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گزینه های ادامه تحصیل )پس از دریافت مدرک کارشناسی(
گواهینامه تحصیالت تکمیلی - 6 ماه تمام وقت یا 1 سال پاره وقت.

دیپلم تحصیالت تکمیلی - 1 سال تمام وقت یا 2 سال پاره وقت.
کارشناسی ارشد - 21 سال تمام وقت یا پاره وقت به نسبت زمانی مقتضی.

مدارک دکترا - پس از پایان دوره کارشناسی ارشد- 4-3 سال تمام وقت یا پاره وقت به نسبت زمانی مقتضی.

چارت نظام آموزشی ویکتوریا

مدارس )ESL( ومراکز آموزش زبان انگلیسی 
برای کودکان واجد شرایط که در سن مدرسه هستند و از  

کشورهای مختلف به ویکتوریا می آیند . 6 تا 12 ماه آموزش فشرده
 زبان انگلیسی فراهم می نماید. 

دبستان 
12-5 ساله ها

باید تحصیل در 7 
سال ابتدایی )پیش 

دبستانی تا سال 6( را 
به  پایان برسانند. 

دبیرستان  
16-13 ساله ها 

باید حداقل 
 تحصیل در  4 
سطح دبیرستان 

سال  7 تا 10( را به )
پایان برسانند.

دبیرستان عالی  
مدرسه 16 سال به باال 

آخرین سالهای دبیرستان عالی سال 11 و 
12 می باشند. همه باید تا سن 17 سالگی 

بصورت تمام وقت در دبیرستان و یا سیستم 
های آموزشی دیگر تحصیل کنند. مدارس 

گزینه های آموزشی متفاوتی را برای دانش 
آموزان متفاوت ارائه می دهند. 

TAFE و RTO ها

مدارس فنی حرفه ای و سازمانهای فراهم کننده 
خدمات آموزشی که به ثبت رسیده اند، دوره 
های فنی و حرفه ای )VET( را ارائه می دهند 
که بر کسب تجارب عملی به منظور آمادگی 
برای اشتغال تکیه می کنند. مدارس TAFE در 
مالکیت دولت و RTO ها کالج های خصوصی 

و انجمنهای  صنعتی هستند.

دانشگاه
دانشگاهها دوره های متنوع در سطوح 

تحصیلی متفاوتی را ارائه می دهند که برخی 
از آنها به مشاغل معینی می رسند 

 و برخی دیگر دوره های  
عمومی تری هستند.

دوره کارشناسی
 4-3 سال تمام وقت یا 

8-6 سال پاره وقت

تمرکز بر روی یک زمینه تحصیلی.

دیپلم و دیپلم عالی 
این دوره ها به افراد  

دانش و مهارتهای فنی  
پیشرفته را آموزش می دهند. 

تکمیل گواهینامه  IV )چهار( 
پیشنیاز تحصیل در برخی از دوره  

های انتخابی دیپلم می باشد.  
 دیپلم: 2 سال تمام وقت یا 4 سال 
پاره وقت دیپلم عالی: 3 سال تمام 

وقت یا 6  سال پاره وقت.

 I  گواهینامه
 IV یک( تا( 

)چهار( 
این دوره ها، آموزشها و مهارتهای 

ویژه مربوط به صنایع را فراهم می 
کنند و طول مدت آنها از شش تا دو 

سال متفاوت است. 

 VCE 
 )گواهینامه
 آموزشی  
ویکتوریا( 

این دوره دربرگیرنده 2/3 سال 
تحصیل تمام وقت برای دانش آموزان 

در سالهای 11 و 12 است. این دوره 
آنها را برای تحصیالت دانشگاهی 

آماده می کند. این دوره را می توان 
در مدارس یا TAFE گذراند و شامل 

دوره های VET می گردد. 

 VCAL 
 )گواهینامه آموزشهای 

کاربردی  ویکتوریا( 

این دوره دربرگیرنده 2/3 سال 
تحصیل تمام وقت و آموزشهای 

عملی برای دانش آموزان در سالهای 
3 و 12 است. این دوره آنها را 

برای تحصیالت بیشتر، آموزش، 
کارآموزی و یا اشتغال آماده می کند. 

این دوره را می توان در مدارس 
یا TAFE گذراند و شامل دوره های 

VET می گردد. 

ADULT MIGRANT ENGLISH PROGRAM )AMEP(
آموزش زبان انگلیسی برای جوانان  

باالی 18 سال. 

انگلیسی

انگلیسی



پشتیبانی مالی
Centrelink – می تواند در زمان تحصیل تمام وقت با پشتیبانی مالی و کمکهای دیگر کمک کند. جوانان زیادی با دریافت کمک هزینه جوانان )Youth Allowance( پشتیبانی می گردند. 

از centrelink.gov.au بازدید کنید.

بورسیه ها – برخی اوقات توسط مراکز تحصیلی برای کمک به هزینه تحصیل، رفت و آمد، کتاب و مسکن اعطا می گردند.
)Higher Education Loan Program )HELP یا وامهای FEE-HELP – برای کمک به شهروندان و افراد دارای اقامت دائم برای کمک به پرداخت هزینه های دانشگاه، TAFE و یا 

دوره های RTO فراهم می باشند. لطفا از studyassist.gov.au بازدید نمایید.

چارت نظام آموزشی ویکتوریا

تحصیالت
My Education در CMY منابع و پیشتیبانی های ضروری برای موفقیت آموزشی دانش آموزان دبستانی و 
دبیرستانی را فراهم می نماید. My Education دو برنامه کلیدی ارائه می دهد که از مدارس و سازمانهای 

اجتماعی برای بهبود آموزشهای خارج از ساعات مدرسه در سراسر ویکتوریا، پشتیبانی می نماید.

Learning Beyond the Bell )LBB(
LBB با شیز 300 برنامه پشتیبانی آموزشهای خارا جز ساعات مدرسه موسوم به کلوه بای تکالیف منزل 

را در سراسر وکیتوریا پشتیبانی می کند. نیا برنامه ها آموزشهایی با کتیفی بالا و پشتیبانی های الزم 
آموزشی را بریا کودکان، نوجوانان و خانواده آنها که داریا پیشینه پناهندگی و یا مهاجرتی هستند، 

فرمها می نمایند. آنها همچننی به خانواده ها کمک می کنند تادر خانا هزکودکان خود پشتیبانی آموزشی 
بهتری بکنند.

Refugee Education Support Program )RESP(
RESP آموخته های تحصیلی دانش آموزان دارای پیشینه پناهندگی و مهاجرتی را ارتقا می دهد. 

RESP پشتیبانی همه جانبه و هدف داری را برای مدارس منتخب و به منظور تقویت ارتباط بین سالمت 
و پیشرفت دانش آموزان و مشارکت دانش آموزان، خانواده، مدرسه و جامعه فراهم می نماید.

RESP یک طرح مشترک بین CMY ،Foundation House و اداره آموزش و پرورش می باشد که با همکاری کمسیون آموزشی کاتولیک ویکتوریا و انجمن مدارس 

مستقل ویکتوریا ارائه می گردد.

دولت ویکتوریا سخاوتمندانه از برنامه My Education در CMY پشتیبانی مالی می نماید. 

این اطالعات به زبانهای مختلف جوامع ) بصورت چاپی و یا صوتی( در تارنما CMY موجود می باشد. تعدادی منابع مختلف دیگری نیز در cmy.net.au موجود می باشد. 

مرکز جوانان چندفرهنگی 
تلفن: 3700 9340

cmy.net.au تارنما:
myeducation@cmy.net.au  یکیترونکلا تپس:

کمک بیشتر
انجمن گسترش مشاغا لسترالیا  

  
cdaa.org.au :تارنما 

Adult Migrant English Program )AMEP( 
education.gov.au/amep :نفلتارنما 131881 :ت

Victorian Skills Gateway, TAFE & Training
 

Department of Education & Training, Information & Referral Service 
education.vic.gov.au :نتارنما

)
Victorian Curriculum and Assessment Authority )VCAA( 

vcaa.vic.edu.au :تلفن: 1629 9032 )03 | تارنما

skills.vic.gov.au :نفلت: 131823 |  تارنما
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