
نموداری از نظام آموزشی تازمانیا

گزینھ ھای ادامھ تحصیل (پس از تکمیل مدرک لیسانس) 
.PTسال 1یا FTماه 6-(Graduate Certificate)گواھی فارغ التحصیلی 
.PTسال 2یا FTسال 1-(Graduate Diploma)دیپلم فارغ التحصیلی 
.PTیا برابر برای FTسال 2تا 1-مدرک فوق لیسانس 

.PTیا برابر برای FTسال 4تا 3پس از تکمیل مدرک فوق لیسانس. -مدرک دکترا 

TAFE & Registered Training Organisations

Technical and Furtherموسسات فنی و تحصیالت عالی 
Education و سازمان ھای ثبت شده کارورزی(RTOs)

Registered Training Organisations رشتھ ھای تحصیالت
ی دھند کھ متمرکز بر را ارائھ م(VET)و کارورزی فنی و حرفھ ای 

تجربیات عملی جھت آمادگی برای استخدام می باشند. موسسات 
TAFE تحت مالکیت دولت ھستند وRTO ھا، کالج ھا یا انجمن ھای

صنایع خصوصی می باشند.  

دبستان
سالھ ھا5-12

پیش ھمھ باید از 
بھ 6دبستان تا کالس 

دبستان بروند.

دبیرستان
سالھ ھا13-16

تا 7کالس ھمھ باید از 
بھ دبیرستان بروند.10

دبیرستان ارشد
سال بھ باال16

11کالس ھای اینجا جایی است کھ بھ 
می روید. شما گزینھ ھای 12و 

متفاوتی برای آموزش دارید کھ بستگی 
بھ آن دارد کھ موضوعات درسی سطح 

را انتخاب کنید. موضوعات 3یا 2، 1
برای کسب یک 3درسی سطح 

ATAR.یک می باشندATAR بھ
شما اجازه می دھد برای ورود مستقیم 

بھ دانشگاه درخواست ارائھ دھید.

YMEP (Youth Migrant English Program)

برنامھ تحصیل زبان انگلیسی برای افراد جوان از 
TasTAFEسال. این برنامھ توسط 25تا 17سنین 

اداره می شود. 

TAFE Foundation
Programs (No ATAR)

Return •
to Study (RTS)

Certificate •
 in Workplace Studies

مسیرھایی برای 
رسیدن بھ لیسانس

University •
Preparation Program

(UPP)
Diploma •

of University Studies
Associate •

Degree

دانشگاه
سطوح متفاوت 

تحصیالت و طیفی از 
ارائھ می رشتھ ھا را 

دھد، کھ برخی منتھی 
بھ شغل ھای خاص شده 

و برخی دیگر رشتھ 
ھای عمومی تر می 

باشند.

آموزانی کھ زبان انگلیسی را در مدارس دولتی، دانش 
فرا می گیرند با سایر دانش آموزان استرالیایی در یک 

کالس می باشند. 

معلمان زبان انگلیسی کارآموختھ و مجربی وجود 
دارند کھ از دانش آموزان در یادگیری زبان حمایت 

می کنند.

دانش آموزان می توانند بھ مدارس عمومی، کاتولیک 
ت مستقل اداره می شوند، یا مدارسی کھ بھ صور

بروند. ھزینھ ھای ھر نوع مدرسھ با دیگری متفاوت 
ھستند.

مدرک لیسانس

PTسال 8تا 6یا FTسال 4تا 3

تمرکز بر یک موضوع تحصیلی. 

دیپلم/دیپلم پیشرفتھ

افراد را برای مھارت ھا و 
دانش فنی پپشرفتھ آماده می 

کند. برخی از دیپلم ھا نیاز بھ 
در 4تکمیل گواھی تحصیالت 
رشتھ منتخب را دارند. 

سال 4یا FTسال 2دیپلم: 
PT

6یا FTسال 3دیپلم پیشرفتھ: 
PTسال 

4تا 1گواھی تحصیالت 

دانش و مھارت ھای خاص صنعت را 
معرفی می کنند.

مدت زمان رشتھ ھا ممکن است متغیر 
باشند.

Tasmanian Certificate of Education
(TCE)

اطالعیھ ای رسمی است 12یک گواھی تکمیل کالس 
، 12کھ نشانگر آن است کھ شما در پایان سال 

تحصیالت اجباری را تکمیل کرده اید. شما ھمچنین 
رتبھ پذیرش آموزش عالی (ATARممکن است یک 

) دریافت کنید کھ بستھ بر موضوعات درسی کھ استرالیا
ا اجازه می دھد در دبیرستان ارشد انجام داده اید، بھ شم

= تمام وقت FTبرای رفتن بھ دانشگاه درخواست ارائھ دھید.
PT پاره وقت =



نموداری از نظام آموزشی تازمانیا

حمایت مالی 

Centrelink- می تواند در کمک مالی و سایر کمک ھا بھ ھنگام تحصیالت تمام وقت یاری رساند. بسیاری از افراد جوان توسطYouth Allowance
مراجعھ کنید.centrelink.gov.auحمایت می شوند. بھ 

نھ تحصیالت، رفت و آمد، کتاب ھا و مسکن ارائھ می شوند. بعضی وقت ھا توسط مکان ھای آموزشی برای کمک بھ ھزی-بورس ھای تحصیلی 

Higher Education Loan Program (HELP) یا وام ھایFEE-HELP- موجود برای شھروندان استرالیا یا دارندگان ویزاھای دائم
مراجعھ کنید.studyassist.gov.au. بھ RTOو رشتھ ھای TAFEبشردوستانھ جھت کمک برای پرداخت ھزینھ دانشگاه، 

MY Education

Multicultural Youth Tasmania‘s (MYT) MYبرنامھ 

Education برای افراد جوان از پیشینھ ھای پناھندگی و مھاجرتی، خدمات برنامھ ریزی مسیر تحصیلی
ھمبستھ و ھدفمند و خدمات حمایتی برای تحصیالت فراھم می کند. 

MY Education .ارتباطات بین دانش آموزان، خانواده ھا، مدارس و جوامع محلی را تقویت می کندMY
Educationو کارگاه ھا، حمایت ھا برون مدرسھ ای و فردی را ادغام کرده تا بھ افراد فعالیت ھای گروھی

جوان کمک کند بھ اھداف تحصیلی و/یا کارورزی خود دست یابند. 

شامل موارد زیر می شود: MY Educationبرنامھ 

Aim Highحمایت جھت یادگیری در خارج از ساعات مدرسھ ·
تان ھا و کالج ھاخدمات تندرسی برون مرکزی برای دبیرس·
Drop-inحمایت آموزش ·
حمایت تدریس خصوصی با گروه معلمان خصوصی در مکان مدرسھ ·
کارگاه ھای برنامھ ریزی مسیر تحصیلی·
برنامھ مربی برای انتقال·

نیز اداره می شوند. CatholicCareبرنامھ ھای حمایتی یادگیری خارج از ساعات مدرسھ توسط برنامھ خدمات چندفرھنگی 
catholiccaretas.org.au/multicultural-services

Multicultural Youth Tasmania

        (03) 6221 0999

        youth@mrctas.org.au

        myt.org.au

کمک بیشتر
Tasmanian Department of Education

education.tas.gov.au

Tas TAFEحمایت داتش آموزان 
1300 655 307| tastafe.tas.edu.au/current/student-support

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

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

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

Departmentحمایت شده توسط دولت تازمانیا، 
of Communities .

انجام شده است.CALD Education Community of PracticeوCMYتھیھ این منبع تحت حمایت 

Persianی|  فارس


