یک نقشه سیستم تحصیلی ویکتوریا
مکتب های زبان انگلسی ( )ELSو مرکز
بلدی شاگردان سن مکتبی که دویکتوریا امده باشد از
کشورهای دیگه .بلدی  6تا  12ماه درس زبان به طور
فشرده تهیه مونه.

مکتب ابتدایه

 5تا  12ساله

هرکس باید مکتب بوره
و  7سال مکتب ابتدایی
را باید مکمل کنه
(ابتدایه تا صنف .)6

مکتب متوسطه
 13تا  16ساله
هرکس باید

مکتب بوره و 4

سال مکتب متوسطه
را باید مکمل کنه
(صنف  7تا .)10

انگلسی

)ADULT MIGRANT ENGLISH PROGRAM (AMEP
درس زبان انگلیسی برای جوانان
باالی سن هیژده ساله.
انگلسی

مکتب لیسه (عالی)
 16ساله و باال
آخرین سالهای مکتب لیسه صنف  11و 12
است .هرکس باید مکمل وقت به مکتب لیسه
و یا جای دیگه آموزش باشد تا به سن 17
سالگی .مکتب انتخاب تحصلی مختلف بلدی
شاگردان مختلف دیره.

VCAL
(اشهادت نامه عملی و
یادگری ویکتوریا)

VCE
(شهادت نامه تحصلی
ویکتوریا)

 2/3سال به طور همیشه وقت
اسناد شامل درسهای عملی
بلدی شاگردان صنف  11و 12
استه .بلدی تحصیل آینده ،تعلیم
وکارآموزی (شاگردی) و کار آماده
مونه .میتنی د مکتب ویا  TAFEو
شامل کورسهای  VETموشه.

 2/3سال به طور همیشه وقت بلدی
شاگردان صنف  11و  12استه .بلدی
تحصیل آینده در دانشگاه آماده مونه.
میتنی د مکتب و یا  TAFEمکمل
کنه و شامل کورسهای  VETموشه.

دانشگا

 TAFEو  RTOها

ارگانهای تکنیکی و موسسات ثبت شده
تحصیلی بلدی ادامه تحصیل و کورسهای
آموزش ( )VETکه باالی تجربات عملی بلدی
کاریابی توجه مونه TAFE .موسسات دولتی
استه و  RTOها کالج های شخصی.

کورسهای درسی به درجات مختلف و نوع
مختلف ،بعضی ازینها راهیابی بلدی شغل
های مخصوص وبعضی
کورسها عمومی هستند.

دیپلوم و دیپلوم عالی

شهادت
نامهای
 1تا 4
معرفی (مقدمه) غدر بلدی تحصیل
صنعتی ،آگاهی و مهارت .دوران
کورسهای فرق دیره و بین  6ماه
تادوسال استه.

باالی
18

واجد شرایط مونه هر
فرد را بلدی ازی که
سطح تحصیلی و
مهارت خو بال بوبره .بعضی دیپلوم
نیاز به تکمیل کیدون سرتیفیکیت
چهار د کورس انتخاب شده دیره.
دیپلوم :دو سال مکمل وقت و چهار
سال نیمه وقت
دیپلوم عالی :سه سال مکمل وقت و
شش سال نیمه وقت

ادامه دادن و انتخال تحصیل (بعد از مکمل کیدون به درجه لیسانس)

درجه تحصیل
لیسانس
سه تا چهار سال
مکمل وقت و شش تا
هشت سال نیمه وقت
توجه د سر یک مضون کنید.

تحصیالت دانشگاهی – شش ماه به وقت مکمل و یک سال نیمه وقت.
تحصیالت دیپلوم – یک سال به وقت مکمل و دو سال نیمه وقت.
درجه تحصیالت فوق لیسانس (ماستری) – یک تا دو سال به وقت مکمل و برابر به نیمه وقت.
تحصیالت به درجه دکترا – بعد از مکمل کیدون درجه تحصیلی فوق لیسانس (ماستری) .سه تا چهار سال به وقت مکمل وبرابر
به نیمه وقت.

یک نقشه سیستم تحصیلی ویکتوریا
کمک اقتصادی
 – Centrelinkمتیونه کمک کنه وقتی که شمو مکمل وقت درس میخوانید و کمکهای دیگه .اکثریت جوانان توسط معاش جوانان کمک موشه .ببنید centrelink.gov.au

کمک هزینه دانشجوی – بعضی وقتا بعضی جاها بلدی ازیکه قد خرج درسی ،سفر ،کتبهای و خاته کمک کنه.
 FEE-HELPویا ) Higher Education Loan Program (HELPقرضه – بلدی باشنده استرالیا و کسانیکه اقامت دایمی دیره مهیا استه تا کمک کنه قد خرج دانشگا ،کورسهای  TAFEو .RTO
ببنید studyassist.gov.au

انجمن بلدی جوانان چند فرهنگی

MY EDUCATION

شماره تیلفون9340 3700 :

 CMY’s MY Educationوسایل مهیا مونه بلدی کمک مهم که بلدی کامیابی شاگردان ابتدایه و
متوسطه کمک مونه MY Education .دو برنامه مهم دیره که مکاتب و انجمن های اجتماعی را در
سر تاسر ویکتوریا کمک مونه بلدی ازیکه درسهای بیرون از ساعات درسی را بهتر کنه.

ویبسایتcmy.net.au :

)Learning Beyond the Bell (LBB
در سرتا سر ویکتوریا LBB ،کمک مونه باال  250ساعت درسی بیرون ازبرنامه ساعت مکتبی ،که
همچنان به نام کلپهای کارهای خانگی یاد موشه .امی پروگرامی کورسهای با کیفیت بهتر و کمک
درسی بلدی اطفال و بچه های جوان که کوچگر و یا مهاجرفراهم مونه.اینها همچنان فامیلها را کمک
مونه که بهترقد درسهای اوالدای خو د خانه کمک کنه.

)Refugee Education Support Program (RESP
 RESPبهتر مونه نتیجه درس شاگردان که در استرالیا کوچ کیده و یا مهاجر امده RESP .کمکهای کلی و
هدف گیر بلدی بعضی مکتب ها بلدی ازیکه رابطه بین موفقیت شاگرادان و بهبودی صحت ،شاگردان،
فامیل و مکتب و کارهای اجتماعی.
 RESPیک برنامه مشارکتی بین  CMY, Foundation House and the Department of Educationو آموزش یکجا اجرا موشه همرای
.Catholic Education Commission of Victoria and the Association of Independent Schools Victoria

 CMY’s MY Educationسخاوتا از طرف دولت ویکتوریا کمک موشه.

ایمیلeducation@cmy.net.au :

کمک اضافی
ارگان بهبودی کاری استرالیا

شماره تیلفون | 1800 222 390 :شماره کورسهای 13 18 23 :TAFE
ویبسایتcdaa.org.au :
)Adult Migrant English Program (AMEP
شماره تیلفون | 13 26 37 :ویبسایتeducation.gov.au/amep :
Skilling Australia Information Line
شماره تیلفون13 38 73 :
Department of Education & Training, Information & Referral Service
شماره تیلفون | 1800 809 834 :ویبسایتeducation.vic.gov.au :
)Victorian Curriculum and Assessment Authority (VCAA
شماره تیلفون | )03( 9032 1629 :ویبسایتvcaa.vic.edu.au :

ای معلومات به زبان های مختلف کمونیتی ( به طور چاپ شده و صوتی) در ویبسات  CMYاسته .وسایالت مختلف همچنان در ویباست  cmy.net.auد دسترس استه.

