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در این وقت سال ،اکثر دانش آموزان کالس  10در حال انجام روند انتخاب دروس تحصیلی خود برای کالس های  11و  12می باشند.
به عنوان یک دانش آموز ،این زمانی است برای تصمیم گیری در مورد مناسبترین مسیر جهت پیگیری در سال های آخر دبیرستان تا به گزینه
تحصیالت دلخواه پس از دبیرستان دسترسی پیدا کنید .به عنوان یک ولی/مراقبت کننده ،شما می توانید از طریق شناخت گزینه ها و الزامات مرتبط از
فرد جوان در تصمیم گیری حمایت کنید.
اکثر دانش آموزان دروس تحصیلی را برای کمک به پیگیری مسیرها به موارد زیر انتخاب می کنند:
 دانشگاه؛
 کارآموزی/کارورزی؛
TAFE 
 موسسات ارائه دهنده کارورزی خصوصی؛ یا
 نیروی کاری.
احراز صالحیت برای WACE
برای آنکه دانش آموزان واجد شرایط دریافت گواهی تحصیالت استرالیای غربی ) (WACEباشند ،باید یا:
 گواهی تحصیالت  (Certificate II) 2یا دوره های باالتری را تکمیل کنند یا
 حداقل چهار درس تحصیلی  ATARرا گذرانده باشند و برای این دروس امتحانات خارج از مدرسه را بدهند.
جزئیات کامل سایر الزامات جهت دریافت  WACEدر کتاب انتخاب دروس تحصیلی مطرح شده اند.
مسیرهای دانشگاه
برای ورود به دانشگاه ،اکثر دانش آموزان برنامه رتبه پذیرش آموزش عالی استرالیا ) (ATARرا می خوانند .این شامل آن می شود که دانش آموزان
در پایان کالس  12امتحانات خارج از مدرسه را در چهار درس تحصیلی  ATARیا بیشتر بدهند .برخی از رشته های دانشگاهی نیز دروس پیش نیاز
دا رند .این دروس پیش نیاز دروس مدرسه ای می باشند که دانش آموزان برای ورود به رشته تحصیلی دانشگاهی باید آنها را با موفقیت تکمیل کرده
باشند.
ورود به هر یک از دانشگاه های عمومی  WAنیاز به حداقل  ATARجهت واجد شرایط بودن برای آن رشته دارد .دانشگاه ها متقاضیان دارای
باالترین امتیازات را انتخاب می کنند.
مرکز خدمات موسسات آموزش عالی ) (TISCاین روند را مدیریت می کند.
مسیرهای دیگر برای ورود به دانشگاه
هر دانشگاه برای دانش آموزان مسیرهای ورود دیگری نیز دارد .این مسیرها و الزامات آنها در وب سایت های هر دانشگاه شرح داده شده اند.
تحصیالت فنی و حرفه ای و کارورزی )(VET
 VETبه کارورزی یا استخدام منتهی می شود .مسیر  VETشامل تکمیل کردن دوره تحصیالت فنی و حرفه ای و کارورزی در ترکیب با دروس
انتخابی از دروس  ATARیا دروس عمومی می شود.
دانش آموزان  VETرا تشویق می کنیم که گواهی تحصیالت رشته ای هم ردیف حیطه صنعتی که عالقه به پیگیری آن بعد از کالس  12دارند را
تکمیل کنند.
 VETبعد از مدرسه
ُ TAFEب برای ّاجذ ضرایط بْدى برای رضتَ ُبی تحصیلی بعذ از هذرسَ خْد حذاقل الساهبت را دارًذ .چٌبًچَ رضتَ ای کَ برای آى درخْاست ارائَ
هی دُیذ رقببتی ببضذ ،هعیبرُبی اًتخبة بیطتری را ببیذ برآّردٍ کٌیذ .رضتَ ُبی تحصیلی بَ هتقبضیبى دارای رتبَ ُبی ببالتر دادٍ هی ضًْذ .بسیبر هِن
است کَ داًص آهْزاى اطویٌبى حبصل کٌٌذ در جبیگبُی خْة برای رقببت کردى در پبیبى سبل  12قرار دارًذ.
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تصمیم گیری
بسیبری از افراد جْاى در ایي برَُ از زهبى هطوئي ًیستٌذ چَ هسیری را هی خْاٌُذ پیگیری کٌٌذ .برای ایي داًص آهْزاى ،هِن است کَ طیفی از رضتَ
ُب را در سبل  12 ّ 11اًتخبة کٌٌذ تب اًْاع گسیٌَ ُب در پیص رّی آًِب قرار گیرد .توبم داًص آهْزاى را تطْیق هی کٌین تب چبلص اًگیستریي درّش کَ
احتوبل هْفقیت در آًِب زیبد است را بخْاًٌذ تب طیفی ّسیع از گسیٌَ ُب را بَ ٌُگبم پبیبى هذرسَ داضتَ ببضٌذ.
چٌذیي رّش هتفبّت برای رسیذى بَ ُر یک از هقبصذ بعذ از هذرسَ ّجْد دارد ّ هذرسَ بَ ضوب کوک هی کٌذ بِتریي هسیر برای رسیذى بَ هقبصذ
خْد را تعییي کٌیذ.
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