Indonesian

Apprenticeship [kerja magang] dan traineeships [pelatihan
magang] berbasis sekolah
Apakah kegiatan-kegiatan ini?
Apprenticeship [kerja magang] dan traineeship [pelatihan magang] berbasis sekolah adalah pengaturan
pelatihan berbasis pekerjaan dengan bayaran antara siswa sekolah penuh waktu dengan pemberi
kerja/perusahaan.
Apprenticeship dan traineeship berbasis sekolah memungkinkan para pemuda untuk mengembangkan
keterampilan kerja melalui pengalaman industri langsung di dalam tempat kerja yang sesungguhnya.
Apprenticeship/traineeship berbasis sekolah menjadi bagian dari program pendidikan siswa yang lebih
luas karena para siswa bekerja untuk mendapat kualifikasi yang diakui di tingkat nasional sambil
menyelesaikan studi sekolah menengah mereka.
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Kualifikasi yang diakui secara nasional
Untuk siapakah kegiatan-kegiatan ini?
Pilihan ini ditujukan bagi para siswa yang tertarik untuk mengejar jalur karir dalam pekerjaan khusus dan
juga ingin menyelesaikan sekolah menengah mereka.
Apa bedanya?
Apprenticeships
Peserta magang berbasis sekolah dilatih dalam keterampilan khusus (skilled trade) dan menjadi ahli
keterampilan dengan kualifikasi sertifikat III atai IV saat kegiatan ini diselesaikan. Kegiatan ini
memberikan awal yang lebih dini dalam bidang keterampilan yang dipilih dan siswa tersebut akan bergulir
ke pekerjaan dan pelatihan penuh waktu dalam bidang tersebut setelah mereka menyelesaikan sekolah
(komitmen selama 3-5 tahun).
Traineeships
Para peserta pelatihan berbasis sekolah dilatih di satu bidang kejuruan dan menerima kualifikasi sertifikat
II atau III saat kegiatan ini diselesaikan. Traineeship [pelatihan magang] menyediakan pemahaman akan
industri dan kesempatan pekerjaan yang tersedia dan kemungkinan besar diselesaikan pada akhir Kelas
12.
Manfaat bagi para siswa







Mengembangkan keterampilan yang sangat dihargai oleh para pemberi kerja.
Mendapat bayaran sambil mempelajari keterampilan dan pengetahuan untuk pekerjaan tertentu
Menjadi pekerja yang kompeten dan produktif
Mendapat wawasan tentang jalur karir
Bekerja untuk mencapai kualifikasi yang diakui di tingkat nasional
Mungkin berkontribusi untuk Western Australian Certificate of Education [Sertifikat Pendidikan
Western Australia]

Semua kesempatan apprenticeship [kerja magang] dan traineeship [pelatihan magang] berbasis sekolah
(School based apprenticeship/traineeship atau SBA/T) harus didukung oleh sekolah sebagai kontribusi
bernilai kepada program sekolah siswa secara keseluruhan.
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