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Chương trình học nghề và đào tạo tại trường
(School based apprenticeships and traineeships)
Các chương trình này là gì?
Chương trình học nghề và đào tạo tại trường đặt trên cơ sở làm việc được trả lương qua thỏa thuận đào tạo
giữa học sinh đang học toàn thời và chủ nhân.
Chương trình học nghề và đào tạo tại trường tạo điều kiện cho thanh thiếu niên phát triển kỹ năng về việc làm
qua trải nghiệm công nghiệp thực tế ở nơi làm việc thật sự. Chương trình học nghề/ đào tạo tại trường thuộc
một phần của chương trình giáo dục rộng rãi hơn cho học sinh trong khi các em nỗ lực để lấy bằng cấp tay
nghề được công nhận trên toàn quốc đồng thời hoàn tất chương trình học trung học phổ thông.
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Các chương trình này dành cho ai?
Chọn lựa này dành cho học sinh muốn theo đuổi con đường tiến thân trong một ngành nghề cụ thể và cũng
muốn hoàn tất chương trình trung học phổ thông.
Các chương trình này khác nhau như thế nào?
Chương trình học nghề (Apprenticeships)
Những người học nghề tại trường được đào tạo trong một nghề thợ chuyên môn và trở thành thợ có tay nghề
được công nhận và được cấp chứng chỉ tay nghề cấp III hay IV khi học xong. Chương trình này tạo cơ hội bắt
đầu sớm trong một nghề mình chọn để sau đó học sinh có thể chuyển sang làm việc và đào tạo toàn thời khi
các em rời trường học (theo đuổi thêm 3-5 năm).
Chương trình đào tạo (Traineeships)
Những người được đào tạo tại trường được dạy trong một lãnh vực ngành nghề và được cấp chứng chỉ cấp II
hoặc III khi học xong. Chương trình đào tạo giúp am hiểu về công nghiệp và các cơ hội việc làm sẵn có, và đa
phần sẽ hoàn tất vào cuối năm Lớp 12.
Lợi ích cho học sinh







Phát triển các kỹ năng được chủ nhân rất trọng dụng
Hưởng lương trong khi học hỏi kỹ năng và kiến thức về một ngành nghề cụ thể
Trở thành nhân viên thành thạo và hữu dụng
Phát huy một tầm nhìn sâu rộng trên con đường tiến thân nghề nghiệp
Nỗ lực để đạt được bằng cấp chứng nhận tay nghề được công nhận toàn quốc
Có thể góp phần vào việc đạt được Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông tại Tây Úc (Western
Australian Certificate of Education)

Tất cả cơ hội tham gia chương trình học nghề và đào tạo tại trường (viết tắt là SBA/T) phải được nhà trường
chấp nhận như là sự đóng góp quý báu vào chương trình học tập tổng quát tại trường của học sinh.
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