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القائمة المرجعية للمهارات أولا ()Skills First

هل تفكر في القيام بالمزيد من الدراسة أو التدريب؟

المهارات أول ا ( )Skills Firstهي جزء من نظام التعليم في أستراليا للتدريب المتعلق بالعمل والمهارات التقنية .وتشمل الدورات تدريبية ،الشهادات I
و IIو IIIو IVثم الدبلوم المشارك والدبلوم.
وتشمل دورات التعليم العالي البكالوريوس والدراسات العليا.
التدريب المدعوم من قبل الحكومة  -هل أنا مؤهل؟
المواطنين األستراليين والنيوزيلنديين ،والمقيمين الدائمين االستراليين ،قد يكون بإمكانهم الحصول على التدريب المدعوم من قبل الحكومة من الشهادات I
إلى مستوى الدبلوم ،وهذا يتوقف على الوضع الخاص بك ،ولكن:
 يمكنك أن تلتحق فقط بدورتين سنويا ا كحد أقصى
 يمكنك الحصول فقط على دعم لدراسة دورتين في وقت واحد
 يمكنك الحصول فقط على دعم لدورتين مدعمومتين تبدآن في نفس المستوى في العمر
 يمكنك أن تدرس فقط في مستوى أعلى من الدراسة السابقة المعترف بها التي قد أكملتها

يُرجى المالحظة
تنطبق قواعد مختلفة لألفراد المسرحين من صناعة السيارات.
قواعد الدورات التأسيسية لديها بعض االختالفات .معرفة القراءة والكتابة أو مستوى اللغة اإلنجليزية لديك سوف تحدد مستوى شهادتك
لدى طالبي اللجوء ،إعتمادا على نوع التأشيرة ،إمكانية الحصول على دراسة مدعومة إلى ما يصل إلى الشهادة .4
تنطبق كافة القواعد المذكورة أعاله فقط على التدريب المدعوم.
للتحقق من أهليتك ،يرجى زيارة الموقع التاليhttp://www.education.vic.gov.au/training/learners/vet/Pages/funding.aspx :
التكاليف
قبل البدء بأي دورة من المهم التأكد من مدى التكلفة .في بعض األحيان قد تقدم الحكومة دعما لتكلفة الدورة أو في بعض األحيان قد تضطر للدفع بنفسك.
في بعض األحيان قد يكون قرضا عليك تسديده؛ وهذا ما يسمى دين  .VETFEE Helpومن المهم أيضا التأكد من المبلغ الذي قد تضطر إلى دفعه ثمن
للمواد أو الكتب أو أي تكاليف أخرى.
لمعرفة المزيد عن التكاليف ،يرجى زيارة الموقع التالي:
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet -fee-help/pages/vet-fee-help
مؤسسات التدريب المسجلة
هناك العديد من المؤسسات في فيكتوريا تقدم المهارات أوال .يطلق عليها مؤسسات التدريب المسجلة ( .)RTOمن المهم أن تختار مؤسسة التدريب بحذر
اذ أن بعضها قد ال تكون موثوقة .إذا ت ّم االتصال بك من قبل  RTOقائلين بأنه يجب القيام بالتدريب قبل الحصول على وظيفة ،من المهم التأكد من أن يتم
ضمان وظيفة إذا ت ّم إكمال التدريب بنجاح.
معلومات إضافية
يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من المواقع التالية:
 دائرة التعليم والتدريب في فيكتوريا
http://www.education.vic.gov.au/training/learners/vet/Pages/default.aspx
 بوابة المهارات الفيكتورية ،حول ما هي الدورات التي يجب أن تختارها
http://www.education.vic.gov.au/victorianskillsgateway/Pages/home.aspx

قبل أن تختار مؤسسة التدريب المسجلة ( ،)RTOاستخدم األسئلة المقترحة على الصفحة التالية
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زود التدريب ...؟
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أو
ل

يجري الدورة لعدة أسابيع كافية لضمان مقدرتك على إكمال الدورة بنجاح؟
الشهادة  20 -12 :IIأسبوع
الشهادة  20 :IIIأسبوع
الشهادة  40 -20 :IVأسبوع
 24 -18أسبوع
الدبلوم:

نعم/ل

ي عطيك معلومات عن عدد ساعات التدريس وجها لوجه وعدد ساعات الدراسة الذاتية؟
إذا كان أكثر من  ٪60من هذه الدورة هي دراسة ذاتية أو الدورة على االنترنت ،تحتاج إلى النظر بعناية إذا كنت تشعر بالثقة للدراسة

نعم/ل

نعم/ل

إذا كان الدورة أقصر من هذه المبادئ التوجيهية ،فإنها قد ال تكون كافية لتغطية كل ما تحتاج تعلمه.

بنجاح بنفسك.

يقوم بإجراء مراجعة ما قبل التدريب التي:
 تضمن تلبية الدورة إحتياجاتك الفردية
 تؤكد على تعليمك السابق
 تؤكد على أن مستويات القراءة والحساب لديك هي على المستوى المناسب إلتمام الدورة
 ترتبط بفرص العمل أو بالمشاركة في المزيد من الدراسات؟
يعطيك معلومات عن رسوم الدورة كتابيا ا ،و:
 يقول لك كم ستكون تكلفة الدورة
 يعطيك تفاصيل حول كم ستسترجع إذا كنت غير قادر على إتمام الدورة
 يقوم لك كم سيتم إقراضك إلكمال الدورة ،إذا كان ذلك ينطبق؟
(دائما تحقق ما إذا تم الحصول على )VETFEE Help
بعض مؤسسات التدريب المسجلة ( )RTOال تفرض أي رسوم .في هذه الحالة ،تحقق منذ متى ومؤسسات التدريب المسجلة ( )RTOهذه

تعمل وإسأل الناس اآلخرين ما إذا كانت موثوقة.

نعم/ل

يوفر التوظيف في القطاع إذا كان هذا هو شرط من شروط الدورة ،و:
 هل يساعدك على العثور على هذا التوظيف؟
 هل يقدم اإلشراف على التوظيف في القطاع لمساعدتك على حل أي مشاكل؟

نعم/ل

يقدم المعلومات عن الكيفية التي سيتم فيها تقييمك خالل الدورة؟

نعم/ل

يقول لك منذ متى والمؤسسة تجري هذه الدورة؟

نعم/ل

يتصل بالطالب بعد نهاية التدريب لتقييم جودة التدريب ونتائج التوظيف؟

نعم/ل

يتأكد من أنك على بينة من أن الكيفية التي يت ّم فيها القيام بالدورة سوف تؤثر على حصولك على المزيد من التدريب المدعوم من قبل
الحكومة؟
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