KỸ THUÂT
̣
Thiế t Kế , Sáng Tạo và Kỹ Thuật
Trung học Keilor Downs tạo cơ hội cho học sinh làm
việc với đủ loại vật liệu như: gỗ, kim loại, nhự a, thủy
tinh, thự c phẩ m, vải và sợi. Dùng những phương pháp
kỹ thuật và những dụng cụ có tiêu chuẩn kỹ nghệ chất
lượ ng cao, các em tạo dựng ra đủ loại sản phẩm khác
nhau.Trong các môn nhiệm ý về điện tử học, học sinh
dùng những phương thức trong ngành điện tử để thiế t
kế , xây dự ng và đinh
̣ giá các hệ thố ng.
Chương trin
̀ h VCE bao gồ m:
 Công nghệ thự c phẩ m
 Đồ Án và Kỹ Thuật
 Các Hệ Thống và Kỹ Thuật Điện Tử
Kỹ Thuật Thông Tin và Truyền Thông
Học sinh có dip̣ trau giồ i những kỹ năng về kỹ thuật
truyề n thông và thông tin ICT được dạy tại trường. Các
em có thể tập trung vào kỹ thuật ICT và sử dụng
những áp dụng và những chương trình điện toán cho
sự thông tin, sáng tạo và ý tưởng thấy được của mình.
Có nhiều môn để lựa chọn như: Kỹ Thuật Hoạt Hình
Chiế u Sáng, Ứng Dụng Điện Toán, Ứng Dụng Điện
Toán Cao Cấp, Viế t Chương Trình cho Người Mới Bắ t
Đầu và Phát triển và Thiết Kế Trang Mạng.
Ngành Dịch Vụ Khách Sạn Nhà Hàng VET
Tại trường Keilor Downs, học sinh có cơ hội lấy Chứng Chỉ Cấp 2 về Khách Sạn
và Nhà Hàng (Thao Tác trong Nhà Bế p). Chứng Chỉ SIT20307 đượ c công nhận
trên toàn quố c. Trong hai năm học chương trin
̀ h VCE, các em sẽ có đủ kỹ năng và
kinh nghiệm cầ n thiế t để tiế p tục theo học hay làm việc trong ngành kỹ nghệ này.

