương trình huấn nghệ với các
môn học VCE hoặc VCAL.

VET gia tăng các hướng học tập và
cho học sinh nhiều chọn lựa hơn.
•

Giúp học sinh phát triển khả năng đưa ra quyết định và giải quyết
vấn đề.

Các Đặc Tính của

•

Giúp học sinh tự tin và cải thiện những kỹ năng liên lạc và giao
tiếp cá nhân thông qua môi trường học tập người lớn.

•

Thúc đẩy ý kiến phản hồi tích cực bằng cách giúp học sinh chứng
tỏ những kỹ năng cụ thể và năng lực của họ.

•

Đây là một chương trình huấn nghệ được
công nhận (một số chương trình kéo dài 2
năm).

•

Phối hợp sở thích và hướng đi nghề nghiệp của học sinh thông
qua việc cung cấp các hướng học tập rõ ràng.

•

Cho phép học sinh hoàn tất một chứng chỉ
huấn nghệ được công nhận trên toàn quốc
(Ví dụ Chứng Chỉ Bậc II ngành Chiêu Đãi –
Certificate II in Hospitality) cùng lúc với chứng
chỉ tốt nghiệp trung học VCE và/hoặc VCAL.

•

Có thể giúp học sinh làm việc ngay hoặc được
công nhận tín chỉ cho việc học tiếp theo.

•

Giúp học sinh tập trung phát triển kỹ năng
một ngành nghề và nơi làm việc cụ thể.

•

Đây là một chương trình hướng nghiệp của
nhà trường được thiết kế để đáp ứng các nhu
cầu của ngành nghề.

Chương trình VET được tiến
hành ra sao?
Những Cơ Sở Đào Tạo Có Đăng Ký (Registered Training Organisations
– RTOs) chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện, thẩm định và cấp
giấy chứng nhận các văn bằng VET. RTO có thể là trường học, trường
cao đẳng TAFE, cơ sở tư nhân hoặc cơ sở Giáo Dục Tráng Niên và
Cộng Đồng (ACE)

VET cung cấp các văn bằng và tay
nghề được công nhận trên toàn quốc
•

Sau khi hoàn tất chương trình, họ sinh có thể được cấp chứng
chỉ VET được công nhận trên toàn quốc hoặc sử dụng làm tín
chỉ để hoàn tất chứng chỉ này.

•

Các văn bằng VET có thể được kết hợp trực tiếp vào chương
trình cao đẳng và đào tạo ở các trường cao đẳng TAFE thông
qua các thoả thuận hướng học tập đã được tài liệu dẫn chứng.

•

VET tạo cơ hội tiếp cận một loạt các loại công nghệ khác nhau
có liên quan đến loại công việc và nơi làm việc.

VET chuẩn bị cho học sinh tham gia
lực lượng lao động
•

Tạo cơ hội thử qua nghề nghiệp và giúp học sinh thăm dò các
lãnh vực mà mình có khả năng yêu thích và điều này giúp thúc đẩy
các chọn lựa học tập tiếp theo hoặc công việc.

•

Cho phép học sinh phát triển các liên kết chặt chẽ với ngành nghề
và các nhà nhân dụng cộng đồng trong khu vực, và trong một số
trường hợp học sinh có thể được mời làm các công việc bán thời/
thời vụ.

•

Cải thiện các triển vọng công ăn việc làm.

•

Giúp học sinh thu thập kiến thức về những kỳ vọng của nhà nhân
dụng và các điều kiện làm việc thực tế.

•

Trợ giúp trong việc chuyển tiếp từ nhà trường sang việc làm.

Các hướng học tập VET cho việc học bậc cao hơn hoặc việc làm
Chứng Chỉ I
Thời gian học: 6 tháng – 1 năm
Kết quả nghề nghiệp: Các kỹ năng và kiến thức cơ bản
Mức khởi sự, tập sự, chức vụ cấp thấp.
Ví dụ: Chứng Chỉ I ngành Chiêu Đãi =
Tìm việc trong các nhà hàng, quán cà phê.

Chứng Chỉ II
Thời gian học: 1 năm
Kết quả nghề nghiệp: Các kỹ năng và kiến thức cơ bản
Trước giai đoạn học việc trong ngành đã chọn
Ví dụ: Chứng Chỉ II ngành Chiêu Đãi =
Tìm các công việc như phục vụ viên quầy rượu, cà phê, phụ tá
phục vụ thức ăn.

Chứng Chỉ III
Thời gian học: 1 – 2 năm
Kết quả nghề nghiệp: Kiến thức thực tế, kỹ thuật và lý thuyết nâng cao.
Văn bằng tiêu chuẩn tối thiểu của một số ngành nghề
Ví dụ: Chứng Chỉ III ngành Chiêu Đãi =
Tìm các công việc như chiêu đãi buổi họp mặt, phục vụ viên quầy rượu có
kinh nghiệm, chiêu đãi khách nhà hàng.
Lưu ý: Một số khóa học không đòi hỏi học sinh phải có chứng chỉ 1 hoặc 2 để có thể bắt đầu khóa học
chứng chỉ 3
Ví dụ: Ngành Thể Thao hay Giải Trí
VETis = Chương trình VET ở bậc trung học thường ở vào trình độ chứng chỉ 2/3
Học sinh đã tốt nghiệp trung học có thể học thẳng chứng chỉ 4 và không cần phải kinh qua các chứng chỉ
thấp hơn.

Chứng Chỉ IV
Thời gian học: 1 – 2 năm
Kết quả nghề nghiệp: Kỹ năng và kiến thức chuyên môn.
Thông thường đây là văn bằng bậc ban đầu sau trung học.

Văn Bằng Cao Đẳng
Thời gian học: 1 – 2 năm
Kết quả nghề nghiệp: Kiến thức kỹ thuật và kỹ năng chuyên sâu.
Bán chuyên nghiệp, làm việc sát sao với chuyên viên.

Đại Học

Cách kết hợp chương trình VET vào
chương trình trung học của học sinh
ướng học tập lớp 10 – 12

Lớp 10

TIÊU CHUẨN

CHỌN LỰA

VCAL

Chương Trình
Lớp 10 Thông
Thường

Chương Trình Lớp 10 và một môn học Đơn Vị Học
1&2 hoặc VET

VCAL Cơ Bản

Lớp 11

Chương Trình
Đơn Vị Học 1&2
Thông Thường

Lớp 12

Chương Trình
Đơn Vị Học 3&4
Thông Thường

Chương Trình
Đơn Vị Học 1&2
và một môn
thuộc Đơn Vị Học
3&4

Chương Trình
Đơn Vị Học 1&2
với một môn
thuộc Đơn Vị Học
3&4 và 1 khóa
học VET

VCAL

Chương Trình Đơn Vị Học
3&4 và 1 môn Tăng Tốc Đại
Học

VCAL

Chương Trình
Đơn Vị Học 1&2
và 1 khóa học
VET

Chương Trình Đơn Vị Học
3&4 và 1 khóa học VET

Học sinh co thể chuyển hướng học tập ở mỗi cấp lớp. Tuy nhiên những học sinh đã chọn chương trình VCAL có thể sẽ không được chuyển trở
lại chương trình trung học phổ thông VCE.

VET có thể góp phần cho chương trình VCE. Một số chương trình VET
được Cơ Quan Thẩm Định và Quản Lý Giáo Trình Victoria (Victorian
Cirriculum and Assessment Authority – VCAA) công nhận có cơ cấu
Đơn Vị Học 1-4. Hoàn tất toàn bộ hoặc một phần các chương trình khác
có thể được dùng góp phần vào việc hoàn tất chương trình VCE thông
qua chương trình công nhận tín chỉ Block Credit.

VET góp phần cho Tuyến Kỷ Năng Chuyên Ngành (Industry Specific
Skills Strand) và/hoặc Tuyến Kỹ Năng Liên Quan Công Việc (Work
Related Skills Strand).

•

Chương trình công nhận tín chỉ VFE Block Credit có thể được
dùng trong việc xét tốt nghiệp VCE và chỉ được dùng để tính điểm
ATAR nếu như có ít hơn 6 môn VCE hoặc VCE VET để học sinh
theo học. Trong trường hợp có sẵn 6 hoặc nhiều hơn môn học
VCE hoặc VCE VET thì kết quả tín chỉ VFE Block Credit không thể
được dùng để thêm vào điểm ATAR.

Job
related Literacy
Placement
Projects Numeracy

Discussions
Course
Community

Debates

Get

TAFE

Chương trình VET được công nhận điểm VCE có thể được chọn là
một trong bốn môn tốt nghiệp chính (Primary Four) hoặc môn phụ
thứ 5 hoặc thứ 6 trong Thang Điểm Xét Tuyển Đại Học Úc ATAR
(Australia Tertiary Admission Rank). Bốn môn thi tốt nghiệp chính
của học sinh gồm có tiếng Anh và các môn tiếp nối thuộc chương
trình VET được chấm điểm VCE. Các môn thuộc chương trình
VET không được công nhận điểm VCE thường sẽ cung cấp tín
chỉ cho các Đơn Vị Học 1-4. Trong trường hợp này, việc đóng góp
điểm ATAR được tính như là 10% điểm cộng môn thi thứ 5 hoặc
thứ 6.

Personal

•

Talking

Góp phần cho chương trình học
VCAL

Development

Góp phần cho chương trình trung
học phổ thông VCE

Skills Work

VCAL

Listening

Volunteer

Chương Trình Học Tập Nơi Làm Việc Có Cơ Cấu
Chương trình này bao gồm việc nhà nhân dụng chấp nhận một học sinh vào làm trên cơ bản một ngày một tuần hoặc 1 hay 2 tuần liên tục.
Học Tập Nơi Làm Việc Có Cơ Cấu là một phần quan trọng của chương trình VET và được đánh giá cạo Trong một số chứng chỉ, SWL là chương
trình bắt buộc. Chương trình SWL giúp học sinh chứng tỏ những kỹ năng và kiến thức đã thu thập trong môi trường của một ngành nghề.
Trong thời gian học việc, học sinh sẽ thực hiện những nhiệm vụ cụ thể để có thể chứng tỏ năng lực. Học sinh sẽ được theo dõi thường xuyên và
thẩm định theo công việc được giao.

Có ba bước để nộp đơn theo học một
Chương Trình VET:
BƯỚC 1

•
•
•

•

BƯỚC 2

BƯỚC 3

•

•
•

Đọc kỹ Tập Sách Hướng Dẫn Chương Trình VET và những yêu cầu của chương
trình
Chọn chương trình bạn muốn và hoàn tất Đơn Đề Nghị Theo Học.
Nộp đơn cho Điều Phối Viên Chương Trình VET trước khi hết hạn nộp đơn.

Tham dự Ngày Thông Tin Ghi Danh (Information Enrolment Day) bắt buộc được
tổ chức vào học kỳ 4 tại trường cao đẳng TAFE hoặc trường phổ thông tổ chức
khóa học nếu có. Nhà trường sẽ thông báo cho học sinh biết ngày, giờ và nơi tổ
chức ngày này.
Bạn cần đoan chắc đã điền Đơn Đề Nghị Theo Học đầy đủ thông tin của bạn và
rõ ràng theo như yêu cầu.

Có khả năng sẽ có chi phí tài liệu kèm theo mỗi chương trình.
Người nộp đơn nên liên hệ với Điều Phối Viên Chương Trình VET để có được
ước tính chi phí chương trình và thời hạn đóng học phí.

*Xin lưu ý: Việc ghi danh các khóa học VET phụ thuộc vào quyết định của
Trường.
Ngoài ra do việc sắp xếp ngân sách, Trường chỉ cho phép học sinh tham gia một
chương trình VET tổ chức bên ngoài. Trong trường hợp học sinh muốn được ghi
danh chương trình VET bên ngoài thứ hai, việc chấp thuận sẽ tùy thuộc vào ý
của nhà trường.

Các Yêu Cầu của Khóa Học VET
Học sinh ghi danh theo học một chương trình VET cân
hoàn tất Mẫu Đơn Cam Kết bao gồm Quy Tắc Hành Xử
(Code of Conduct). Ngoài ra học sinh cũng cần phải tuân
thủ bất cứ yêu cầu bổ sung nào của khoá học. Điều
quan trọng là phụ huynh và học sinh cần có thời gian
để đọc vể các yêu cầu của khóa học dưới đây trước khi
nộp đơn.

8. Báo Cáo Học Tập

1. Vắng Mặt

Tất cả học sinh theo học một chương trình VET sẽ nhận được một
bản báo cáo học tập chính thức hoặc báo cáo thành quả thể hiện sự
tiến triển của học sinh trong chương trình. Các bản báo cáo học tập sẽ
do nhà cung cấp đào tạo cấp phát cho nhà trường và sẽ bao gồm các
thông tin về những năng lực đã hoàn tất, kiến thức, việc tham dự lớp,
cách hành xử của học sinh và những ý kiến chung.

Học sinh được phép vắng mặt 2 lần mỗi học kỳ hoặc 4 lần trong một
năm. Trong trường hợp có thể, học sinh cần thông báo cho Điều Phối
Viên VET, nhà trường, huấn luyện viên và/hoặc nơi làm việc biết
trước 8 giờ 30 sáng về sự vắng mặt giờ học VET của mình. Học sinh
được phép có thêm 2 lần vắng mặt nữa cho sinh hoạt cắm trại và
tham quan của nhà trường.

Chứng chỉ hoàn tất sẽ được gởi trực tiếp đến nhà trường sau khi khóa
học hoàn tất. Sau đó nhà trường sẽ chuyển những chứng chỉ này cho
học sịnh Cần lưu ý là chứng chỉ hoàn tất khóa học sẽ không được gởi
đi cho đến năm sau theo quy trình tốt nghiệp của một số cơ sở đào tạo
và các trường cao đẳng TAFE.

2. Đúng Giờ Giấc
Mọi học sinh được yêu cầu đến lớp đúng giờ.

3. Các yêu cầu của công việc

Học sinh hoàn tất một chương trình VET sẽ nhận được thông báo kết
quả cuối cùng do Cơ Quan Thẩm Định và Quản Lý Giáo Trình VCAA
cấp.

Học sinh cần hoàn tất mọi nhiệm vụ do huấn luyện viên/nhà nhân
dụng giao phó vào đúng ngày quy định. Những học sinh không hoàn
thành đúng hẹn sẽ bị cảnh cáo và sẽ được dàn xếp để nộp bài lần hai.
Những học sinh không hoàn tất các nhiệm vụ được giao vào cuối học
kỳ theo yêu cầu sẽ có thể bị cho thôi học.

Kết quả của những học sinh theo học các chương trình VET được tính
Điểm Tốt Nghiệp hoặc điểm phụ vào năm học lớp 12 sẽ được thể hiện
trong Báo Cáo Kết Quả Học Tập (VCAA Statement of Results). Điểm
đóng góp ATAR sẽ được cơ quan VTAC tính toán chỉ dựa vào kết quả
của năm học lớp 12. Học sinh có thể truy cập kết quả này thông qua
các kênh thông thường của VTAC.

4. Các buổi thông tin ghi danh

9.		 Cách hành xử của học sinh

Một số chương trình VET sẽ được tổ chức vào Ngày Thông Tin Ghi
Danh đầu học kỳ 4. Học sinh sẽ nhận được một bản tóm lược toàn bộ
chương trình và có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với các huấn luyện
viên và Điều Phối Viên VET.

5. Mẫu đơn cam kết của học sinh

Tất cả học sinh đều phải tuân thủ các quy định của huấn luyện viên và
trường tổ chức chương trình VET mỗi khi họ đến nơi huấn luyện. Điều
này bao gồm cả việc tuân thủ các yêu cầu về An Toàn và Sức Khỏe
Nghề Nghiệp (Occupational Health and Safety) bên trong cũng nhưng
ngoài lớp học. Thái độ và cách hành xử phải đươc thực hiện theo tiêu
chuẩn cao nhất.

Mẫu đơn cam kết là một phần trong tiến trình ghi danh và sơ lược mọi
trách nhiệm của học sinh đối với các yêu cầu công việc, cách hành xử
của học sinh và các yêu cầu của khóa học. Tất cả các học sinh đều
phải hoàn tất mẫu đơn cam kết này.

10.Học bù giờ VET

6. Chi phí chương trình

11. Vắng mặt vào ngày có kiểm tra VCE,
VET Đơn Vị Học 3 & 4

Tất cả các chương trình VET đưa ra đều áp dụng một số phí. Những
loại phí này được giảm thiểu ở mức thấp nhất có thể. Học phí chương
trình thay đổi tùy thuộc vào vật liệu học sinh cần dùng để hoàn tất
chương trình bao gồm chi phí đồng phục, vật liệu nghề nghiệp, di
chuyển, sách vở và thiết bi. Cần lưu ý học phí còn bao gồm $200 lệ
phí hành chính được áp dụng cho mọi khóa học VET. Tất cả các loại
phí có liên quan đến một chương trình VET cần phải được thanh toán
đúng hạn cho nhà trường, những lệ phí này được tính vào trong tài
khoản. Trong trường hợp học sinh rút lui trước khi hoàn tất khóa học/
chứng chỉ hoặc sau khi việc ghi danh đã kết thúc vào ngày 28 tháng
Hai, học sinh sẽ phải thanh toán toàn bộ các chi phí học tập theo như
trình độ chứng chỉ theo học và chi phí của nhà trường.

7. Chương Trình Học Tập Nơi Làm Việc
Có Cơ Cấu (SWL)
Học Tập Cơ Cấu Nơi Làm Việc là một đặc điểm chính của các
chương trình VET. Mọi học sinh được khuyến khích và trong một số
khóa học, được yêu cầu hoàn tất tối thiểu 10 ngày bố trí việc làm trong
một ngành nghề có liên quan. Nhà trường và học sinh có trách nhiệm
bảo đảm mọi công việc giấy tờ có liên quan đến chương trình học tập
cơ cấu nơi làm việc được hoàn tất và giao lại đúng hạn. Học sinh sẽ
cần phải tuân thủ các yêu cầu bố trí công việc của khóa học theo khả
năng tốt nhất của mình.

Khi cần thiết, học sinh có thể được yêu cầu tham dự các lớp bù giờ sau
giờ học, trong thời gian nghỉ hè hoặc vào những ngày cuối tuần.

Những học sinh vắng mặt vào những ngày có bài kiểm tra cần:
•

Gọi điện báo cho Điều Phối Viên VET của trường và giáo viên
lớp học VET trước 8 giờ 30 sáng. Nộp giấy chứng nhận của
bác sĩ ngay sau khi trở lại trường.

•

Giáo viên lớp học VET cùng với Điều Phối Viên VET sẽ xác
định việc vắng mặt và việc dời lại ngày kiểm tra có được chấp
thuận hay không. Những học sinh không gặp Điều Phối Viên
VET để báo cáo trước 8 giờ 30 sáng vào ngày đầu tiên trở lại
trường sẽ không được cho dời lại ngày kiểm tra.

12. Rút khỏi chương trình
Các chương trình VET đạt được thành công do học sinh có thể tiếp cận
các chương trình do nhà trường cung cấp thông qua sự liên kết của
một số các trường VET hoặc cao đẳng TAFE. Các bậc phụ huynh và
học sinh cần lưu ý rằng việc không tuân thủ các yêu cầu của khóa học
có thể dẫn tới việc học sinh bị rút khỏi khóa học và phải trả chi các chi
phí phát sinh.
Mọi thông tin cập nhật đối với các chương trình sẽ được thông báo
trong các Bản Tin của VCAA. Mọi sắp xếp cuối cùng sẽ được xác nhận
vào đầu tháng Hai mỗi năm
Các đơn vị học có thể được thay đổi mỗi năm tùy vào các hướng dẫn
của Cơ Quan Thẩm Định và Quản Lý Giáo Trình VCAA.

Danh sách các môn học
Trường Công Giáo Caroline Chisholm cung cấp các
môn học cho một số ngành nghề như là một phần
của chương trình VET. Các khóa học được thực hiện
ở trong và ngoài trường tùy theo nhu cầu và đòi hỏi
của học sinh.
Nông nghiệp, Làm Vườn, Bảo Tồn và Quản Lý Đất Đai
Động Vật Học
Thiết Kế Thời Trang và Công Nghệ Ứng Dụng
Ngôn Ngữ Ứng Dụng
Ô Tô
Thẩm Mỹ và Trang Điểm
Xây Dựng
Kinh Doanh
Công Nghệ Thông Tin Liên Lạc
Dịch Vụ Cộng Đồng
Sáng Tạo và Truyền Thông Số
Múa
Kỹ Nghệ Điện
Kỹ Thuật Chế Tạo
Chăn Nuôi Ngựa
Trang Bị Đồ Đạc
Tóc và Thẩm Mỹ
Y Tế
Chiêu Đãi
Thông Tin, Truyền Thông Số và Công Nghệ
Công Nghệ Tích Hợp
Kỹ Năng Phòng Thí Nghiệm
Kỹ Nghệ Âm Nhạc
Phụ Tá Thẩm Mỹ Viện
Thể Thao và Giải Trí

Chú Giải Thuật Ngữ
ATAR - Australia Tertiary Admission Rank: Thang Điểm Xét Tuyển Đại Học Úc
ATAR là sự đo lường thành tích học tập năm lớp 12 từ đó xếp hạng thí sinh
giúp các cơ sở giáo dục trong việc tuyển sinh vào các khóa học bậc đại học.
Block Credit: Tín chỉ đáp ứng yêu cầu VCE.
Home School: Trường gốc nơi học sinh ghi danh
Host school: Nơi chương trình được thực hiện. RTO (Cơ Sở Đào Tạo Có
Đăng Ký) có thể là là trường học của học sinh, một trường học khác, trường
cao đằng TAFE, tổ chức tư nhân hoặc một một nhà cung cấp Giáo Dục Cộng
Đồng và Tráng Niên ACE (Adult and Community Education).
Industry-based learning/work integrated education/practical/industrial
experience: Thực hành có giám sát thực hiện tại một cơ sở được cấp phép và
giúp phát triển những kỹ năng có liên quan tới chương trình học tâp. Việc thực
hành có giám sát có thể được thực hiện trong thời gian khóa học hoặc trong
thời gian nghỉ hè và có thể thay đổi tùy theo cách bố trí công việc một ngày
hoặc liên tục một vài tuần đồng thời có thể phát sinh các loại chi phí như thiết
bị, đồng phục, chỗ ở và đi lai. Hãy kiểm tra với các cơ sở đào tạo liên quan để
biết thêm chi tiết.
Nationally accredited: Văn bằng có giá trị và được công nhận trên toàn quốc.
Primary Four Subjects: Bốn môn học chính bao gồm Tiếng Anh và 3 môn hội
đủ điều kiện có kết quả cao nhất.
RTO – Registered Training Organisation (Cơ Sở Đào Tạo Có Đăng Ký): Cơ
sở đào tạo được Cơ Quan Đặc Trách Đăng Ký và Bằng Cấp Victoria VRQA
hoặc Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Tay Nghề Úc (Australian Skills Quality
Authority – ASQA) cấp phép hoạt động nhằm đào tạo và cấp các văn bằng
VET.
SBATS – School Based Apprenticeships (Học Việc Trên Cơ Sở Nhà Trường):
Hoạt sinh có thể hoàn tất chương trình học việc hoặc tập sự bán thời gian
trong lúc theo học chương trình VCE hoặc VCAL. Học sinh cần làm từ 1 – 13
giờ với cơ sở nhân dụng chủ.
SWL – Structured Workplace Learning: Học Tập Nơi Làm Việc Có Cơ Cấu
TAFE – Technical and Further Education (Kỹ Thuật và Cao Đẳng): Các
chương trình TAFE là các chương trình thực hành bao gồm các chương trình
học việc, tập sự, các chứng chỉ, văn bằng cao đẳng và văn bằng cao đẳng
nâng cao. Những bằng cấp này đào tạo các kỹ năng làm việc ở trình độ bán
chuyên nghiệp và chuyên nghiệp.
Units (VCAL) – Đơn Vị Học (Chương Trình VCAL): Các đơn vị học được công
nhận trong những Kỹ Năng Đọc Viết và Tính Toán, Kỹ Năng Ngành Nghề Cụ
Thể, Kỹ Năng Phát Triển Cá Nhân và Kỹ Năng Liên Quan Công Việc góp phần
vào việc hoàn tất chương trình VCAL.
Units (VCE) – Đơn Vị Học (Chương trình VCE): Các phần của chương trình
trung học phổ thông VCE. Thông thường chương trình này có 4 đơn vị học:
Đơn Vị Học 1, 2 ,3 và 4.
VCE – Victorian Certificate of Education (Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Trung Học
Phổ Thông Victoria): Thông thường gồm 2 năm lớp 11 và 12 của bậc trung
học phổ thông (Đơn Vị Học 1-4).
VCAA – Victorian Curriculum and Assessment Authority: Cơ Quan Thẩm Định
và Quản Lý Giáo Trình Victoria.
VCAL – Victorian Certificate of Applied Learning (Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Trung
Học Thực Hành): Chương trình học thực hành lớp 10-12.
VET - Vocational Education and Training (Đào Tạo và Huấn Nghệ): Khoá học
các Chứng Chỉ Nghề 1, 2 , 3 và 4.
VFE – Code on VASS denoting VET or Further Education programs: Mã của
hệ thống thẩm định phần mềm (VASS) biểu thị các chương trình huấn nghệ
VET hoặc cao đằng.
VTAC – Victorian Tertiary Admission Centre (Trung Tâm Xét Tuyển Đại Học
và Cao Đẳng): Cơ quan đặc trách việc tích toán và phân bố ATAR đồng thời
chịu trách nhiệm tiến hành xét duyệt đơn đăng ký nguyện vọng các khóa học
của học sinh tại các trường đại học, cao đẳng TAFE và các Trường Cao Đẳng
khác.
Vocation: Là một ngành nghề hoặc nghề nghiệp đã chọn.

Các nơi cung cấp trợ giúp
Các nguồn lực

Nhân Viên Tư Vấn

Trang nghề nghiệp:

Cố Vấn Học Tập

carolinechisholmcatholiccollegecareers.com
Hướng Dẫn Các Khóa Học Lớp 10-12 của
Trường
Trên trang mạng của Trường cccc.vic.edu.au
Trang mạng VTAC
vtac.edu.au
Trung Tâm Xét Tuyển Đại Học và Cao Đẳng VTAC là
nơi quản lý quy trình nộp đơn và đề nghị ghi danh
các khóa học tại các trường đại học, TAFE và các
trường cao đằng độc lập ở Victoria.
VICTER Guide
vtac.edu.au/pdf/publications/victer2018.pdf
Trong ấn bản này của VTAC, các cơ sở giáo dục và
đào tạo sơ lược những yêu cầu về các môn học
VCE cần thiết để có thể được chấp nhận vào các
khóa học của những cơ sở này.
Trang mạng VCAA
vcaa.vic.edu.au
Trang mạng của Cơ Quan Thẩm Định và Quản Lý
Giáo Trình Victoria (VCAA) cung cấp giáo trình, việc
thẩm định và báo cáo chi tiết cho tất cả những nhu
cầu về các chương trình VCE, VCAL và VET của bạn.
Ấn bản? Bắt Đầu Từ Đâu?
vcaa.vic.edu.au/pages/vce/publications/
WhereToNow
Hướng dẫn VCAA dành cho học sinh về một số các
chọn lựa mà học sinh có thể chọn trong hai năm
cuối của bậc trung hoc. Ấn bản bao gồm những
thông tin về các chương trình học VCE và VCE VET,
chương trình VCAL và các chương trình học việc
và tập sự dựa trên cơ sở trường học và những bài
đặc biệt nói về câu chuyện thành công của các học
sinh.

Giáo Viên Các Môn Học
Điều Phối Viên VET
Điều Phối Viên Hướng Học Tập Cao Cấp
Điều Phối Viên Nghề Nghiệp
Điều Phối Viên VCAL
Hiệu Phó đặc trách học Tập và Giảng Dạy

