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ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਨਿੇਂ ਸਕੂਲ ਹਨ ਵਿੱਥੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ 
ਨਿੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਿੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਸੱਖ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ 
ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕ ਸਕੂਲ ਕਵਹੰਿੇ ਹਨ।
ਟੈਕ ਸਕੂਲ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਿੀ ਵਿਵਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਿੀ, 
ਇੰਿੀਨੀਅਵਰੰਿ ਅਤੇ ਿਵਣਤ ਵਿੱਚ ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਿਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ 
ਵਿੱਚ ਮਿਿ ਕਰਿੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਾਂ ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਨੰੂ STEM (Science, 
Technology, Engineering and Maths) ਯੋਿਤਾਿਾਂ 
ਕਵਹੰਿੇ ਹਨ। ਟੈਕ ਸਕੂਲ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਿਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ 
ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਲ-ਵਮਲਕੇ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿੀ ਮਿਿ ਵਿੰਿੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ 
ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਤਿਪੂਰਣ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਿਾਰਿਾਤਾਿਾਂ ਿਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਇਨ੍ਾਂ 
ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਿੀ ਲੋੜ ਿਧੱਿੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟੈਕ ਸਕੂਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿਰਿੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟੈਕ ਸਕੂਲ ਨਿੇਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ੋਿ੍ਾਮ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ ਵਿਨ੍ਾਂ ਿੀ ਲੋੜ ਅੱਿਕਲ 
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਿੀ ਹੈ। ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਿੀਆਂ 
ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ ਵਿਿੇਂ ਵਕ: 
•  ਿਰਚੁਅਲ ਵਰਐਵਲਟੀ
•  ਰੋਬੋਵਟਕਸ
•  3D ਵਪ੍ੰਵਟੰਿ।
ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਟੈਕ ਸਕੂਲਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਿਾਂਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਿੀਕੀ ਟੈਕ ਸਕੂਲ 
ਵਿੱਚ ਕੱੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਿ ਲੈਂਿੇ ਹਨ। ਟੈਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿਾਇਆਂ ਿਾਣ 
ਿਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਿਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਿੇਣੇ ਪੇਂਿੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਿਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 128 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 
ਿੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਕ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ 
ਤਾਂਿੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ ਵਕ ਇਨ੍ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਨਿੀਨਤਮ 
ਤਕਨਾਲੋਿੀ ਆਉਣੀ ਿਾਰੀ ਰਹੇ। ਟੈਕ ਸਕੂਲਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਸੁਤੰਤਰ, 
ਅਤੇ ਕੈਥੋਵਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਿੀ ਹੈ।
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ਟੈਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ

1 Ballarat Federation University, 
Central Campus

2 Banyule 
Nillumbik

Melbourne Polytechnic, 
Greensborough 
Campus

3 Bendigo La Trobe University, 
Flora Hill Campus

4 Casey Chisholm Institute, 
Berwick Campus

5 Geelong The Gordon Institute, 
Central Campus

6 Gippsland TAFE Gippsland, 
Morwell Campus

7 Monash Monash University, 
Clayton Campus

8 Whittlesea Melbourne Polytechnic, 
Epping Campus

9 Wyndham Victoria University, 
Werribee Campus 

10 Yarra Ranges Box Hill Institute, 
Lilydale Campus

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

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

tech.schools@edumail.vic.gov.au ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ


