
የታዝማኒያ የትምህርት ሥርዓት ፍኖተ ካርታ

ተጨማሪ የትምህርት ምርጫዎች (የመጀመሪያ ዲግሪ ካጠናቀቁ በኋላ)
የምሩቅ ሰርቲፊኬት፡ 6 ወር በሙሉ ጊዜ ወይም 1 ዓመት በትርፍ ጊዜ
የምሩቅ ዲፕሎማ፡ 1 ዓመት በሙሉ ጊዜ ወይም 2 ዓመት በትርፍ ጊዜ
የማስትሬት ዲግሪ፡ 1-2 ዓመት በሙሉ ጊዜ ወይም ለትርፍ ጊዜ በሚመጥን
የዶክትሬት ዲግሪ፡ የማስትሬት ዲግሪ እንደጨረሱ። 3-4 ዓመት በሙሉ ጊዜ ወይም ለትርፍ ጊዜ በሚመጥን

የመጀመሪያ ደረጃ
ትምህርት ቤት
እድሜአቸው ከ 5 - 12
ለሆኑ

ለመጀመሪያ ደረጃ
ትምህርት፣ ከዝግጅት
እሰከ 6ኛ ክፍል ሁሉም
መገኘት አለበት

ሁለተኛ ደረጃ
ትምህርት ቤት

እድሜአቸው ከ 13 -16
የሆኑ

ሁሉም መገኘት አለበት
ከ 7ኛ እስከ 10ኛ

ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ
እድሜአቸው 16+ የሆኑ

11ኛና 12ኛ ክፍልንመማሪያችሁ
ይህ ነው ። የተለያዩ የትምህርት
ምርጫዎች አሉአችሁ፤ ይህም ደረጃ
1፣ 2 ወይም 3 የትምህርት ዓይነቶች
ወደ ATAR ያመራሉ። ATAR በቀጥታ
ወደ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት
ለማመልከት ያስችላል።

YMEP (Youth Migrant English Program)

እድሜአቸው ከ 17-25 ዓመት ለሆኑ ወጣት ሰዎች
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥናት። ይህ በ TasTAFE ይካሄዳል።

TAFE Foundation
Programs (No ATAR)

• Return to Study (RTS)
• Certificate in
Workplace Studies

TAFE & Registered Training Organisations

Technical and Further Education institutes and Registered Training
Organisations (RTOs) የሙያ ትምህርትና ስልጠና (VET) ለሥራ የሚያዘጋጁ
ተግባራዊ ልምድ የሚሰጡ ኮርሶች ላይ ያተኩራል። TAFE በመንግሥት
የሚተዳደር ሲሆን RTOs በግል ኮሌጆች ወይም በኢንዱስትሪ ማህበሮች
ይተዳደራሉ።

ዩኒቨርሲቲ

የተለያዩ ደረጃ
ያላቸውና በርካታ
ኮርሶችን ይሰጣል፤
አንዳንዶቹ ወደ ልዩ
የሥራ ምስክ ያመራሉ፣
ሌሎች ደግሞ
አጠቃላይ ኮስርሶች
ናቸው።

ወደመጀመሪያ ዲግሪ
የሚያመራ

• የዩኒቨርሲቲ ዝግጅት
ፕሮግራም (UPP)
• የዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ
ጥናቶች
• ተባባሪ ዲግሪ

Tasmanian Certificate of Education (TCE)

የ 12ኛ ክፍል መልቀቂያ መደበኛ ሰርቲፊኬት የሚሰጠው
የ12ኛ ክፍል መጨረስዎን የሚያረጋግጥ ነው። ምናልባትም
ATAR (Australian Tertiary Admission Rank) ሊያገኙ
ይችላሉ። ይህ፣ በከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርትዎ ጊዜ
በተማሯቸው ትምህርቶች አይነት፣ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት
ማመልከት እንዲችሉ ያስችልዎታል።

I እስክ IV ሰርቲፊኬቶች

ከኢንዱስትሪ ጋር የተቆራኘ ልዩ እውቅትና
ሙያ እንድታገኝ ያስተዋውቅሃል።

ኮርሶቹ በእርዝማኔ ይለያይሉ።

ዲፕሎማ/ ከፍተኛ ዲፕሎማ

ይህ፣ ግለሰቦችን በከፍተኛ ደረጃ የቴክኒክ
ችሎታና እውቀት እንዲያገኙ ያደርጋል።
አንዳንድ ዲፕሎማዎች በመረጡት ኮርሶች
ሰርቲፊኬት IV መጨረስን ይጠይቃል።

ዲፕሎማ፡ 2 ዓመት በሙሉ ጊዜ ወይም 4

ዓመት በትርፍ ጊዜ

ከፍተኛ፡ 3 ዓመት በሙሉ ጊዜ ወይም 6

ዓመት በትርፍ ጊዜ

የምጀመሪያ ዲግሪ

ከ 3 - 4 ዓመት በሙሉ ጊዜ ወይም ከ 6

- 8 ዓመት በትርፍ ጊዜ

በአንድ አይንት ትምህርት ላይ
ያተኩራል

በመንግሥት ትምህርት ቤቶች እንግሊዝኛ የሚማሩ ተማሪዎች
ከሌሎች አውስትራሊያዊ ተማሪዎች ጋር በአንድ ክፍል ሆነው
ይማራሉ።

የሰለጠኑና በእንግሊዝኛ ቋንቋ ልዩ ሥልጠና የወሰዱ መምህራን
ተማሪዎችን በትምህርታቸው ይረዳሉ።

ልጆቸ በመንግስት፣ በካቶሊክ ወይም በግል በሚተዳደሩ ትምህርት
ቤቶች መማር ይችላሉ።

FT = በሙሉ ጊዜ
PT = በትርፍ ጊዜ



የታዝማኒያ የትምህርት ሥርዓት ፍኖተ ካርታ

በታዝማኒያ መንግሥት Department of
Communities የሚደገፍ።

ይህ የጽሐፍ መረጃ የተዘጋጀው በ CMY እና በ CALD Education Community of Practiceድጋፍ ነው።
Amharic | አማርኛ

Financial Support

Centrelink - ለሙሉ ጊዜ በሚያጠኑበት ጊዜ የገንዘብና ሌላም እርዳታ ሊያደርግልዎት ይችላል። በርካታ ወጣት ሰዎች የ Youth Allowance ድጋፍ ያገኛሉ። ይህንን ድረገጽ ይጎብኙ
centrelink.gov.au

የነፃ ትምህርት እድል፡ አንዳንድ ጊዜ ጥናት በሚደረግባቸው ቦታዎች ለትምህርት የሚያስፈልገውን፣ ለጉዞ፣ መጽሐፍትና የምኖሪያ ወጪ ለመሸፈን የሚሰጥ እርዳታ ነው።

Higher Education Loan Program (HELP) ወይም የ FEE-HELP ብድር - ለአውስትራሊያ ዜጎች ወይም ቋሚ ሰብአዊ ቪዛ ላላቸው፣ ለዩኒቨርሲቲ፣ TAFE እና RTO ኮርሶች የሚሆን
የገንዘብ ብድር ይሰጣል። ይህንን ድረገጽ ይጎብኙ centrelink.gov.au

MY Education

የ Multicultural Youth Tasmania‘s (MYT) MY Education መርሃግብርሙሉና ቀጥታ ዓላማ ያለው የአማራጭመንገድ
እቅድና የጥናት ድጋፍ ለስደተኞችና የመደብ ጀርባቸው ስደተኛ ለሆኑ ወጣት ሰዎች ያደርጋል።

MY Education፣ በተማሪዎች፣ በቤተሰብ፣ በትምህርት ቤቶችና በማህበረሰቡ መካከል ግንኙነትን ያጠናክራል። MY Education፣
የቡድን እንቅስቃሴዎችን እና ወርክሾፖችን፣ የትምህርት ቤት ተደራሽነትን እና የግለሰብ ድጋፍን በማዋሃድ ወጣቶች
በትምህርታቸው እና/ወይም በመረጡት የሥራ መስክ ውጤታማ እንዲሆኑ ይረዳል።

የ MY Educationመርሃግብር የሚከተሉትን ያካትታል፡

· Aim High ከትምህርት ሰዓት ውጭ የሚደረግ የመማር ድጋፍ
· ለሁለተኛ ደረጃና ለኮሌጆች Wellbeing outreach
· Drop-in የጥናት ድጋፍ
· በዩኒቨርሲቲ ግቢዎች በአስጠኚዎች ቡድን የሚሰጥ የጥናት ድጋፍ
· የአማራጭመንገዶች እቅድ የማውጣት ወርክሾፕ
· የሽግግር የአማካሪ መርሃግብር

ከትምህርት ጊዜ በኋላ የመማር ድጋፍ መርሃግበር በ CatholicCare's ህብረብሄር አገልግሎት መርሃግብር አገልግሎት የካሄዳል።
catholiccaretas.org.au/multicultural- አገልግሎቶች

Multicultural Youth Tasmania

        (03) 6221 0999

        youth@mrctas.org.au

        myt.org.au

ተጨማሪ እርዳታ
Tasmanian Department of Education
education.tas.gov.au

Tas TAFE የጥናት ድጋፍ
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


