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إن أخذ قرار بما يجب أن تفعله بعد إنهاء المرحلة 

الثانوية أمر بغاية األهمية. ولزوم تحديد الخيار 

يمكن أن يشّكل عبئاً، خصوصاً إذا لم تكن متأكداً 

من المجال الذي ترغب في خوضه. وبوجود خيارات 

ال ُتحصى من السهل أن ترزح تحت ضغط البحث 

عن “القرار الصحيح”. لكن في واقع األمر ال توجد 

خيارات خاطئة.   

عند التفكير بمتابعة التعّلم من المهم أن تأخذ 

باعتبارك ما يلي:

الدورات والمؤهالت األكثر مالئمة الهتماماتك  	

وكفاءتك وقدرتك 

التكلفة المرتبطة بالمؤهل الدراسي أو اإلجازة  	

الجامعية التي ترغب بتحصيلها

ما إذا كانت الدورة ستوفر لك عند إكمالها  	

المهارات التي تحتاجها للحصول على العمل الذي 

تريده.

التعليم والتدريب المهني

هل تحتاج إلى إجازة جامعية للعمل في المهنة التي 

اخترتها؟

يفتح التعليم والتدريب المهني )VET( األبواب لمهن 

عديدة ولمهن لها مستقبل واعد جداً في إيجاد 

عمل. وتختلف دورات VET عن اإلجازات الجامعية 

بسبب تركيزها على النواحي العملية، وألنها أقل 

تكلفة وتحتاج إلى وقت أقصر إلكمالها. هذا يعني 

أنك يمكن أن تحصل على شهادة وتنخرط في القوى 

العاملة وتبدأ في كسب المال في وقت أقرب. 

وتشمل مؤهالت التعليم والتدريب المهني شهادات 

بأربعة مستويات )الشهادة III ،II ،I، وIV(، باإلضافة إلى 

دورات الدبلوم ودورات الدبلوم المتقدم.  
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التلمذة الِحرفية والتدريب المهني

يمنحك اختيار التسجيل في التلمذة الحرفية 

)apprenticeship( أو التدريب الحرفي 

)traineeship( فرصة ممتازة للعمل والدراسة معاً، 

إذ سوف تتدرب وأنت تعمل وتدرس وتكسب دخاًل 

أثناء العمل لتحصيل شهادتك. وقد يستغرق إنهاء 

برنامج التلمذة الحرفية أو التدريب المهني ما بين 

سنة وأربع سنوات، وفقاً لشهادتك. 

وعند انتهائك من التدريب، تحصل على شهادة وطنية 

معترف بها في جميع أنحاء أستراليا وتحظى بتقدير 

عاٍل في العديد من دول الخارج أيضاً. 

دخول الجامعة بعد الحصول على 

VET مؤّهل من

إن اختيار VET ال يعني عدم قدرتك على 

متابعة الدراسة لتحصيل إجازة جامعية 

أيضاً. في واقع األمر إذا لم تحّصل الـ 

 Australian Tertiary Admission Rank )ATAR(

المطلوب لمقّررك الجامعي، يمكن أن يساعدك 

مسار VET pathway( VET( على ذلك. بعد الحصول 

على مؤهالت Certificate IV أو Diploma أو 

Advanced Diploma يمكنك التسجيل في عدد من 

اإلجازات الجامعية الرائجة. وبوجود مئات المؤهالت 

المتوفرة في VET، هناك دورة مناسبة لكل شخص.    

تفّقد جامعتك المفّضلة لتستعلم عن مسار VET الذي 

يمكن أن يساعدك على متابعة اإلجازة الجامعية التي 

تريدها.

 لمعرفة المزيد عن

Educational Pathways Program تفّقد

education.nsw.gov.au/
educational-pathways

هل تعلم؟ 

 VET أن معدل عمالة وتوظيف خّريجي  •

أعلى من معدل عمالة وتوظيف خّريجي 

اإلجازات الجامعية. 

•  أن خّريجي VET يجدون عماًل بصورة أسرع 

ويكسبون دخاًل أكبر في سنتهم األولى 

مقارنًة بنظرائهم من خّريجي الجامعات. 

•  أن خّريجي VET يكسبون رواتب مماثلة، 

إذا لم يكن أكثر من الرواتب التي يكسبها 

خّريجو الجامعات. 

تشمل المهن التي ال تتطّلب إجازة 

جامعية ما يلي: 

فني زراعي 	

مساعد في خدمات الصحة المسانِدة 	

بّناء/نّجار 	

عامل بناء مدني 	

مستشار أمن سيبراني 	

كهربائي 	

ممّرض مسّجل 	

مزينة شعر/حاّلق 	

عامل في خدمات الضيافة 	

فني مختبرات 	

معالج تدليك 	

عامل في تصنيع المعادن 	

مستشار توظيف 	

ممرض بيطري 	
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