
خریطة نظام التعلیم في تسمانیا

المدرسة االبتدائیة
سنة12-5عمر 

لمدرسة لالجمیع یذھبون 
التمھیدي إلى االبتدائیة من 

.الصف السادس

المزید من خیارات الدراسة (بعد االنتھاء من درجة البكالوریوس) 
.PTسنة واحدة 1أو FTأشھر 6-الشھادة العلیا 
.PTسنتین 2أو FTسنة واحدة 1-الدبلوم العالي 

.PTأو ما یعادلھا FTسنة 2-1-درجة الماجستیر 
.PTأو ما یعادلھا بالدوام الجزئي FTسنوات 4-3بعد االنتھاء من درجة الماجستیر. -درجة الدكتوراه 

TAFE & Registered Training Organisations

ومؤسسات التدریب (TAFE) تقدم معاھد التعلیم التقني والمستمر
والتي (VET)دورات التعلیم والتدریب المھني(RTOs)المسجلة

مملوكة TAFEتركز على الخبرة العملیة في اإلعداد للعمل. معاھد
ھي كلیات خاصة أو مرتبطة بالقطاعات RTOsللحكومة وكلیات

.الصناعیة

المدرسة االبتدائیة
16–13عمر 

سنة

الجمیع یذھبون
لصف السابع إلى الصف ل

.العاشر

المرحلة الثانویة العلیا 
سنة فأكثر16عمر

الصف الحادي عشر تحضرھنا 
لدیك خیارات . الثاني عشروالصف

على ما إذا  تعلیمیة مختلفة اعتماداً
2أو 1كنت تدرس مواد المستوى 

تدخل في 3. مواد المستوى 3أو 
ATARیسمح لك. ATARحساب

.بالتقدیم للدخول المباشر إلى الجامعة

YMEP (Youth Migrant English Program)

دراسة اللغة اإلنجلیزیة للشباب الذین تتراوح أعمارھم 
.TasTAFEسنة. تتم إدارة ذلك من قبل 25و17بین 

TAFE Foundation
Programs (No ATAR)

• Return to Study (RTS)
• Certificate in Workplace

Studies

مسارات إلى ال
البكالوریوس

• University
Preparation
Program (UPP)

• Diploma of
University Studies

• Associate Degree

الجامعة

تقدم مستویات مختلفة 
من الدراسة في مجموعة 

من البرامج، بعضھا 
یؤدي إلى وظائف محددة 

والبعض اآلخر عبارة 
عن برامج أكثر 

.عمومیة

في المدارس الحكومیة، األطفال الذین یتعلمون اللغة اإلنجلیزیة 
.یكونون في نفس الصف مع الطالب األسترالیین اآلخرین

ھناك معلمون للغة اإلنجلیزیة مدربون ومتخصصون 
.یدعمون الطالب في تعلمھم

بإمكان األطفال الذھاب إلى مدرسة عامة أو مدرسة 
كاثولیكیة أو مدرسة تعمل بشكل مستقل. تختلف التكالیف 

.لكل نوع من المدارس

Tasmanian Certificate of
Education (TCE)

ھي إشعار رسمي بأنك 12شھادة إتمام السنة 
. 12قد أكملت التعلیم اإللزامي في نھایة الصف 

على  (التسلسلATARكما یحصل العدید منكم أیضاً
لك التقدیم یتیحللتقدیم الجامعي في أسترالیا) والذي 

على المواد التي درس ھا في المرحلة تللجامعة اعتماداً
.الثانویة العلیا

الشھادات األولى إلى الرابعة

توفر مقدمة لمزید من 
المعرفة والمھارات الخاصة 

بقطاع صناعي معین.

قد تختلف البرامج في مدتھا.

الدبلوم / الدبلوم المتقدم

تؤھل األفراد في المھارات
والمعرفة التقنیة المتقدمة. 

بعض برامج الدبلوم تتطلب إتمام 
.الرابعة في البرنامج المختارالشھادة 

PTسنوات4أو FTسنتین2الدبلوم: 
أو FTسنوات3الدبلوم المتقدم: 

.PTسنوات6

درجة البكالوریوس

FTسنوات 3-4
PTسنوات 8-6أو 

تخصصي واحد.التركیز على مجال 

FTدوام كامل =
PTدوام جزئي =
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الدعم المالي

یمكنھ أن یساعد عند الدراسة بدوام كامل بالدعم المالي وغیره من أشكال المساعدة. یتم دعم العدید من الشباب بدفعة عالوة الشباب-Centrelinkسنترلنك 
Youth Allowance قم بزیارة .centrelink.gov.au

من قبل أماكن الدراسة للمساعدة في تكالیف الدراسة والسفر-المنح الدراسیة  .والكتب والسكنیتم منحھا أحیاناً

متاح للمواطنین األسترالیین أو حاملي -FEE-HELPأو قروض Higher Education Loan Program (HELP)برنامج قروض التعلیم العالي
studyassist.gov.au. قم بزیارة RTOوTAFE التأشیرة اإلنسانیة الدائمة للمساعدة في دفع تكالیف برامج الجامعة ومعاھد

MY Education
یوفر تخطیط المسار Multicultural Youth Tasmania (MYT)من MY Education Programبرنامج 

والدعم الدراسي الشامل والموجھ للشباب من خلفیات الالجئین والمھاجرین.

بین األنشطة My Educationالترابط بین الطالب واألسر والمدارس والمجتمعات. یجمع MY Educationیعزز 
ى تحقیق أھدافھم األكادیمیة و / الجماعیة وورش العمل والتواصل المدرسي والدعم الفردي من أجل مساعدة الشباب عل

أو المھنیة.

على:MY Educationیشتمل برنامج 
خارج ساعات الدوام المدرسيAim Highالدعم التعلیمي ·
تواصل رعایة الرفاھیة إلى المدارس والثانویات·
Drop-inالدعم الدراسي ·
الدعم الدراسي في المدرسة/الجامعة من قبل فریقنا من المدرسین·
العمل لتخطیط المساراتورش ·
برنامج التوجیھ االنتقالي·

كما یتم توفیر برامج دعم التعلم خارج ساعات الدوام المدرسي من 
. CatholicCareقبل برنامج الخدمة متعدد الثقافات في 

catholiccaretas.org.au/multicultural-services

Multicultural Youth Tasmania
        (03) 6221 0999

        youth@mrctas.org.au

        myt.org.au

المزید من المساعدة
Tasmanian Department of Education
education.tas.gov.au

Tas TAFEدعم الطالب 
1300 655 307| tastafe.tas.edu.au/current/student-support

Skilling Australia Information Line
13 38 73 | TASSEE@education.gov.au

 (YMEP) Young Migrant English Program
1300 655 307 | tastafe.tas.edu.au/future/english-language-services

University of Tasmania
utas.edu.au/international/studying/foundation-studies-program

Department ofبدعم من وزارة 
Communities.في حكومة تسمانیا ،

.CALD Education Community Practiceو CMY تم دعم تطویر ھذا المورد من قبل

Arabicالعربیة |


