
ما هو VET؟

يوفر التعليم والتدريب المهني )VET( للخّريجين مهارات 

ومعارف فنية خاصة بأماكن العمل يحتاجون إليها 

لتلبية الطلب الحالي والمقبل على العمال والموظفين. 

بعبارة أخرى، VET هو تعليم وتدريب قائم على التزويد 

بالمهارات. وVET جزء ال يتجزأ من نظام التعليم األسترالي 

ما بعد الثانوي، وهو مصمم لدعم نمو اقتصاد والية نيو 

ساوث ويلز ومناطقها ومجتمعها. 

وVET هو الخيار التعليمي الذي يوفر بدياًل عملياً عن 

الجامعات من خالل التزويد بمؤهالت قائمة بذاتها، عالوًة 

على برامج التلمذة الِحرفية )apprenticeships( والتدريب 

المهني )traineeships( التي تتيح لك التعّلم وأنت في 

مكان العمل تكسب أجراً. وتفضي دورات VET إلى الحصول 

على مهارات معترف بها في أنحاء أستراليا تشمل شهادات 

 .Advanced Diplomaو Diplomaو IV إلى  I من المستوى

وتشمل دورات VET جميع قطاعات العمل، ال بل هناك 

دورات خاصة بالمناطق األعلى نمواً ولجميع المهن التي 

تعلن عن نقص اليد العاملة فيها. وقد أصبحت دورات 

VET أكثر أهمية من أي وقت مضى للمصالح التجارية في 

نيو ساوث ويلز إذ تزّودها بالمهارات المطلوبة للمنافسة 

على الصعيد العالمي.   

ما أهمية VET؟ 

في سوق العمل التنافسية الحالية، من الضروري أن تمتلك 

المهارات التقنية والمؤهالت المناسبة. والنهج العملي 

في التعليم يحّضرك للعالم الحقيقي؛ من هنا يقّدر أرباب 

العمل في جميع أنحاء أستراليا مؤهالت VET تقديراً كبيراً، 

لعلمهم بأن VET لديها برنامج منظم وضعه خبراء في 

قطاع العمل لتدريب الطالب على المهارات المحددة التي 

يحتاجها القطاع.   
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 VET الفكرة الخاطئة األولى: يكسب خّريجو

دخاًل أقل مما يكسبه خّريجو الجامعات.

الواقع: إن متوسط دخل العمل بدوام كامل 

لخّريج VET هو 56 ألف دوالر. ومتوسط راتب 

خّريج إجازة بكالوريوس هو 54 ألف دوالر. 

الفكرة الخاطئة الثانية: يعثر خريجو الجامعات 

.VET على عمل بسهولة أكبر من خّريجي

 VET الواقع: يتم توظيف 78% من خريجي

بعد التدريب ويتم توظيف 82% ممن ُيكملون 

التلمذة الحرفية أو التدريب المهني عن طريق 

VET بعد التدريب، مقارنًة بنسبة 69% من 

خّريجي إجازات البكالوريوس. 

الفكرة الخاطئة الثالثة: لم تعد VET ذات 

أهمية في خضّم المنافسة العالمية.

الواقع: وجدت “دائرة التوظيف” التابعة 

لحكومة الكمنولث أن VET توفر التدريب 

لتسع مهن من أصل كل عشر مهن ُيتوقع أن 

تحقق أعلى ارتفاع في عدد الوظائف الجديدة 

المطلوبة خالل السنوات الخمس المقبلة.  

هل تعلم؟ 
احصل على مؤهالتك بصورة أسرع 

وبتكلفة أقل 

يساعدك VET على سلوك سبيل أسرع وأقل تكلفة 

للحصول على مؤّهل وإيجاد عمل مقارنًة بنيل إجازة 

جامعية، فدورات Certificate I-IV تستغرق عادًة 

بين ستة أشهر وسنتين، وتتراوح  فترة إنهاء دورات 

الـDiploma والـAdvanced Diploma من سنة إلى 

سنتين. أما دورات التلمذة الِحرفية والتدريب المهني 

فتتيح لك كسب المال أثناء الدراسة ويستغرق إنهاؤها 

 VET حوالي ثالث إلى أربع سنوات. وبالرغم من أن رسوم

تتوقف على ظروفك الشخصية ونوع الدورة التي تختارها، 

فإنها عموماً أدنى من الرسوم الجامعية. 

أّسس مهنة تستمع بها

يمكن أن يؤدي الحصول على مؤهل من VET إلى مهنة 

براتب جيد، كما يمنحك مهارات يبحث عنها أرباب العمل، 

وفرصة للحصول على عمل جيد وبناء مستقبل مشرق. 

ومؤهالت VET هي وسيلة ممتازة لالنخراط في القوى 

العاملة، ناهيك عن أنها تتيح لك متابعة تحصيل مؤهالت 

أعلى مستوى، وزيادة مهاراتك ومعارفك أوالً بأول. وبوسعك 

أيضاً اكتساب وحدات دراسية )credits( تساعدك على 

دخول الجامعة بواسطة أحد مسارات VET لدخول الجامعات 

)VET pathway. ومهما كان نوع العمل الذي تختاره كمهنة، 

 فإن مؤهالت VET يمكن أن تضعك على سّكة النجاح.
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