
راجع به مکتب های تخنیکی محلی بیشتر بدانید

ما در ویکتوریا ١٠ مکتب نو داریم که در آنجا متعلمین می توانند آنها 
را مورد استفاده قرار داده و راجع به تکنولوجی و سامان ها )تجهیزات( 

معلومات به دست آورند.  این مکتب ها را مکتب های تخنیکی می 
گویند.

مکتب های تخنیکی به متعلمین و معلمین کمک می نمایند تا در ساینس 
)علوم( و تکنولوجی، انجینیرینگ )مهندسی( و ریاضیات مهارت های 
خود را ارتقاء بخشند؛ این مهارت ها را STEM skills می گویند. 

مکتب های تخنیکی همچنین  به متعلمین کمک می کنند تا خالقانه فکر 
کرده و با همکاری یکدیگر مسائل را حل کنند. این مهارت ها برای 

مشاغل آینده بسیار حائز اهمیت هستند. صاحبان کار می گویند که نیاز به 
این مهارت ها رو به افزایش می باشند.

مکتب های تخنیکی مانند مکتب های تخنیکی سابق نیستند. این مکتب 
های تخنیکی نو هستند  و پروگرام هایی دارند که متعلمین امروزه به آن 

نیاز دارند.  متعلمین باید روی مسائل واقعی  جهانی کار کنند و بتوانند از 
فنون پیشرفته به شرح ذیل استفاده کنند:

واقعیت های مجازی	 

روباتیکس	 

چاپ سه بعدی.	 

متعلمین در مکتب های متوسطه  می توانند از مکتب های تخنیکی 
استفاده کنند.  آنها به مکتب های محلی می روند و  برخی از کالس های 

خود را در نزدیک ترین مکتب تخنیکی می گذرانند.  استفاده از کالس 
های مکتب های تخنیکی مصارف بیشتری را در بر نخواهند داشت.

ما 128 میلیون دالر برای ساختن این مکتب ها مصرف کرده ایم. 
همچنین ما پول بییشتری را کنار گذاشته ایم تا یقین حاصل کنیم که این 

مکتب ها به طور دوامدار به آخرین تکنولوجی ها دسترسی داشته باشند. 
متعلمین مکتب های دولتی، مستقل، و کاتولیکی می توانند از مکتب های 

تخنیکی استفاده نمایند.
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محل های مکتب های تخنیکی

1Ballarat Federation University,
Central Campus

2 Banyule
Nillumbik

 Melbourne Polytechnic,
           Greensborough

Campus

3Bendigo          La Trobe University,
Flora Hill Campus

4Casey       Chisholm Institute,
Berwick Campus

5Geelong    The Gordon Institute,
Central Campus

6Gippsland           TAFE Gippsland,
Morwell Campus

7Monash        Monash University,
Clayton Campus

8Whittlesea Melbourne Polytechnic,
Epping Campus

9Wyndham   Victoria University,
Werribee Campus

10Yarra Ranges          Box Hill Institute,
Lilydale Campus

معلومات بیشتر

   visit www.education.vic.gov.au/techschools

tech.schools@edumail.vic.gov.au یا ایمیل


