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دوره های کارآموزی و کارورزی متمرکز در مدارس
این دوره ها چه می باشند؟
دوره های کارآموزی و کارورزی متمرکز در مدارس عبارتند از ترتیبات آموزشی بر اساس اشتغال با حقوق بین دانش آموزان تمام وقت مدرسه ای
و کارفرمایان.
دوره های کازآموزی و کارورزی متمرکز در مدارس به افراد جوان اجازه می دهند مهارت های اشتغال خود را از طریق مشارکت فعاالنه و کسب
تجربه در صنعت در محل کار حقیقی پرورش دهند .دوره های کازآموزی /کارورزی متمرکز در مدارس بخشی از برنامه آموزشی وسیعتر دانش
آموزان می شوند و دانش آموزان حین تکمیل تحصیالت دبیرستانی خود ،برای دریافت مهارت های فنی و حرفه ای که در سراسر کشور به رسمیت
شناخته می شوند کار می کند.
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=

تحصیالت
دبیرستانی

+

+

تحصیالت با
اشتغال پاره-وقت
با حقوق

=

+

آموزش خارج از
محیط کار )(RTO
+

مهارت های فنی و حرفه ای که در سراسر
کشور به رسمیت شناخته می شوند
این دوره ها برای چه کسانی می باشند؟
این گزینه برای دانش آموزانی است که عالقمند به پیگیری مسیر شغلی در رشته فنی و حرفه ای خاص در حین تکمیل تحصیالت دبیرستانی می
باشد.
تفاوت آنها چیست؟
کارآموزی
کارآموزان متمرکز در مدرسه در حرفه ای مهارتی آموزش می بینند و به هنگام تکمیل دوره یک تخصص به رسمیت شناخته شده با گواهی های
تحصیالتی  3یا  4را دریافت می کنند .این دوره ها برای آنها شروعی زودهنگام را در رشته های فنی و حرفه ای را فراهم می کند و دانش آموز
پس از ترک مدرسه ( 5-3سال تعهد) وارد کار تمام وقت و آموزش فراتر می شود.
کارورزی
کارورزان متمرکز در مدارس در حیطه فنی و حرفه ای آموزش می بینند و به هنگام تکمیل دوره گواهی های تحصیالتی  2یا  3را دریافت می
کنند .دوره های کارورزی به دانش آموزان کمک می کند با صنعتی خاص و فرصت های شغلی موجود آشنایی پیدا کنند و این دوره ها تا پایان
کالس  22به احتمال زیاد تکمیل می شوند.
مزایای این دوره ها برای دانش آموزان







پرورش مهارت هایی که توسط کارفرمایان بسیار مورد توجه قرار می گیرند
کسب درآمد به هنگام یادگیری مهارت ها و دانش های خاص شغلی
ارتقا به کارمندی صالحیت دار و سودبخش
پرورش بینش نسبت به مسیر پیشه ای حرفه ای و فنی
کار کردن به منظور دستیابی به مهارت های فنی و حرفه ای که در سراسر کشور به رسمیت شناخته می شوند
می توانند به دریافت گواهی تحصیالت استرالیای غربی کمک کنند

کلیه فرصت های کارآموزی و کارورزی متمرکز در مدارس ) (SBA/Tباید توسط مدرسه به عنوان مشارکت با ارزش در برنامه تحصیلی
مدرسه دانش آموز تأیید شوند.
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