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Quyết định nên làm gì sau khi hoàn tất trung 
học là một quyết định lớn lao. Khi phải đưa ra 
lựa chọn, có thể bạn cảm thấy choáng ngợp, 
nhất là nếu bạn không biết chắc mình muốn 
theo đường hướng nào. Với quá nhiều lựa 
chọn sẵn có, bạn có thể cảm thấy nặng nề khi 
muốn có ‘quyết định đúng’. Sự thật là, không 
có quyết định nào sai lầm.

Khi suy nghĩ về việc theo học lên cao, điều 
quan trọng là cần xem xét:

∙ Khóa học và bằng cấp nào phù hợp các sở 
thích và năng khiếu của bạn 

∙ Tổn phí liên quan đến chứng chỉ hoặc bằng 
cấp mà bạn muốn theo học

∙ Liệu việc hoàn tất khóa học sẽ cho bạn các 
kỹ năng cần đến để có được việc làm mình 
muốn không.

Giáo dục và Đào tạo Huấn nghệ 
Bạn có cần một bằng cấp để làm việc trong 
nghề nghiệp mình chọn không? 

Giáo dục và Đào tạo Huấn nghệ (Vocational 
Education and Training - VET) mở ra cánh cửa 
đến nhiều ngành nghề và cả những ngành 
nghề có viễn ảnh công việc vững chắc. Các 
khóa học của VET khác với bằng cấp đại học 
vì có tập trung vào thực hành, thời gian hoàn 
tất ngắn hơn và tổn phí thấp hơn. Việc này có 
nghĩa là bạn có thể tốt nghiệp, đi làm và bắt 
đầu kiếm tiền sớm hơn.

Các bằng cấp gồm bốn mức chứng nhận 
(Chứng nhận I, II, III và IV), và cũng có các 
khóa Cao đẳng (Diploma) và Cao đẳng Cấp cao 
(Advanced Diploma).
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Đường hướng từ VET đến  
Đại học 
Chọn khóa học VET không có nghĩa là 
bạn không thể hoàn tất một bằng cấp đại 
học. Thực ra, nếu bạn không có thứ hạng 
Australian Tertiary Admission Rank (ATAR) cần 
đến để theo khóa đại học, thì đường hướng 
VET có thể giúp ích cho bạn. Bằng cách học 
xong Certificate IV, Diploma hoặc Advanced 
Diploma, bạn có thể được nhận vào một trong 
những khóa đại học nổi tiếng. Với hàng trăm 
bằng cấp để chọn lựa, luôn có một khóa VET 
để phù hợp cho tất cả mọi người.

Hãy kiểm tra với trường đại học mà bạn ưa 
chuộng để biết đường hướng VET có thể dẫn 
dắt bạn thế nào đến bằng cấp đại học. 

Muốn biết thêm thông tin về Educational 
Pathways Program, viếng trang mạng 
education.nsw.gov.au/educational-pathways 

Bạn có biết? 

∙ Những người tốt nghiệp VET có tỉ lệ 
có việc làm cao hơn những người 
tốt nghiệp đại học.

∙ Những người tốt nghiệp VET kiếm 
được việc làm nhanh chóng hơn 
và kiếm lợi tức nhiều hơn trong 
năm đầu tiên đi làm của họ, so với 
những người tốt nghiệp đại học.

∙ Những người tốt nghiệp VET kiếm 
được lợi tức tương đương, hoặc 
nhiều hơn so với những người tốt 
nghiệp đại học.

Các nghề nghiệp sau đây 
KHÔNG cần đến bằng đại học:
∙ Kỹ thuật viên Nông nghiệp 

∙ Trợ lý Y tế Liên minh

∙ Thợ xây/Thợ mộc

∙ Công nhân Xây cất Công chánh 

∙ Chuyên viên Tư vấn An ninh Mạng 

∙ Thợ điện

∙ Y tá thành viên (Enrolled Nurse)

∙ Thợ làm tóc cho nam giới/nữ giới

∙ Nhân viên Dịch vụ Tiếp đãi 

∙ Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm 

∙ Nhân viên Trị liệu xoa bóp 

∙ Thợ chế tạo vật liệu kim loại 

∙ Cố vấn Tuyển dụng 

∙ Y tá Thú y

Chương trình Học nghề và  
Học việc 
Việc chọn một chương trình Học nghề 
(apprenticeship) hoặc Học việc (traineeship) 
giúp bạn có cả việc làm và sự học tập tốt nhất. 
Bạn sẽ được đào tạo trong công việc, học tập 
và kiếm được lợi tức và cùng lúc hướng tới 
việc đạt được bằng cấp của mình. Hoàn tất 
một chương trình học nghề hoặc học việc có 
thể mất chừng 1 đến 4 năm, tùy bằng cấp của 
bạn.

Khi hoàn tất khóa đào tạo, bạn sẽ có bằng cấp 
được công nhận toàn quốc để có thể làm việc 
bất cứ đâu tại Úc và bằng cấp này cũng rất 
được xem trọng tại nhiều quốc gia khác.

http://education.nsw.gov.au/educational-pathways

