یک تصویری از سیستم تحصیلی ویکتوریا
مکاتب و مراکز لسان انگلیسی ()ELS
برای شاگردان واجد شرایطی که از ممالک دیگر به آسترالیا
می آیند .تدریس لسان انگلیسی فشرده را برای مدت  6الی 12
ماه ارائه می کند.

مکتب ابتدائیه

 5الی  12ساله ها
هر فرد باید در مکتب
ابتدائیه شامل و آنرا
تکمیل کند (از ابتدا الی
صنف .)6

مکتب متوسطه
 13الی 16

ساله ها

هر فرد باید در مکتب
متوسطه شامل و حداقل
 4دوره آنرا تکمیل کند
(صنف  7الی .)10

VCAL
(شهادتنامه آموزش عملی ویکتوریا)
شهادتنامه  3/2ساله تمام وقت شامل
آموزش عملی برای شاگردان صنوف
 11و  12می باشد .شاگردان را برای
تدریس ،آموزش ،شاگردی یا استخدام
بیشتر آماده می سازد .در مکتب یا
 TAFEقابل تکمیل می باشد و می تواند
شامل کورس های  VETباشد.

)ADULT MIGRANT ENGLISH PROGRAM (AMEP
تدریس لسان انگلیسی برای اشخاص
جوان باالی سن .17

مکتب ثانوی عالی

سالهای آخر مکتب ثانوی شامل صنوف 11
الی  12می باشد .هر فرد باید الی سن 17

سالگی بشکل تمام وقت در مکتب ثانوی یا
یک تحصیل و یا آموزش دیگر ادامه دهد.
مکاتب گزینه های مختلف تدریسی را برای
شاگردان مختلف ارائه می کند.

VCE
(شهادتنامه تحصیلی
ویکتوریا)
شهادتنامه  3/2ساله تمام وقت برای
شاگردان صنوف  11و  .12شاگردان را
برای تحصیالت بیشتر در پوهنتون
آماده می سازد .در مکتب یا TAFE
قابل تکمیل می باشد و می تواند
شامل کورس های  VETباشد.

پوهنتون

 TAFEو RTOs

 16ساله ها به باال

انستیتوت های تخنیکی و تحصیالت عالی
و سازمانهای ثبت شده تدریسی کورس های
تحصیالت و آموزش حرفه ای ( )VETرا راجع
به تجربه عملی جهت آماده ساختن برای
استخدام ارائه می کنند .انستیتوت های TAFE
نهاد های دولتی می باشند و  RTOsفاکولته
های شخصی یا انجمن های صنعتی اند.

شهادتنامه

های  Iتا IV
اساسات دانش و
مهارتهای خاص صنعتی را ارائه
می کند .کورسهای آن می تواند از
 6ماه الی  2سال دوام نماید.

 18ساله
به بال

رشته های مختلف تحصیلی و کورس ها
را ارائه می کند که بعضی از آنها به
کار های خاص منتهی می شوند
و بعضی دیگر شان شامل
کورس های عمومی
می باشند.

دیپلومه/دیپلومه عالی

درجه لیسانس

دانش و مهارتهای
تخنیکی پیشرفته را
برای افراد می آموزد.
بعضی از دیپلومه ها تکمیل
نمودن شهادتنامه  IVرا در کورس
منتخبه ایجاب می کند.
دیپلومه 2 :ساله تمام وقت یا  4ساله
نیمه وقت
دیپلومه عالی 3 :سال تمام وقت یا 6
سال نیمه وقت.

 3الی  4سال تمام
وقت یا  6الی 8
سال نیمه وقت

گزینه های تحصیالت بیشتر (بعد از تکمیل کردن درجه لیسانس)

تمرکز روی یک رشته خاص.

شهادتنامه ماستری –  6ماه تمام وقت یا  1سال نیمه وقت.
دیپلومه ماستری –  1سال تمام وقت یا  2سال نیمه وقت.
درجه ماستری –  1الی  2سال تمام وقت یا معادل آن نیمه وقت.
درجه داکتری – بعد از تکمیل نمودن درجه ماستری 3 .الی  4سال تمام وقت یا معادل آن نیمه وقت.

یک نقشه ای از سیستم تحصیلی ویکتوریا
حمایت مالی
 – Centrelinkمی تواند در زمان تحصیل کردن تمام وقت کمک مالی و غیره مساعدت ها را فراهم سازد .تعداد زیادی از جوانان از طریق دریافت مددمعاش جوانان حمایت می شوند.
به ویب سایت  Centrelinkبه آدرس  centrelink.gov.auمراجعه نمائید.
اسکالرشپ ها – بعضی اوقات پُست های تحصیلی برای کمک کردن در قسمت مصارف تحصیلی ،سفر ،کتابها و محل رهایش ارائه می گردد.
قرضه های ) Higher Education Loan Program (HELPیا – برای اتباع آسترالیایی یا اشخاص دارای اقامت دایمی جهت کمک کردن در قسمت پرداخت مصارف کورس های پوهنتون،
 TAFEو  RTOارائه می گردد .مراجعه شود به ویب سایت studyassist.gov.au

تحصیل من
 CMY’s MY Educationمنابع و حمایت های کلیدی را به منظور موفقیت آموزش شاگردان ابتدائیه و
ثانوی ارائه می کند MY Education .دو پروگرام کلیدی حمایت کننده مکاتب و سازمانهای اجتماعی را
به منظور تقویت بخشیدن آموزش بعد از ساعات مکتب در سراسر ویکتوریا ارائه می کند.

مرکز جوانان چندفرهنگی
تیلفون9340 3700 :
ویب سایتcmy.net.au :
ایمیلeducation@cmy.net.au :

)Learning Beyond the Bell (LBB
در سراسر ویکتوریا LBB ،بیشتر از  250پروگرام های حمایتی آموزش بعد از ساعات مکتب را ،که بنام
کلپ های کارخانگی نیز یاد می شوند ،حمایت می کند .این پروگرام ها تدریس خانگی باکیفیت و حمایت
آموزشی را برای اطفال و اشخاص جوان دارای سابقه مهاجرت یا پناهندگی و خانواده هایشان فراهم می
سازد .این پروگرام همچنان خانواده ها را کمک می کند تا بتوانند آموزش خانگی بهتری را برای اطفال
شان فراهم کنند.

)Refugee Education Support Program (RESP
 RESPنتایج تحصیلی شاگردان دارای سوابق مهاجرت یا پناهندگی را تقویت می بخشد RESP .حمایت
های تاریخی و هدفمند را برای مکاتب منتخبه به منظور تقویت بخشیدن ارتباطات بین موفقیت و
رفاه شاگرد و مشارکت شاگرد ،خانواده و مکتب با جامعه ارائه می کند.
 RESPیک مشارکت بین  Foundation House ،CMYو  Department of Education and Trainingمی باشد که در همکاری با Catholic Education Commission

و  Association of Independent Schools Victoriaارائه می گردد.

پروگرام  CMY’s MY Educationاز طریق کمک های سخاوتمندانه دولت ویکتوریا تمویل می گردد.

کمک بیشتر
انجمن انکشاف پیشه

تیلفون | 1800 222 390 :لین تیلفونی کورس  | 13 18 23 :TAFEویب سایتcdaa.org.au :

)Adult Migrant English Program (AMEP
تیلفون | 13 26 37 :ویب سایتeducation.gov.au/amep :
Skilling Australia Information Line
تیلفون13 38 73 :
Department of Education & Training, Information & Referral Service
تیلفون | 1800 809 834 :ویب سایتeducation.vic.gov.au :
)Victorian Curriculum and Assessment Authority (VCAA
تیلفون | (03) 9032 1629 :ویب سایتvcaa.vic.edu.au :

این معلومات در یک سلسله لسانهای مختلف جامعه (بشکل چاپی و سمعی) در ویب سایت  CMYموجود است .یک سلسله منابع دیگر نیز در ویب سایت  cmy.net.auموجود می باشد.

