
Trường Trung 
Học
13 TUỔI -  
16 TUỔI 
Mọi người phải đi 

học và hoàn tất ít 

nhất 4 năm ở trung 

học (Lớp 7 - 10)

BẢN ĐỒ HỆ THỐNG GIÁO DỤC VICTORIA

ĐẠI HỌC

Có nhiều bậc học và khoá học khác 
nhau, một số dẫn đến việc làm, một 
số cung cấp kiến thức tổng quát.

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ CHO NHỮNG 
NGƯỜI DI DÂN TUỔI THÀNH NIÊN
Chương trình học Anh ngữ cho  
giới trẻ trên 18 tuổi. 18 +

NHỮNG TRƯỜNG VÀ TRUNG TÂM 
ANH NGỮ
Dành cho những học sinh ở tuổi đi học  
đến từ những nước khác và hội đủ điều kiện.  
Cung cấp 6 tháng đến 12 tháng chương trình học  
Anh ngữ toàn thời.

Trung Học Phổ Thông 16 
TUỔI TRỞ LÊN 

Những năm cuối của trung học 
là Lớp 11-12. Mọi người phải đi 
học trung học, hoặc tham gia 
học tập hoặc huấn luyện, cho 
đến khi 17 tuổi. Các trường cung 
cấp những chương trình học 
khác nhau cho học sinh.

VCAL 
(Chứng chỉ 
Giáo dục 
Thực dụng Victoria)

Chứng chỉ 2 năm - 3 năm 
toàn thời, dạy thực hành 
cho học sinh Lớp 11-12. 
Chuẩn bị cho việc học 
thêm, huấn luyện, học nghề 
theo apprenticeship, hoặc 
làm việc sau này. Học sinh 
có thể học ở trường trung 
học hoặc ở trường TAFE 
và có thể học những môn 
nghề.

Chứng chỉ I-IV
Giới thiệu 
những kiến 
thức cụ thể 
của mỗi 
ngành. Khoá học có thể kéo 
dài từ sáu tháng đến hai 
năm.

VCE 
(Chứng chỉ Giáo  
dục Victoria)

Chứng chỉ 2 năm - 3 năm 
toàn thời cho học sinh Lớp 
11-12. Chuẩn bị cho việc 
học thêm ở đại học sau 
này. Học sinh có thể học ở 
trường trung học hoặc ở 
trường TAFE và có thể học 
những môn nghề.

DIPLOMA/DIPLOMA 
CAO CẤP
Dạy những kiến 
thức kỹ thuật cao 
cấp. Một số khoá Diploma đòi 
hỏi học viên hoàn tất Chứng 
chỉ IV nào đó. 
2 năm toàn thời hoặc 4 năm 
bán thời; Cao cấp: 3 năm toàn 
thời hoặc 6 năm bán thời

KHOÁ ĐẠI HỌC

3 năm - 4 năm 
toàn thời, hoặc
6 năm - 8 năm bán thời 
Chú trọng đến một lãnh vực 
học

Trường TAFE và các RTO

Các trường TAFE và các tổ chức huấn 
luyện có đăng ký (RTO) dạy những 
khoá nghề chú trọng vào việc dạy 
thực hành để làm việc sau này. Các 
trường TAFE là trường của chính phủ 
và các RTO là trường của tư nhân 
hoặc của hội đoàn của ngành nghề 
nào đó.

Trường Tiểu 
Học
5 TUỔI - 12 TUỔI

Mọi người phải đi 
học và hoàn tất 7 
năm tiểu học
(Dự bị - Lớp 6)

NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CAO HƠN
(sau khi học xong khoá Đại học)
Graduate Certificate – 6 tháng toàn thời. hoặc 1 năm bán thời
Graduate Diploma – 1 năm toàn thời hoặc 2 năm bán thời.
Cao học – 1 năm đến 2 năm toàn thời hoặc thời gian tương đương nếu học bán thời
Tiến sĩ – sau khi học xong Cao học. 3 năm đến 4 năm toàn thời hoặc thời gian tương đương nếu học bán thời

FT = Full Time 
PT = Part Time
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